Open Water tot Master Scuba Diver
Trainer
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Word een PADI Divemaster, PADI
instructeur , PADI Masters Scubadiver
Trainer met ons!
www.duikeninthailand.com
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Hier vind je een overzicht van alles wat je weten wilt als je bij ons een duikstage wilt doen.
We beginnen bij de Open Water cursus en nemen je mee via Advanced, Rescue en EHBO via
PADI Divemaster naar je PADI Instructor Development Course. Je kunt op elk niveau en op elk
moment instappen en stoppen. Om divemaster te worden moet je je open water, advanced
open water, advanced open water, EFR en rescue en minstens 60 duiken hebben. Reken daar
dus twee maanden voor. Als je al brevetten en duiken hebt, kan het sneller. We doen het
volledige programma elke twee weken. Om instructeur te worden moet je Divemaster zijn en
minstens 100 duiken hebben EN langer dan zes maanden je open water brevet hebben.
Wanneer instructeur wilt worden, maar geen zes maanden hebt, kun je overwegen om je
open water thuis te halen.
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Omdat we het belangrijk vinden dat je ervaring op doet en meer vaardigheden leert, en om
je kansen op een baan sterk te vergroten, geven we je de mogelijkheid om door te gaan met
de Master Scuba Diver Trainer stage. Je wordt dan Oxygen Provider, Marine Resource
Management en Verrijkte Lucht Instructeur, Deep Diver Instructeur en Instructeur Equipment.
Deze stage omvat ook ervaring opdoen in het assisteren van ervaren instructeurs, en je gaat
zelf 25 van onze studenten opleiden. Hierna ben je een zelfverzekerde, competente en overal
inzetbaar duikinstructeur.

Accommodatie
Je verblijft de eerste paar dagen op ons resort. We zorgen er in die tijd samen met je ervoor
voor dat je iets in de buurt vind waar je comfortabel woont waar je het naar je zin hebt. Je
hebt je eigen kamer of bungalow. Je buren zijn andere stagiaires dus je bent onder vrienden.
Het is op vijf minuten lopen van de duikschool, en alles wat je nodig hebt is dichtbij:
pinautomaat, strand, restaurants, supermarkt. Je betaalt de huur zelf, dan kun je kiezen uit
bungalows van 6000 baht tot 20.000 baht.

Hoe ziet een gewone dag van je stage er uit?
Alle PADI duikcursussen zijn een mix van duiken, nieuwe vaardigheden leren, en ervaring
opdoen in open water. We bouwen onze stages zo op dat je steeds een mix van alle drie hebt,
zodat het leuk is om te doen en je steeds meer leert. Elke dag zijn er twee duiken in de
morgen (van acht tot twaalf uur), en twee duiken in de middag (van een tot zes uur), met om
de dag een nachtduik (van zeven tot negen uur).Gewoonlijk maken we niet meer dan twee a
drie duiken per dag (anders raak je oververmoeid en kun je maar korte duiken maken omdat
er anders teveel stikstof in je lichaam komt – dat leggen we je allemaal uit). Als je aan het
duiken bent werk je aan je vaardigheden (helpen met cursussen, duikplek in kaart brengen,
navigeren etc.). Tussen je cursussen door kun je dagen nemen om lekker te gaan duiken om
de koraalriffen te bekijken en om goed te leren navigeren. Je mag zoveel duiken maken als je
maar wilt, dus je zou wel gek zijn om daar geen gebruik van te maken! Je kunt wanneer je
maar wilt vrij nemen. Het enige wat we van je vragen is dat je ons laat weten wanneer je vrij
wilt zijn, zodat we het programma kunnen invullen.

Uitrusting
Wanneer je niets wilt kopen mag je kosteloos onze apparatuur gebruiken, maar
vrijwel iedereen koopt een eigen uitrusting. Dat is veel fijner, je gaat heel veel
duiken. En daar komt bij: als je je eigen apparatuur hebt krijg je 10 procent korting
op de cursussen, omdat je onze apparatuur niet gebruikt.Je kunt in onze shop
apparatuur aanschaffen met 10 procent korting. We hebben een super aanbieding die
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je van tevoren kunt bestellen, zodat je meteen aan de slag kunt met je eigen spullen.
Kijk je er even serieus naar, dat kan je een hoop geld en moeite besparen?
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Basis pakket met korting

euro

Wave start-up set: 26.770 baht

26770

669

ProLT divemaster set 39.250 baht

39250

981

PRO QD instructor set 47,650 baht

47650

1191

Pearl Lady set 42.130 baht

42130

1053

Zuma Travel set 39.400 baht.

