
 
 

Hoe word je gids bij Wadloopcentrum Fryslân? 

in vogelvlucht 

 

1 
Je meld je bij de opleidingscommissie 
van WCF 2 

Wij plannen een kennismakingsgesprek 
en horen graag wat je ervaring, 
motivatie en doelen zijn. Wij 
beantwoorden graag je vragen.  
 

  
 

  

3 
Wanneer we samen het avontuur aan 
gaan start je als aspirant bij onze 
vereniging, loop je mee met 10 
verenigingstochten en maak je een 
logboek (verslag) van deze tochten. 

4 
Wij zoeken samen met jou een 
passende mentor die je wegwijs maakt 
binnen de club. Aan het eind van het 
seizoen nodigen we je uit voor een 1e 
voortgangsgesprek en maken we 
afspraken over het vervolgtraject. 

  
 

  

5 
Bij een positieve beoordeling start je 
met de opleiding tot wadloopgids, 
ontvang je een aantal attributen van de 
basisuitrusting in bruikleen  en loop je 
opnieuw 10 verenigingstochten 
waarvan je een route-tijdschema en 
logboek maakt.   

6 
Wij melden je aan voor de opleiding, 
met je mentor bespreek je de 
voorbereiding / evaluatie van de 
tochten. Wij nodigen je uit voor een 2e 
voortgangsgesprek aan het einde van 
het wadloopseizoen. 

  
 

  

7 
Als alles goed loopt volgt het tweede 
opleidingsjaar en loop je weer 10 
verenigingstochten waarvan je een 
route-tijdschema en logboek maakt. 
 
    

8 
Wij melden je aan voor het tweede 
opleidingsjaar en dragen je voor als lid 
van de vereniging. De ledenvergadering 
van Wadloopcentrum Fryslân beslist 
over je lidmaatschap. 

  
 

  

9 
Wanneer je aansluitend aan de 
opleiding examen wilt doen als gids 
vraag je bij de vereniging een 
praktijktoets en een referentie aan. Het 
examen vraag je zelf aan bij de 
examencommissie. 
 

10 
Na afronden van de opleiding hebben 
we een referentiegesprek zodat je weet 
waar je staat en hoe jij je kunt 
voorbereiden op het examen. We 
helpen je de praktijktoets te 
organiseren en geven bij een positieve 
beoordeling een referentie af. 



 
 

 

Toelichting op het schema 

1. Wanneer je belangstelling hebt om gids te worden bij onze vereniging kun je contact 

opnemen met de opleidingscommissie. Coördinator is Jaap Baalbergen, j.baalbergen@knid.nl  

 

2. We nodigen je uit voor een kennismakingsgesprek met twee leden van de 

opleidingscommissie. In dit gesprek horen we graag wat je ervaring is met het wadlopen, wat 

je beweegredenen zijn om gids te willen worden en hoe dit past in je huidige leven. Wat dat 

laatste betreft merken we soms dat mensen erg gemotiveerd zijn, maar nog jonge kinderen 

hebben, een drukke baan of ver weg wonen waardoor het intensieve opleidingstraject (op 

dat moment) niet goed past. We houden van transparantie. Wij gaan ervan uit dat je na het 

afronden van je opleiding nog minimaal drie jaren actief als gids voor Wadloopcentrum 

Fryslân tochten begeleidt. Heb je andere intenties, wil je bijvoorbeeld wadloopgids worden 

om na het behalen van je erkenning als zelfstandig gids met (betalende) deelnemers te gaan 

lopen en niet bij onze vereniging, wees daar dan eerlijk over. We kunnen dan wellicht 

afspraken maken waarbij wij een vergoeding vragen voor de investering die we doen via het 

opleidingstraject. In het gesprek beantwoorden we zo goed mogelijk de vragen die je hebt. 

 

3. Wanneer we gezamenlijk tot de conclusie komen dat we met elkaar verder willen dan start je 

bij onze vereniging als aspirant. Wij vragen dan van je om 10 verenigingstochten mee te 

lopen en hiervan een verslag (logboek) te maken. De reden is dat een wadloopgids het 

meeste in de praktijk leert. Aan het eind van de opleiding (na drie jaar) heb je 30 tochten 

gelopen. Dit is het minimum om examen te kunnen doen. Het duurt daarna nog wel een 

aantal jaren voordat je een doorgewinterde wadloopgids bent.  

