
 

 

 

EEN IDC GAAT OVER PERSOONLIJK LEIDERSCHAP 

Duiken is mijn passie. Vanaf de allereerste keer dat ik onder water in- en uitademde was ik vrij 
snel verkocht. Aan de sport, aan de rust en het leven onder water. Ik wilde mezelf heel graag 
ontwikkelen en in twee jaar tijd maakte ik de stap van OWD cursist naar Instructeur.  

Een hoogtepunt in mijn loopbaan als PADI professional was ontegenzeggelijk mijn opleiding 
tot Course Director in Punta Cana, Dominicaanse Republiek. Wat me in één klap duidelijk werd 
met de stap naar CD is dat de PADI ‘opleidingspiramide’ die ik jarenlang aan het beklimmen 
was door het bereiken van de top omkantelde. 180 graden. Daar waar er altijd iemand was die 
mij dingen leerde lag die verantwoordelijkheid als CD helemaal bij mij. Ik draag vanaf dat 
moment de instructeurs, Divemasters en cursisten die op een andere trap in de piramide staan. 

 

 
Dit inzicht veranderde mijn visie op het opleiden van duikprofessionals op diepgaande wijze. 

Hoewel voor de klant zelf de sport over fun en ontspanning gaat, is dat slechts het topje van 
de ijsberg boven water. 

  

Zodra je je eerste stappen zet in je loopbaan als duikprofessional leer je het gedeelte van de 
ijsberg onder water kennen, dat wat een klant niet ziet maar waar jij elke dag mee bezig bent. 
Dat gedeelte dat gaat over leiderschap, verantwoordelijkheid en overzicht. 

Misschien klinkt dit je zwaar in de oren. Zo is het zeker niet bedoeld. Duiken moet ook als je 
professional bent leuk en ontspannen blijven. Je verandert, zeker wanneer je de stap naar 
instructeur bent, wel van rol en dat is een onomkeerbare ontwikkeling. De dingen die je als 
instructeur weet en ziet kan je niet ineens niet meer zien.  



 

 

 

 

In mijn IDC’s staat die manier van zien centraal. Daar richt ik mijn education op in. Ik zie een 
IDC als een leiderschapsprogramma. Er is veel vakinhoud die je tot je moet nemen. Dat ligt in 
mijn IDC’s bij jou als cursist hoe je dat plant en regelt. Ik ben je mentor, vraagbaak en coach 
op verzoek. Waar ik je vooral in train is in jouw omgevingsbewustzijn en in je bewustzijn van 
jezelf, jouw eigen ijsberg ‘onder water’. Als je weet wie je bent en waar je kracht ligt kun je daar 
als PADI professional enorm je voordeel mee doen. Of je het je realiseert of niet, je hebt een 
leidende rol met veel verantwoordelijkheid als je mensen meeneemt onder water en 
samenwerkt met andere duikprofessionals. Weten waar je blinde vlekken zitten is in mijn optiek 
een must. Daarom is een IDC bij mij niet altijd alleen maar leuk. Het doet ook altijd ‘pijn’. Maar 
dat is korte termijn. Ik neem jou mee in de reis langs de ijsberg onder water die jouw domein 
is als Instructeur en als je boven water komt weet je van het hele vak wat er van je wordt 
gevraagd (van logistiek, tot coaching, tot marketing) en ken je jezelf beter. Lange termijn 
plezier dus.  

Is dit voor iedereen? 

Commercieel gezien zou ik zeggen ‘Absoluut’. De praktijk wijst uit dat mijn manier van les 
geven niet voor iedereen is. Ik ga voor het hoogst haalbare en verbind me als CD aan jou en 
je ontwikkeling. Die verbinding en toewijding vraag ik andersom ook van mijn cursisten. Alleen 
dan en in blind vertrouwen kan ik jou maken tot de beste versie van jezelf. 

Het gaat dus niet om vinkjes halen op het IE. Inhoudelijke kennis is de basis. Attitude is waar 
het daarnaast ook om gaat. Als je daar stappen in wil maken, kun je uit een IDC veel meer 
halen dan een brevet. Het is een lifechanger die van jou een leider kan maken. 

Ik wens je een mooie reis. 
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