39400

985

Zie de pro-pakkettenhttp://www.aquamaster.net/downloads.html
Doe hier dan nog de volgende keuzes bij je krijgt 10% korting als je DMT doet, 15% als je IDC doet:
Masker :
TUSA Geminus, Concero of Serene 2800THB

dmt

dmteuro

idc

idceuro

2800

2520

63

2380

60

4290

3861

97

3647

91

5780

5202

130

4913

123

2690

2421

61

2287

57

9485

8537

213

8062

202

http://tusathailand.com/category/diving/masks-products/
Vinnen:
Open Achterkant Tusa Solla 4298th
http://tusathailand.com/sf-22-solla/
of
Open achterkant Aqualung Express 4290THB + laarzen 1490THB
(minder blaren, meest gebruikt door profs)
http://www.aquamaster.net/fin_express_adj.html
of
Gesloten achterkant Aqualung Express 2690THB
(steeds meer in gebruik in de tropen)
http://www.aquamaster.net/fin_express.html
Computer: Zoop :9485THB Een goede basic computer
Or
D4i for 19175THB een uitgebreide professionele computer
http://www.divesupply.com/Suunto.aspx?RelatedCatID=6DE961E9-72D9-4FB4-B73A-4F61425E2DD4
Oppervlakte boei (SMB)
Large 1790THB .

1790

1611

40

1522

38

410

369

9

349

9

Or
Small 410THB.
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Opbouw
Je doorloopt je het PADI duikopleiding systeem, en bouw je een hoop vaardigheden en
ervaring op. Tijdens je stage kun je ongelimiteerd gaan duiken, dus je kunt erop rekenen dat
je honderden duiken gaat maken, een expert duiker wordt en helemaal bekend raakt met de
geweldige koraalriffen rond Koh Tao, Thailand. Aan het eind van je duik stage ben je een
competente en zelfverzekerde duikinstructeur, gekwalificeerd als PADI Master Scuba Diver
Instructor, en mag je duikcursussen geven tot en met Divemaster niveau en de specialiteiten
cursus.

Een korte beschrijving van alle cursussen
PADI Open Water duiker
Raak vertrouwd met je duikuitrusting,en ga duiken tot 18 meter diep. Je leert alles over
veilig duiken. Je begint met de theorie van duiken, en daarna ga je in ondiep water de
basisvaardigheden leren. Je gaat meteen daarna de oceaan in, en je maakt kennis met de
geweldige duikplekken van Koh Tao. Duurt minimaal drie dagen.

PADI Advanced Open Water
De PADI Advanced Open Water bouwt verder op de vaardigheden die je geleerd hebt tijdens
je Open Water cursus. Je gaat nieuwe duikervaringen opdoen: je gaat nu dieper, tot 30
meter, je gaat leren navigeren met je kompas, je gaat ‘s nachts duiken en nog veel meer.
Duurt minimaal twee dagen

EHBO and PADI Reddingsduiker
Tot nu toe ben je bezig geweest met je eigen duikvaardigheden, maar nu is het tijd om aan
anderen te gaan denken. Leer hoe je ongelukken kunt voorkomen, leer omgaan met
ongelukken en oefen hoe je effectief mensen kunt redden. Na een EHBO cursus van een dag
gaan we in de zee problemen oplossen met verschillende scenario’s: duiker in paniek aan de
oppervlakte en onder water, vermiste duiker (zoekpatronen), en hoe je noodgevallen overall
behandeld. Je gaat alles in de zee in praktijk brengen, en we gaan je voor alle mogelijke
problemen stellen in rollenspelen. Duurt minimaal drie dagen
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PADI Divemaster
Dit is het eerste professionele PADI duikbrevet, en hier gaan we er de schouders onder
zetten. PADI divemaster is waar je van een gewone duiker verandert in iemand waar mensen
naar luisteren, met verantwoordelijkheden en leiderschap. Deze cursus heeft veel facetten:
je moet een expert worden in duiktheorie, je moet als bootmeester kunnen werken, je moet
laten zien dat je uitstekende watervaardigheden hebt, je moet alle problemen kunnen
oplossen en je moet ook nog eens instructeurs assisteren bij het geven van alle cursussen. Je
leert de basisvaardigheden voor open water studenten perfect te demonstreren, en je groeit
in je status als rolmodel voor duikers. Ook ben je aan het einde van deze cursus in staat om
gebrevetteerde duikers mee te nemen op duiken. En dan hebben we het over onze echte
klanten hier! Duurt minimaal twee weken, maar dan moet je zelf al minstens 50 duiken
hebben gemaakt. Maar je mag er een ook een jaar over doen als je dat wilt!

