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Wildernis Totaal Programma. 

Binnen de Voshaar MBO opleiding duurt de Wildernis Guide opleiding 3 jaar. 

Deze opleiding is zeer volledig en is in het totaal 3300 uur. Bij afronding zijn de studenten WGA Guide 

Boreal Forest Level 2 en CSWI Level 1. 

We willen de mogelijkheid ook bieden aan overige gegadigden om deze ‘zelfde’ opleiding te volgen.  

De eisen voor WGA Boreal Forest Level 2 zullen ruimschoots gehaald worden binnen deze drie jaar. 

Indien men wil doorgaan voor CSWI level 2 en 3 is er een 4e jaar met een 2e reis naar Canada in de 

winter en is een proeve van bekwaamheid in Canada vereist (door middel van een 3e keer Canada in 

een assisterende functie).  

Het verschil met de MBO opleiding is o.a. dat men geen Outdoor vakken (volledig) hoeft te volgen 

(zoals klimmen, recreatieve buitensport en wildwater), geen LCST opleiding (Loop-, Conditie- en 

survivalruntraining, wel anatomie en trainingsleer basics) en geen AVO vakken als Nederlands, 

rekenen en burgerschap. Naast de wildernis gerelateerde vakken zullen er tevens lessen gegeven 

worden in les- en leiding geven (didaktiek), Coaching & Training, anatomie en trainingsleer. 

Daarnaast is er een lager aantal stage/ervaring uren vereist dan bij de MBO opleiding en zijn een 

aantal van deze stage uren binnen de opleiding, aangeduid als ‘Proeve van Bekwaamheid’. 

Deze PvB bestaat uit het voorbereiden en begeleiden van een reis / training naar één van de 

gebieden die we in een eerder moment tijdens de opleiding hebben bezocht (Jura, Bialowieza, Alpen 

en/of Canada). Dit zal uiteraard onder begeleiding en toezicht van de Voshaar gebeuren. 
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Vakken 

- Hike & Survival 

- Nature & Wildlife 

- Interpretive Guiding 

- Wilderness Guiding 

- Risicobeheersing 

- Rescue (First Aid, Search & Rescue, Rope Rescue) 

- Coaching & Training (Didaktiek, les & leiding geven) 

- Anatomie & Trainingsleer 

De duur van de totale opleiding is 3 of 4 jaar (met de mogelijkheid om te spreiden over 4 of 5 jaar) 

Studiebelasting (exclusief thuisstudie en stage) 

Leerjaar één: 290 uur 

Leerjaar twee: 415 uur 

Leerjaar drie: 490 uur 

Leerjaar vier: 280 uur 

Men behaalt dus GEEN MBO diploma bij afronding van deze opleiding, wel de volgende 

certificeerbare eenheden (indien voldoende afgerond) 

- Medic First Aid 

- Wilderness First Aid  

- Nature & Wildlife Guide Level 1 

- Nature & Wildlife Guide Level 2 

- Hiking & Backpacking Guide 

- Wilderness Leader 

- IGA interpretive Hiking Guide 

- Tracking level 1 

- Tracking Level 2 

- Tracking Level 3 

- Canadian Survival and Woodstravel Instructor level 1 (WGA Boreal Forest Level 1 and 2) 

- Advanced rope rescue 

- Search & Rescue 

- Canadian Survival and Woodstravel Instructor Level 2 and 3* (WGA Boreal forest level 3**) 

* Alleen haalbaar in een 4e jaar. Een 3e reis naar Canada is noodzakelijk in een assisterende functie 

(Proeve van bekwaamheid)  

** > 100 dagen ervaring vereist als (assisterende) gids. Deze ervaring kan ook na de opleiding 

afgerond worden indien men nog niet aan deze eis voldaan heeft. 

Veel lessen zullen parallel lopen met de MBO opleiding en sommige lessen zijn samen met de 

deeltijdopleidingen. Cursisten ,met al een basis van verschillende Voshaar opleidingen, kunnen 

eventueel instromen in een hoger leerjaar (met de mogelijkheid tot thuisstudie om de basis nog wat 

te verbeteren). Deze deelnemers zullen dus sneller kunnen afronden, en uiteraard een ander tarief 

betalen. Vraag in dat geval een offerte aan. 
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De aangegeven kosten zijn inclusief externe certificering van MFA Europe, Canadian Red Cross en de 

Interpretive Guides Association. 

