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IML Voorbereidingsmodule Zomer 2023
Intensieve kennismaking met, en voorbereiding op de IMLopleiding
Als de IML-opleiding je wel wat lijkt, maar je wilt eerst een beeld
krijgen waar je staat, of wellicht bewust aan relevante vaardigheden
werken, dan is deze module daarvoor de gelegenheid.
Tijdens de module zal vooral ook veel aandacht worden besteed aan vaardigheden die
je als zelfstandig bergsporter misschien nog niet zo nadrukkelijk ontwikkeld hebt zoals
het (bege)leiden van groepen, geven van instructie, nauwkeurig oriënteren en
dergelijke. Goede beheersing van deze vaardigheden helpt je niet enkel op je pad
richting IML, maar is natuurlijk ook van waarde op je eigen tochten.
De module wordt uitgevoerd onder auspiciën van NLAIML.
De omvang van de groep is beperkt tot in principe 10 deelnemers. Hierdoor is er veel
ruimte voor interactie en ieders persoonlijke inbreng. De theorievakken worden vooraf
via e-learning aangeboden zodat je de theorie in je eigen tempo tot je kunt nemen en
desgewenst kunt herhalen. Reken er dan ook op dat het een intensieve week zal zijn
met prachtige tochtjes om het geleerde in praktijk te brengen!

Inhoud
In 9 e-learning lessen van in totaal 7 uur worden de volgende onderwerpen behandeld:
• Oriëntatie
• Risicomanagement
• Tochtplanning en tochtleiden
• Weerkunde
• Instructie/lesgeven
• Flora en fauna
• Geologie
• IML opleiding
• IML beroep
In de Chablais zullen we de theorieonderwerpen in de praktijk brengen en daar ook
touwtechnieken aan toevoegen.

Jouw pro el
Je bent nieuwsgierig naar de IML-opleiding, hebt belangstelling voor het beroep
van IML, bent gemotiveerd om te leren en te weten waar je staat in je
ontwikkeling richting IML, en natuurlijk heb je een goede conditie.

Contact en aanmelden
Heb je belangstelling, wil je je aanmelden of wil je meer informatie? Stuur een
mailbericht via info@nlaiml.org of kijk op
https://360explore.com/nl/reizen/iml-voorbereidings-module-zomer/.
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Algemene informa e
Aantal deelnemers
Minimaal 5, max. 10 (per begeleider)
Locatie
Hotel Esprit Montagne in de Haute Savoie, Frankrijk:
www.hotelespritmontagne.com.
Duur en periode
6 dagen; deze tellen voor een deel mee bij je QMD’s
Zondag 3 t/m vrijdag 8 september 2023 (start: zaterdag 2 september 18 uur)
Kosten
640 euro
Dit bedrag is inclusief gids- en opleidingskosten, exclusief reis- en verblijfskosten,
eventuele transfers met liften e.d.
De kosten voor de overnachtingen reken je rechtstreeks af met het hotel, en bedragen
per persoon 6 x 67,50 euro op basis van 2-persoonskamers, halfpension; je kunt je
lunch samenstellen van het ontbijtbuffet.
Begeleiding
Deze module wordt door 360° Explore georganiseerd onder auspiciën van NLAIML, en
begeleid door International Mountain Leader Peter Mienes. Peter is lid van het
opleidingsteam van NLAIML, en verzorgt theorie- en praktijkopleidingen. Hij doet dat
niet alleen voor aspirant-IML's, maar ook opleidingen en examens voor het Alpiene
kader van de NKBV worden sinds ruim 20 jaar door hem begeleid.

Winter
In de winter van 2022/2023 zal ook een voorbereidingsmodule worden georganiseerd,
speciaal gericht op sneeuwschoenwandelen en lawinekunde. Aanvullende ingangseis
voor deze module is basiskennis lawinekunde op niveau Lawine I van het SSC
(theorie). Meer informatie: https://360explore.com/nl/reizen/iml-voorbereidingsmodule-winter/

Inclusief
6 dagen les en begeleiding door een ervaren & gediplomeerde International
Mountain Leader, Wilderness First Responder (WFR) en docent aan de IMLopleiding
E-learning theorielessen over Risicomanagement, Oriëntatie, Weerkunde,
Tochtplanning, Tochtleiden, Flora, Fauna, Geologie, IML opleiding, IML beroep,
Instructie/lesgeven. De lessen zijn toegankelijk vanaf 3 maanden voor aanvang van
het praktijkdeel tot 1 maand na a oop.
DAV kaarthoekmeter
Handouts van de theorielessen

Exclusief
hotelkosten
reiskosten en overige verblijfskosten
persoonlijke uitgaven aan drankjes, telefoontjes, snacks & souvenirs
reis- (verplicht) en annuleringsverzekering (optioneel)

E-learning
Met het oog op eventuele annulering nadat reeds toegang is geboden tot de
e-learning lessen is de reissom is opgedeeld in een bedrag à 30% voor
de e-learning (incl. DAV kaarthoekmeter en handouts), en €70% voor het
praktijkdeel.
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