Hoe ziet je Divemaster Stage eruit?
We hebben de uniek tien dagen durend Divemaster programma dat we elke maand twee keer
draaien. Je kunt instappen en uitstappen wanneer je maar wilt, afhankelijk van de tijd die je
hebt. Rondom dit programma verwachten we van je dat veel duiken gaat maken en ons
assisteert bij het geven van cursussen. Zo doe je genoeg ervaring op om later als ervaren en
zelfverzekerde PADI Divemaster te gaan werken.

Divemaster Theorie
Je moet een examen doen dat uit twee delen bestaaat, een practisch gedeelte en een
gedeelte over standaards en procedures. We geven lezingen Natuurkunde, Fysiologie,
Decompressietheorie, Duikomgeving en Duikapparatuur voor instructeurs, en daar kun je
natuurlijk ook naar toe komen. We geven lezingen in deze onderwerpen om je te helpen,
maar je mag zelf beslissen of je ze wilt volgen of dat je zelf wilt voorbereiden op je examen
met je Divemaster Manual, De Encyclopedie en de Kennis Werkboek. Je kunt je examen doen
wanneer je dat wilt. Je moet ook alle herhalingsvragen in je Divemaster Manual maken.

Assisteren bij cursussen
Een van de grootste voordelen van je Divemaster stage bij ons doen is dat je bezig bent bij
een van de grootste duikscholen op Koh Tao, en van Thailand . Elke dag beginnen er Discover
Scuba Diving, Open Water en Advanced Open Water cursussen, vaak meer dan een, en
regelmatig zijn er rescue courses en specialiteiten. Dat betekent dat je veel mogelijkheden
hebt om te assisteren bij cursussen, en te werken aan je demonstraties, probleem oplossen,
controle onder water en natuurlijk omgaan met klanten. Je hebt de kans om met meerdere
instructeurs samen te werken, en zo hun stijlen te vergelijken, de beste punten eruit te
halen, en zo je eigen stijl van lesgeven en omgaan met klanten te ontwikkelen. Om je te
helpen doen we in ons programma workshops briefings, vaardigheden demonstreren, controle
onderwater en assisteren bij buiten water duiken. Hoe meer je de kunst afkijkt en oefent,

8

Duiken op Koh Tao in Thailand met Nederlandse PADI duikinstructeurs
Telefoon Marc +66(0)822793804
info@duikeninthailand.com www.duikeninthailand.com
des te beter zul je zijn als Divemaster, en bij ons heb je de kans om zoveel te assisteren als
je maar wilt, elke dag.

Assisteren bij duiken
Natuurlijk heb je de gelegenheid om zoveel te duiken als je maar wilt. Elke dag zijn er twee
duiken in de ochtend en twee in de middag, en om de dag is er een nachtduik. We raden je
aan om veel te duiken, zodat je veel ervaring opdoet en perfect leert navigeren onder water.
Onder begeleiding van ervaren Divemaster ga je dan beginnen met het leiden van duiken met
klanten, en verder in je opleiding krijg je de kans om met duiken te gaan leiden. We geven
ook een workshop in visidentificatie en rif-ecologie, zodat je weet waar je het over hebt als
praat over de onderwater wereld. Zo heb je alle gelegenheid om je te ontwikkelen tot een
all-round ervaren en zelfverzekerde PADI Divemaster.
Ons doel is niet om je klaar te stomen voor je PADI divemaster of instructeurs brevet, maar
om je op te leiden tot een competente en zelfverzekerde duikprofessional. Daarom bieden we
tijdens je Divemaster stage een hoop extra, als enige in Thailand:
1) Marine Resource Management seminar en vis en koraal identificatie duiken
workshops. Als duikinstructeur ben je in de unieke positie om respect voor
onderwaterwereld over te brengen. We vinden dat je daarom moet weten hoe
ecosystemen in de zee in elkaar zitten. Dit is geen deel van je examen, maar we vinden
je als duikprofessional deze kennis gewoon moet bezitten.

en
de
de
dat

2) We helpen je bij het opstellen van je CV en bij het vinden van een baan. Je kunt
gebruik maken van ons netwerk.
3) Je krijgt een introductie Technisch duiken en Wrakduiken
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Hieronder staat een voorbeeld van ns programma. Je kunt instappen
wanneer je maar wilt.

