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De start van je duikcarrière 

Hou je van duiken? Wil je die passie met anderen delen? Dan is de PADI Divemaster-cursus de eerste stap! Duikers 
kijken op naar divemasters omdat ze leiders zijn die anderen motiveren en onder hun vleugels nemen.  

Als divemaster geef je je bevlogenheid door en zie je van op de eerste rij het enthousiasme  
in nieuwe duikers ontstaan.   

 
De PADI Divemaster-cursus is jouw eerste niveau in professionele training. Je instructeur wordt je mentor: je zal  
samenwerken in een team en steeds meer van elkaar beginnen leren. We helpen je je duikskills finetunen en je  
duiktheorie oppoetsen. Bovendien gaan we in op duikmanagement, verfijnen we je reddingsvaardigheden en leer je 
duikactiviteiten organiseren en superviseren. We gaan ook in op risicomanagement, jouw professionaliteit als duiker 
en, het leukste deel: helpen bij duikopleidingen. Je krijgt daarbij persoonlijke begeleiding van een hecht team van 
instructeurs. Bovendien wordt de cursus volledig aangepast aan jouw tempo en jouw voorkeuren en interesses,  
zonder extra kosten. We verzorgen een cursus op maat. Buiten de verplichte stages, bieden we je ook de mogelijk-
heid om tijdens onze reguliere opleidingen mee te draaien en zo meer ervaring op te doen. Of je nu wilt werken op 
een tropische bestemming of wilt helpen in een duikcentrum dicht bij huis: dit wordt het avontuur van je leven.  
 

Voorwaarden voor deelname: 

• minimum leeftijd: 18 jaar 

• PADI Rescue Diver (of gelijkwaardig) 

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

• minimum 40 gelogde duiken bij aanvang van de cursus en 60 bij brevettering 
 

Prijs: 

• € 1100,- 

• cursusmateriaal (e-learning, leitjes, encyclopedie…) inbegrepen 

• 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 

 
 

 

PADI Divemaster 
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