De deelnemers zullen in het 1e jaar aansluiten bij de deeltijdopleidingen en in het 2e en 3e jaar bij de 

trainingen van MBO 2 en MBO 3 binnen de specialisatie wildernis. Deze trainingen zijn meestal op 

door-de-weekse dagen. Indien men afwezig is bij een specifieke training is het mogelijk door middel 

van thuisstudie en -training om het desbetreffende onderdeel op niveau te houden, of te krijgen.  

Via Onderwijs Online worden de deelnemers op de hoogte gehouden. 

Wel is een aanwezigheid van minimaal 70% vereist bij de lessen. 
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Indeling Leerjaar 1  

- Hike & Survival Instructeur (deeltijd opleiding) https://buitensportopleiding.nl/hike-survival-

instructeur/  

- Nature & Wildlife Guide Level 1 (deeltijd opleiding) https://buitensportopleiding.nl/nature-

wildlife-guide/  

- Basis knopen en touwtechnieken (4 a 6 dagen training in het weekend) 

Lesuren:  ± 200 

(exclusief buitenland) 

Buitenland: (Totaal ± 90 uur) 

- 3 dagen Jura wintertraining (Januari) 

- 3 dagen H&S training Oost Duitsland (maart-april) 

- 5 dagen Bialowieza Polen (mei) 

Theoretische opdrachten: 

- Theoretische toetsing van de verschillende vakken aan het eind van het studiejaar 

- Meerdaags project theoretisch voorbereiden, Wildernis gerelateerd. 

- Inventarisatie opdracht (Flora en/of Fauna)  

Stage: NVT 

Kosten € 2100,- 

Kosten zijn exclusief persoonlijke (reis)verzekering, reis en verblijfskosten. 

 

https://buitensportopleiding.nl/hike-survival-instructeur/
https://buitensportopleiding.nl/hike-survival-instructeur/
https://buitensportopleiding.nl/nature-wildlife-guide/
https://buitensportopleiding.nl/nature-wildlife-guide/
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Indeling leerjaar 2 

Lesuren: Lesuren:  ± 240 

(exclusief buitenland) 

Buitenland( Totaal ± 175 uur ) : 

- 5 dagen Frankrijk (touwtechnieken, klimmen, rescue) Facultatief (oktober) 

- 6 dagen Jura Wintertraining (januari) 

- 5 dagen Alpen (april-mei) 

- 5 dagen Bialowieza Polen (mei) 

Theoretische opdrachten: 

- Theoretische toetsing van de verschillende vakken gedurende het studiejaar 

- Noodplan  

- Interpretive Guiding opdracht 

- Soort specialisatie opdracht 

Stage: NVT 

Kosten: € 3300,- 

Kosten zijn exclusief persoonlijke (reis)verzekering, reis en verblijfskosten. 
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Indeling leerjaar 3 

Lesuren: ± 240 

(exclusief buitenland) 

Buitenland: (Totaal ± 250 uur) 

- 3 weken Canada (September) 

- 6 dagen Jura Wintertraining (Januari) 

- Proeve van bekwaamheid in de Jura, Alpen of Bialowieza of Canada (Canada, september van 

een volgende leerjaar) 

Theoretische opdrachten: 

- Theoretische toetsing van de verschillende vakken gedurende het studiejaar 

- PvB theoretisch uitwerken 

Stage: > 100 uur (inclusief PvB tijdens de opleiding) 

Kosten: € 3600,-  

Kosten zijn exclusief persoonlijke (reis)verzekering, reis en verblijfskosten. 
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Indeling leerjaar 4  

Lesuren: ± 80 

Buitenland (Totaal ± 200 uur) 

- 6 dagen Jura (Januari) 

- 2 weken Canada Wintertraining (Februari-maart) 

- Proeve van bekwaamheid in de Jura, Alpen of Bialowieza of Canada (Canada, september van 

het volgende leerjaar 

Theoretische opdrachten: 

- Theoretische toetsing van de verschillende vakken gedurende het studiejaar 

- PvB theoretisch uitwerken 

Stage: > 100 uur (inclusief PvB tijdens de opleiding) 

Kosten: € 3000,- 

Kosten zijn exclusief persoonlijke (reis)verzekering, reis en verblijfskosten. 

 
 

Informatie en inschrijving: Raoul Kluivers voshaar@maximedia.nl CC voshaaroutdoor@gmail.com  

mailto:voshaar@maximedia.nl
mailto:voshaaroutdoor@gmail.com