PADI Instructor Development Course en PADI Instructor Examination
Je PADI instructor development course (IDC) is een intens 17 dagen durend programma waarin
je al je vaardigheden perfect eigen maakt en waarin je leert hoe je mensen kunt leren
duiken. Je krijgt weer theorie, je moet vaardigheden in ondiep water leren, theorie
presentaties geven en uiteindelijk open water trainingen kunnen controleren.
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Hierna ben je klaar om de PADI instructeur examen af te leggen. Examinatoren reizen vanaf
het PADI hoofdkwartier in Australië om ervoor te zorgen dat iedereen het vereiste niveau
heeft dat PADI van instructeurs eist. Het is een drie dagen durend examen, waarna je je
bevoegdheid als duikinstructeur krijgt. Groot feest gegarandeerd!
We doen ook een vierdaagse voorbereidingscursus voordat je IDC begint, waar we nog een
keer over alle divemaster theorie en vaardigheden gaan, en je alvast begint met Standaards
en procedures met de Instructor Manual, en je de eerste presentaties in de klas en in het
zwembad geeft. Al deze dingen moet je op je examen ook doen. We hebben zoveel
vertrouwen in ons programma dat we garanderen dat je slaagt. We hebben tot nu toe een
slagingspercentage van 100%! Bij ons pakket zit ook EFR instructeur inbegrepen, zodat je
rescue en divemaster cursussen kunt gaan geven. Na je examen kun je verder met ons gaan
en een stage lopen en een MSDT worden, zodat je goed voorbereid je eerste baan als
duikinstructeur in kunt stappen.
Hieronder staat je dag-tot-dag schema van je IDC tot je examen. Het is het meest volledige
en toch relaxte schema dat we kennen. We hebben het in de loop der jaren ontwikkeld, en
we zijn er trots op!

Voorbereidingsdag 1
13.00 Klas IDC orientatie
15.00 Klas Theorie examens
17.00 Klas Examens nakijken

Voorbereidingsdag 2
09.00 Klas Divemaster programma’s: scuba review, DSD, Snorkelen, Skin Diver,
onze divemaster zwembad vaardigheden video, Wettelijke Overwegingen bij duiken,
standaards en procedure examen
13.00 Klas Presentatie les geven theorie
16.00 Zwembad vaardigheden oefenen (niet verplicht)

Voorbereidingsdag 3
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09.00 Zwembad Vaardigheden circuit Binnenwater onderwijzen binnenwater presentatie
14.00 Klas Natuurkunde +examen

Voorbereidingsdag 4
09.00 Klas Fysiologie en examen/Duikuitrusting en examen
14.00 Klas Decompressie theorie en examen

IDC dag 1
09.00 Klas Het PADI systeem in duikonderwijs
10.00 Klas Standaards en procedures
12.00 Lunch
13.00 Klas PADI Scuba diver en Open water cursus
14.30 Klas De rol van media
15.00 Klas Kinderen onderwijzen
15.30 Klas Standaards en procedure examen

IDC dag 2
09.00 Zwembad Binnenwater presentaties/theorie examens
13.00 Lunch
14.00 Klas Theorie presentatie Open water
16.00 Klas Buitenwater duiken leiden

IDC dag 3
09.00 Klas Adventures in diving/knopen leggen workshop
10.00 Klas Rescue diver
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12.00 Lunch
13.00 Zee Buiten water presentaties

IDC dag 4
Inhaal dag
15.00 Klas Rif ecologie seminar

IDC dag 5
09.00 Zwembad Binnenwater presentatie Resuce diver/ Theorie examen
13.00 Lunch
14.00 Klas Theorie presentatie rescue diver
15.30 Klas Specialiteiten cursussen
16.30 Klas Vervolg cursussen filosofie/Technisch duiken praatje