 

4. Als aspirant ontvang je wekelijks digitaal de bijgewerkte tochtenplanning (matrix) en via een 

mail kun jij je aanmelden voor tochten die je wilt meelopen. Dit meelopen is gratis. Je wordt 

verder opgenomen in de groepsapp van de vereniging en in de mailing. We zoeken een gids 

waar je een klik mee hebt die je als mentor wegwijs maakt binnen de vereniging. Aan het 

eind van het wadloopseizoen nodigen we je uit en bespreken we hoe het van beide kanten is 

bevallen? Zijn jouw verwachtingen uitgekomen? Heb je 10 tochten kunnen lopen? Ben je nog 

even gemotiveerd of zelfs nog meer? Hoe hebben we jou meegemaakt het afgelopen jaar? 

Aan het eind van het gesprek maken we afspraken over het vervolg. 

 

5. Bij een positieve uitkomst van het gesprek kun je starten met de opleiding. Hiervoor sluiten 

we een contract af waarin we een aantal afspraken vastleggen. We melden je aan bij de 

opleiding die door de gezamenlijke wadlooporganisaties wordt verzorgd. Het betreft 4-5 

dagen in het winterseizoen. In deze opleiding wordt de theorie van de eindtermen (waaraan 

een wadloopgids moet voldoen) behandeld. Je ontvangt een cursusboek en je krijgt een 

aantal attributen van de club in bruikleen, zoals een kompas, marifoon en wadloopstok. 

Daarnaast kun jij je opgeven voor de (bij)scholingsdagen die Wadloopcentrum Fryslân zelf  
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organiseert. Wadlopen leer je vooral in de praktijk en dus loop je 10 verenigingstochten die 

je nu ook gaat voorbereiden en bespreken met je mentor. Verder ben je zelf 

verantwoordelijk voor het behalen van je marifooncertificaat en het aanvragen van een 

vergunning voor je marifoon. Als opleidingscommissie nodigen we je aan ’t eind van het 

seizoen uit om te horen hoe het eerste opleidingsjaar is verlopen,  

waar je nog tegenaan loopt en wat je leerpunten voor het  tweede jaar zijn. Je wordt na het 

eerste jaar ook voorgedragen als lid van de vereniging.  

 

6. Wanneer je de opleidingsdagen hebt kunnen volgen en voldoende tochten hebt gelopen kun 

je doorstromen naar het tweede jaar. De theoretische kennis wordt in twee theoriedagen 

weer opgefrist en verdiept aan de hand van praktijkcases. Je loopt weer 10 tochten, doet 

mee met bijscholingsdagen, verkenningstochten in het voorseizoen en de jaarlijkse 

reddingsoefening. Wil je zelfstandig het Wad op dan kun je een solopas aanvragen. Wil je 

aansluitend aan het tweede jaar examen doen voor de erkenning tot wadloopgids dan is het 

handig afspraken te maken voor een praktijktoets. Dit is een tocht met een groepje 

deelnemers die je tijdens een tocht begeleid. Een tweetal gidsen beoordeelt je op je 

functioneren als gids in de praktijk aan de hand van een aantal criteria / vaardigheden. Na 

afloop van de tocht wordt het formulier met je doorgenomen. Je levert het 

beoordelingsformulier in bij de contactpersoon van de opleidingscommissie samen met een 

overzicht van het aantal verenigingstochten dat je hebt gelopen, gespecificeerd naar tocht. 

Je wordt dan uitgenodigd voor een referentiegesprek. Dit gesprek heeft een aantal doelen: 

we checken of je aan de voorwaarden voldoet om examen te voldoen en informeren je over 

de verdere procedure, we houden een oefengesprek om een beeld te krijgen in welke mate 

jij de theorie weet toe te passen bij de voorbereiding van een wadlooptocht en daarmee of je 

klaar bent voor het examen, we geven je nog wat praktische tips en aandachtspunten en bij 

een positieve beoordeling de referentie die je nodig hebt om een examen aan te vragen. 

 

7. Wanneer je aan alle eisen hebt voldaan kun je zelf het examen aanvragen bij de 

examencommissie. Ben je nog niet zover dan bespreken we met jou wat jij nog nodig hebt 

om zover te komen. Uitkomst kan ook zijn dat je als begeleider tochten gaat begeleiden bij 

Wadloopcentrum Fryslân.     

 

Bijlagen en informatie 

Eindtermen Wadloopgids (https://www.wadgidsenweb.nl/eindtermen.html) 

Overzicht erkenningen en vergunningen (https://www.wadgidsenweb.nl/wadloopvergunningen.html  

Informatie examencommissie (https://www.wadloopgidsexamen.nl/waddenzee/home/) 

https://www.wadgidsenweb.nl/eindtermen.html
https://www.wadgidsenweb.nl/wadloopvergunningen.html
https://www.wadloopgidsexamen.nl/waddenzee/home/

