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Beste {{voornaam}},
Opleiding 2023
Cohort 2020 heeft flink te lijden gehad van Corona, maar boekt inmiddels goede voortgang. Drie
van de zes praktijkmodules zijn nu achter de rug, en we hebben er vertrouwen in dat in de rest
van 2022 nog twee zomermodules (Marokko en Scandinavië) uitgevoerd kunnen worden en de
opleiding dan in maart 2024 afgesloten kan worden met de zesde praktijkmodule, de Winter
Alpine tocht.
Vanwege de huidige voortgang hebben we het besluit kunnen nemen om in 2023 een volgend
cohort te starten. Je vindt de voorlopige planning op onze website. Bij de downloads vind je een
ICS-bestand om de volledige planning in één keer in je agenda te importeren.
De prijs van de opleiding wordt binnen enkele maanden bekend.
Belangrijke datums:
je inschrijving moet binnen zijn uiterlijk op 1 november 2022 (schriftelijke intake);
uiterlijk op 1 december hoor je of je wordt uitgenodigd voor het praktijkdeel van de intake;
het 4-daagse praktijkdeel van de intake vindt plaats van 26 t/m 29 januari 2023 in Duitsland.
Als je erover denkt om je voor 1 november aan te melden voor de intake, dan horen we
dat graag! Op die manier kunnen we alvast anticiperen op wat we kunnen verwachten.
Via deze link kun je ons laten weten wat je plannen zijn.
Alvast bedankt voor de medewerking!
Voorbereidingsmodules
Voorbereidingsmodule Zomer
Er zijn nog vijf plekken beschikbaar bij de komende IML Oriëntatie-/Voorbereidingsmodule
Zomer. De cursus geldt als een 'relevante cursus' zoals genoemd in de instroomeisen voor de
IML-opleiding, en is een uitstekende voorbereiding op de intake.
Zie deze pagina voor meer informatie over deze module.
Voorbereidingsmodule Winter
Voor degenen die zich nog niet voor de komende intake gaan aanmelden: deze
voorbereidingsmodule vindt plaats van 8 t/m 13 januari 2023 (op dit moment nog voldoende
plek).
Bij elke intake merken we dat velen te laat zijn gestart met het opdoen van zelfstandige
winterervaring. Probeer dus om dat niet uit te stellen en plan je wintercursus tijdig (als je nog
niet aan de cursuseisen voor de winter voldoet).
Voor meer informatie en boeken van de module zie deze pagina.
Locatie voor beide modules is de Portes du Soleil, vlak onder het Meer van Genève.
Met vriendelijke groet,
NLAIML Commissie Opleidingen
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@nlaiml.org toe aan uw
adresboek.