IDC dag 6
09.00 Klas Divemaster cursus
10.00 Klas Knopen leggen
10.30 Klas Standaards en procedure examen
12.00 lunch
13.00 Zee Buitenwater presentaties: Adventures en rescue

IDC dag 7
09.00 Zwembad Binnenwater Divemaster vaardigheden circuit en rescuevaardigheid theorie
presentatie divemaster
13.00 Lunch
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14.00 Klas Theorie examen/Duikindustrie overzicht/ CV workshop/laatste advies voor examen

IDC dag 8
09.00 Klas EFRI instructor
12.00 Lunch
13.00 Klas EFRI instructor

IDC dag 9
Inhaaldag/oefen examen (IE)
09.00 Klas Standaards en procedure examen/theorie examen
12.00 Lunch
13.00 Zee Buiten water presentaties

IDC dag 10
Inhaaldag/ oefen examen
11.00 Zwembad Binnenwater presentaties
14.00 Klas Theorie presentatie

Dag 11 Examen
Dag 12 Examen
Dag 13 examen en gefeliciteerd
Hoe ziet je examen eruit?
Je instructeurs examen (IE) duurt drie dagen op Koh Tao, en niet de gewoonlijke twee dagen
omdat we het op ons eiland altijd rustig aan doen. Je krijgt in eerste dag van je IE ‘s middags
een oriëntatie van de examinatoren, en daarna doe je de theorie examens (natuurkunde,
fysiologie, decompressie theorie, apparatuur en de duikomgeving). Elk examen heeft 12
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meerkeuze vragen Dan doe je het Standaards en procedure examen van 50 vragen, waarbij je
de Instructor Manual mag gebruiken. Je moet op elk examen 75%
van de vragen goed hebben. Als je een van examens niet haalt,
kun je dat examen de volgende dag overdoen. Je hebt tijdens je
IDC deze examens al zo vaak geoefend dat je je nergens zorgen
over hoeft te maken!
De volgende morgen moet je een 5 minuten durende theorie presentatie geven over een
herhalingsvraag van de open water/adventure/rescue/divemaster cursus, over onderwerpen
als technieken om te klaren tot EE-washouts en M-values. Deze presentaties volgen een strak
schema, wat we al heel vaak tijdens je IDC hebben geoefend, dus ook als je geen fan bent
van voor mensen staan te praten hoef je je geen zorgen te maken. Die middag gaan we met
de boot weg en in buitenwater doe je dan je twee presentaties, waar je laat zien dat je een
briefing van de vaardigheden kunt geven, goede controle hebt, dat je fouten snel kunt
corrigeren en een goede debriefing kunt geven. De vaardigheden kunnen uit elke cursus
komen. Dit heb je met ons zo vaak geoefend dat je het bij wijze van spreken met je ogen
dicht kunt. Daarna laat je zien dat je reddingsvaardigheden goed zijn door mond op mond
beademing te geven terwijl je het slachtoffer naar de boot sleept en je uitrusting verwijderd.
De volgende morgen is het dan bijna klaar. Je moet een presentatie in het zwembad geven
uit de open water of de rescue cursus: briefing, debriefing, problemen oplossen, studenten
controleren en een goede demonstratie geven.
Kortom, we hebben alles goed geoefend en je bent helemaal voorbereid op je IE. Daarom
durven we ook een slagingsgarantie te geven! Aan het einde ben jij en wij zeker van je
vaardigheden en presentaties.

De IDC data voor Thailand Koh Tao 2013
2013
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

Voorbereiding
8-11
5-8
12-15
9-12
7-10
11-14
2-5
Juli 30-2
aug 27-30
1-4
29-1
nov26-29

