Avontuurlijke
beleving
in een persoonlijke
sfeer

Allround
Outdoor
Instructeur

Een leven lang
buitenspelen

Mensen en
teams in
beweging
zetten

Milieubewust en
maatschappelijk
betrokken

De opleiding om
van je hobby je
werk te maken!

Voor wie?

Inhoud

Welkom bij de
opleiding Allround
Outdoor Instructeur
Ben jij een echte (buiten)sporter en
lijkt het jou leuk anderen hun grenzen
te laten verleggen in een avontuurlijke
omgeving? Dan is dit de opleiding
voor jou. Verbeter je eigen outdoor
skills zoals klimmen, mountainbiken,
abseilen en boogschieten. Leer
omgaan met gevarieerde groepen in
verschillende omstandigheden en dit
alles op een duurzame manier.

Didactiek & Methodiek in
avontuurlijke omgeving
verbeteren outdoor skills zoals
rotsklimmen, hoogteparcours,
oriëntatietechnieken,
mountainbiken en boogschieten
MFA (Medical First Aid) gericht op
buitensport
Onderhoud & Materiaalkunde
Coaching & Teambuilding
Organiseren & Managen van kleine
groepen
Veiligheid & Risicomanagement
Gastvrijheid &
Klantvriendelijkheid

Je hebt passie voor (buiten)sport
Je bent 18 jaar of ouder
Je beschikt over minimaal MBO
niveau 3 werk- en denk niveau
Je beschikt over een goede
conditie
Je beschikt over een VOGverklaring
Je hebt de module Outdoor
Recreatie Instructeur positief
afgerond of gelijkwaardige
ervaring.

Kostenoverzicht
Kosten opleiding in euro’s:
€ 750,-

Data
De opleiding vindt 1 x 2 dagen in
Tilburg en 2 x 3 dagen in de
Ardennen plaats. Dus in totaal 8
dagen. Tussen de opleidingsdagen
zit voldoende tijd om de 2 dagen
stage te lopen of voor te bereiden
op de volgende opleidingsdagen.
Daarnaast is het eenvoudig om de
opleiding te combineren met je
huidige werk en/of opleiding.
De opleidingsdagen zijn:
21 & 22 mei (Tilburg)
3 t/m 5 juni (Ardennen)
17 t/m 19 juni (Ardennen)
De opleiding vindt plaats in omgeving
Tilburg & Ardennen (België)

Wat kan ik na de
opleiding?
Je bent na deze opleiding een allrounder op
het gebied van outdoor activiteiten. Je
beschikt over de nodige kennis en ervaring
om groepen te begeleiden tijdens
avontuurlijke activiteiten zoals kanoën,
mountainbiken en rotsklimmen. Hierbij
voorzie je gasten van een ultieme beleving,
let je op de veiligheid en natuurbehoud.

Interesse? meld je aan
via onze website!

Inbegrepen bij de kosten zitten
(online)lesmateriaal, gebruik van
benodigde materialen, overnachtingen
in de Ardennen, vier stage dagen,
mogelijkheid tot behalen van de
erkende certificaten indoor
voorklimmen, MFA (Medical First Aid)
en certificaat van bekwaamheid als
bewijs van deelname.

