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Je passie voor duiken doorgeven 

Heb jij een passie voor duiken, en wil je het liefst elke dag bezig zijn met de onderwaterwereld? Wil je een  
buitengewoon leven leiden? Dan is PADI-instructeur de job voor jou. Door duikles te geven kun je je liefde voor de 

onderwaterwereld delen terwijl je bezig blijft met wat je leuk vindt: in, rond en onder het water zijn. In de  
PADI Assistant Instructor-cursus zet je de eerste stappen naar de organisatie van je eigen cursussen.  

Onder professionele begeleiding van ervaren PADI IDC Staff Instructors groei je naar de start van het PADI OWSI-
programma toe: zo begin jij met de beste voorbereiding aan je reis naar instructeur.  

 
In deze cursus zetten we je training op professioneel niveau verder en tillen je kennis uit het Divemaster-programma 
naar een hoger niveau. Zowel op vlak van risicomanagement, het PADI-systeem en jouw rol als professional, als op 
vlak van de duiktheorie stellen we de hoogste eisen. Bovendien leer je theorie-, zwembad- en buitenwaterlessen 
geven volgens het protocol dat een instructeur volgt, zodat je aan het einde van deze cursus zelfstandig enkele PADI 
programma’s kunt verzorgen. Je verdient je PADI Assistant Instructor-brevet door hard werk en engagement, maar 
je wordt beloond met de mooiste job die er is.  
 

Voorwaarden voor deelname: 

• minimum leeftijd: 18 jaar 

• PADI Divemaster (of gelijkwaardig) 

• een max. 24 maanden oud brevet in primaire zorg  
(reanimatie) en secundaire zorg (eerste hulp) 
bv. de PADI Emergency First Response cursus 

 
Prijs: 

• cursusprijs: € 495,- 

• cursusmateriaal: € 600,- (IDC eLearning-pakket revisie 2020, leitjes, PADI-rugzak) 

• applicatiekosten/lidmaatschap bij PADI (rechtstreeks) niet inbegrepen 

• beroepsaansprakelijkheidsverzekering (verplicht als PADI PRO) niet inbegrepen 

• gedurende de cursus kan je aan ledenkorting shoppen in onze winkel 
 
Opgelet! Deze cursus mag alleen verzorgd worden in een PADI 5* Dive Center, IDC Center of Resort, een  
duikcentrum dat aan de hoogste standaard voor professionaliteit voldoet. Bij Duikcentrum Dolphin Buddys  
zit je dus goed! 

 
 

 

PADI ASSISTANT INSTRUCTOR 

Materiaalvereisten  
(je kan dit materiaal bij ons aankopen): 

• recente cursusboeken van alle PADI-cursussen: 
OW, AOW, Rescue Diver en DM 

• RDP en eRDPML + handleiding 

• The Encyclopedia of Recreational Diving 

• Diving Knowledge Workbook 
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