IDC
12-21
9-18
16-25
13-22
11-20
15-24
6-15
3-12
aug 31-9
5-14
2-11
nov 30-9

EFRI
18
15
22
19
17
21
12
9
6
11
8
6

IE(examen)
22-24
19-12
26-28
23-25
21-23
25-27
16-18
13-15
10-12
15-17
12-14
10-12
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Master Scuba Diver Trainer
Je bent een Master Scuba Diver Trainer als je vijf PADI Instructor Specialties hebt en minstens
25 duikers hebt opgeleid. Als MSDT ben je in staat om PADI Master Scuba Divers op te leiden.
Door een PADI Master Scuba Diver Trainer geef je jezelf voorsprong op collega's
duikinstructeurs die op zoek zijn voor de werkgelegenheid. Door de mogelijkheid om meer
PADI cursussen te geven en je ervaring in het opleiden van duikers word je veel
aantrekkelijker voor potentiële werkgevers. Als je serieus bent over het vinden van werk dan
is dit je minimale doel!
Je gaat met ons instructeur worden in vijf specialiteiten. Daarna ga je beginnen om samen
met onze instructeurs klanten die bij ons beginnen les te geven. We geven je langzaam steeds
meer verantwoordelijkheid tot je in staat bent om cursussen van hoge kwaliteit te geven. Je
mag er zo lang over doen als je wilt, maar trek er tenminste zes weken voor uit!

PADI Materialen en certification fees
Je krijgt echt alle PADI materialen die je nodig hebt voor al je cursussen. Hier is de hele lijst:
Je krijgt PADI Open Water lesboek, PADI Adventures in Diving lesboek, EHBO lesboek, PADI
Reddingsduiker Lesboek (deze boeken zijn natuurlijk alleen inclusief als je ook deze cursussen
doet), PADI Divemaster Lesboek, de Encyclopedie van Recreatief duiken, Duik Kennis
werkboek, de duiktabel en de electronische versie van de duiktabel, Divemaster Slates, PADI
Instructor Manual [boek of CD], PADI IDC Candidate werkboek, Instructor Slates en Les
Presentatie kaarten en de PADI examen boekjes. Het enige dat je zelf moet betalen is je
aanmelding bij PADI. Dat kost ongeveer 40 euro.
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Om het je makkelijk te maken staan hieronder de volledige bedragen met alles inclusief. Veel
andere duikscholen vermelden kosten van materialen en PADI lidmaatschap, of EFR
instructeur en materialen niet, zodat je voor onaangename verassingen kunt komen te staan.
Wanneer je aan het vergelijken bent, vraag hiernaar!

Wisselkoers

Open water
Advanced open water
Rescue en EFR
Divemaster
IDC
Totaal
PADI kosten
DMT pack
Dmt fees

IDS EFR pack
IDC aanvraag PADi
Examengeld PADI IDC
Examengeld PADI EFRI
Nitrox instructor fee
Totaal

40

Open water tot IDC
Cursus
Boek korting Totaal Euro
9000
800
9800 225
7800
700
10%
7720 195
10920
1200
10%
11028 273
25000
25000 625
39900
39900 998
93448 2316

6500
144
18500
188
730
124
78

baht
au$
baht
au$
au$
au$
au$

163
98
463
128
496
84
53
1224

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

baht/euro
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Veel gestelde vragen
Vraag:Wat is het verschil tussen de opleiding Divemaster Stage en de PADI Instructor
Development Course? Kan je met de divemaster alleen assisteren of kan je uiteindelijk met
die opleiding ook zelfstandig les geven?
Een divemaster mag duiken met gebrevetteerde duikers leiden, instructeurs assisteren, maar
mag zelf geen les geven. Divemasters werken in de winkel, als bootmeester op boten en als
duikleiders voor duikers met een brevet. Ze verdienen meestal een stuk minder dan
instructeurs.
Vraag: Zit er bij de Divemaster ook huisvesting of dient dat zelf geregeld te worden?
Huisvesting zit niet bij de prijs inbegrepen, omdat iedereen andere eisen heeft. We geven je
gedurende je open water, advanced en rescue 8 dagen een gratis kamer. Als je alleen als
divemaster trainee komt vragen we 400 baht per nacht. Dan helpen we je om een bungalow
vanaf 6000 baht per maand, of veel meer, naar je zin te vinden. Die zijn niet van ons, maar
van verschillende bedrijven, Er is ruime keuze, het is meestal binnen een half uur geregeld,
van simpele bungalows met ventilator tot airco met een gedeeld zwembad, zeezicht of geen
zeezicht, etc. Etc.
Vraag: Als je uiteindelijk 100% opgeleid bent, wat zijn dan ongeveer de verdiensten waar
men op kan rekenen bij Divemaster en PADI Instructor Development Course?
Dat is een hele moeilijke vraag, want dat is overal in de wereld anders. Instructeurs
verdienen meer dan DM’s natuurlijk. Als je talen spreekt heb je meer kans op banen. Op Koh
Tao verdient een DM niet veel, 300 euro of zo, maar op boten (live aboards) verdien je veel
meer. Instructeurs verdienen hier 20% van de prijs van een open water of andere cursus, en
dat kan 40.000 baht zijn per maand , en in, zeg de Malediven 1500 dollar per maand, kost en
inwoning gratis. Er zijn banen genoeg, en wat je verdient hangt af van waar je werkt, etc
etc,. Om het anders te zeggen, rijk word je er niet van, maar je hebt een goed leven, en je
kunt overal werken. Google zelf maar eens, dan heb je een idee.
Vraag Hoe gaat het met de betaling? Is er sprake van aanbetaling, gespreide betaling of
geheel?
We vragen 15% aanbetaling van het hele bedrag
Vraag: Is de opleiding tot instructeur (incl. uitrusting) ook 8 maanden?
En ben je dan 8 maanden bijna elke dag fulltime bezig? Of is er bijvoorbeeld ook tijd en de
mogelijkheid om te werken zodat er nog wat geld binnenkomt? Of is het verstandiger om al
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het benodigde geld (voor dagelijks leven, huisvesting etc.) van te voren al te hebben?
Om met het belangrijkste te beginnen: ja, zorg ervoor dat je al het benodigde geld
vantevoren beschikbaar hebt, en nog wat meer ook, zodat je niet met lege handen thuiskomt.
Je bent zeker niet full-time bezig gedurende je Divemaster Stage, zeker niet als je daar een
paar maanden voor uit hebt getrokken. Maar ten eerste mag je hier niet werken zonder
vergunning, en ten tweede liggen de lonen heel laag (daarom is het hier ook zo goedkoop). Je
kunt achter de bar gaan staan voor 10 euro per nacht, bijvoorbeeld. De beste manier om geld
te verdienen is eerst een opleiding tot videograaf te volgen, en dan mensen video’s te
verkopen bij onze school. Voor meer informatie over videograaf worden kun je contact met
ons opnemen.
Vraag Hoe zit het met het sociale leven? Als ik ga, dan neem ik de grote stap om in mijn
eentje het avontuur aan te gaan. Dan vind ik het wel belangrijk om te weten hoe het leven is
buiten de duikopleiding etc.
Dit is Koh Tao! Er zijn restaurants en bars en alles wat je maar wilt, zonder dat het een
toeristen eiland is. Kijk maar eens in de lonely planet of google maar eens. Bij ons zit je
samen met zo’n 10-20 dmt’s uit alle landen in je opleiding, en we doen van alles samen. Het
sociale aspect is een van onze sterkste punten. Het is hier heel relaxed, en je hebt binnen
een dag een sociaal leven met collega’s en buren.
Voor alle DM-cursussen die ik tot nu toe ben tegengekomen, is het een vereiste dat je 1,5 tot
3 maanden ermee bezig bent (ook al ben je in het bezit van rescue-brevet). Hoe kan het dat
de cursus bij jullie in 14 dagen kan?

Ten eerste: dat kan alleen als je al veel duiken gemaakt hebt. Je moet minstens zestig duiken
gemaakt hebben. Wij kunnen dit aanbieden omdat we vast programma hebben en niet
lesgeven en dingen doen met dmt’s wanneer het ons uitkomt zoals veel kleine duikscholen
doen.. Nogmaals: je mag er bij ons ook zes maanden over doen, geen probleem.

Vraag:Wat betreft het duiken: Nadat ik mijn DM-brevet gehaald heb, kan ik dan kosteloos in
dienst van jullie duikcentrum duiken/assisteren?
We doen het anders: je mag er best een paar maanden over doen, en komen duiken. Maar als
je er klaar voor bent, dan vraag je je brevet, en dan zijn wij samen klaar. Wanneer je dat
doet, dat beslis jij, wij doen er niet zo moeilijk over, binnen redelijke grenzen. Zo is er een
duidelijk punt waar alles klaar is.
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Vraag: Wat betreft de accommodatie: Wat zullen ongeveer de kosten zijn, voor een
kamer(tje) met eigen douche/toilet?
Reken op zo’n 6000 baht per maand minimaal voor een simple stenen bungalow met een
balkon, koelkast in een kokospalmen tuin op loopafstand van ons resort , winkels, en bars.

