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1 Profiel Duiker 2-ster 
De Duiker 2-ster wordt in het Engels aangeduid als Advanced Open Water Diver.  
Dit is een internationaal bekende term, waarvan de bevoegdheden aansluiten bij wat de VVW- Duiker 
2-ster in zijn opleiding heeft geleerd. 

De volgende stap in de duiksport. 
De Duiker 2-ster doet meer ervaring op en gaat over naar een bewust vaardig zijn in het duiken. 
De Duiker 2-ster is niet alleen vaardig in het oplossen van de eigen problemen rond het duiken, maar 
heeft in zijn opleiding geleerd zelfstandig een duik te leiden met een gelijk gebrevetteerde duiker. 
Tijdens de opleiding heeft de Duiker 2-ster ervaring opgedaan met duiken in getijdewater, 
nachtduiken, kompaslezen, berekenen van het luchtverbruik en het dieper duiken en de hieraan 
verbonden gevaren. 
De VVW-Duiken opleiding zorgt ervoor dat de Duiker 2-ster deze verantwoordelijkheid op een veilige 
manier, met respect voor het onderwaterleven en met voldoende vaardigheden aan kan. 

Dit binnen de beperkingen van het brevet Duiker 2-ster. 

2 Conformiteit 

Het brevet Duiker 2-ster komt overeen met de volgende Internationale brevetten: 

- CMAS 2* Diver 
- CEDIP 2* Diver 
- RSTC (PADI, NAUI, enz) Advanced Openwater Diver 

 
3 Doelstelling 
De Duiker 2-ster heeft na het behalen van het brevet VVW-Duiken Duiker 2-ster minimum de 
theoretische kennis en praktische vaardigheden zoals beschreven in het vademecum VVW-Duiken en 
vermeld in de VVW-Duiken SIGMA Instructeur Standaard. 

4 Bevoegdheden 

- Een Duiker 2-ster mag duiken met een gelijk gebrevetteerde duiker onder bepaalde voorwaarden: 

- Maximum duikdiepte is -20m of de kleinste dieptekwalificatie. 

- De Duikgroep mag maximum uit 2 duikers bestaan. 

- De duikleider moet de leeftijd van 18 jaar hebben. 

- Een Duiker 2-ster mag duiken onder begeleiding van een duikleider (minstens een Duiker 3-ster) of 
hoger gebrevetteerde tot een maximum diepte van -30m indien de Duiker 2-ster hiervoor de 
dieptekwalificatie heeft. 

- De maximale dieptekwalificatie van de Duiker 2-ster is -30m. 

- Een Duiker 2-ster is enkel bevoegd om te duiken binnen de veiligheidscurve. Verplichte decostops 
niet toegelaten 
- Het duiken in een situatie waar geen mogelijkheid bestaat om direct / rechtstreeks de oppervlakte te 
bereiken is niet toegelaten. (penetratie van wrakken, grotduiken enz…) 

- In functie van de duikopleiding mag een Duiker 2-ster, onder begeleiding van minimum een 
Instructeur 2-ster, dieper duiken dan zijn/haar dieptekwalificatie. 
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5 Ingangsniveau 

- lid zijn van een VVW-Duiken duikschool/duikclub. 
- een geldig medisch getuigschrift hebben. 
- het brevet Duiker 1-ster behaald hebben.   

 
6 Inhoud van de opleiding 

De opleiding omvat  

 A : 5 theoriedelen en minimaal 5 zwembad- en 12 openwatersessies .                                 
(zie onderstaand overzicht)  

Ieder voldoende afgewerkt onderdeel wordt door de Instructeur met licentie afgetekend op het 
evaluatieblaadje in het duikboek en op het evaluatieblaadje in het Duiker 2-ster Vorderingsboekje. 

De begeleidende Instructeur met licentie archiveert van de deelnemer alle vorderingstaten en 
evaluaties voor ten minste 5 jaar. 

Het evaluatieblaadje in het duikboek blijft bij de duiker. 

6.1 Duiker 2-ster Theorie 

1. Nachtduiken waarom doe je dat? 
2. Getijdenwater. 
3. Als je buddy hulp nodig heeft… 
4. Diep(er) duiken. 
5. Het leven onder water. 

6.2 Duiker 2-ster Zwembad 

1.Herhaling basisvaardigheden. 
2. Herhaling basisvaardigheden.  
3. Herhaling basisvaardigheden.  
4. Duiker in paniek, sleepgrepen.  
5. Reddingsopstijging, duiker aan de kant. 

6.3 Duiker 2-ster Buitenwater 

1. Nachtduik 1  
2. Nachtduik 2  
3. Getijdenduik 1  
4. Getijdenduik 2  
5.Redden 1  
6. Redden 2   
7. Diepe(re) duik 1  
8. Diepe(re) duik 2  
9. Bio duik 1  
10. Bio duik 2  
11. Navigatie / Oriëntatie duik 1  
12. Navigatie / Oriëntatie duik 2 
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De inhoud van de verschillende onderdelen en hun volgorde zijn terug te vinden in de VVW-Duiken 
SIGMA Instructeur Standaard. 

7 Homologatie van het brevet Duiker 2-ster 

De Homologatie van het brevet Duiker 2-ster kan gebeuren als: 

1. De Duiker 2-ster lid is van VVW-Duiken vzw. 
2. De Duiker 2-ster een geldige medische fiche heeft. 
3. De Duiker 2-ster alle onderdelen van de opleiding heeft afgewerkt. 
4. De  vereiste homologatiekosten zijn betaald. 

 

De verantwoordelijke Instructeur met licentie zal nakijken of: 

1. aan bovenstaande voorwaarden is voldaan. 
2. alle documenten van de Duiker 2-ster aanwezig zijn en gebundeld. 
3. het document Duiker 2-ster – Evaluatieformulier in het duikboek en het Duiker 2-ster 

Vorderingsboekje volledig is ingevuld. 
 

De verantwoordelijke (minimum) Instructeur 2-ster met licentie zal het Duiker 2-ster 
vorderingsboekje gedurende  minimum 5 jaar  archiveren. 
 
De (minimum) VVW-Duiken Instructeur 2-ster met licentie homologeert het brevet Duiker 2-ster van de 
cursist door gebruik te maken van VVW-Duiken-Link. 

Er dienen geen documenten opgestuurd te worden naar het VVW-Duiken secretariaat. 
At Random wordt er in VVW-Duiken-Link een selectie gemaakt van de ingegeven homologaties. 
Indien de melding komt dat het door de Instructeur ingegeven homologatie geselecteerd is, dient de 
verantwoordelijke instructeur het Vorderingsboekje op te sturen naar het VVW-Duiken secretariaat 
ter attentie van de coördinator opleidingen. 
Na nazicht van het document wordt het vorderingsboekje terug aan de verantwoordelijke instructeur 
opgestuurd. 

8 Vervolgopleidingen Duiker 2-ster 

De houder van het brevet Duiker 2-ster heeft de mogelijkheid om de volgende vervolgopleiding en 
specialisaties volgen: 
- Duiker 3-ster 

- Alle specialisatie opleidingen die de Duiker 1-ster kan volgen +  
- Redden**  
- Driftduiken 
- IJsduiken 
- Rebreather intro 
- Wrakduiken (geen penetratie van het wrak.)  
- Zoeken en bergen. 

 
Er zijn op de duikmarkt nog andere dan de hierboven vernoemde speciale opleidingen. 
De duiker dient te voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden van de aanbieder van deze opleidingen. 
Bij twijfel van dekking door de verzekering bij deelname aan een speciale opleiding dient contact 
opgenomen te worden met de juridische commissie VVW-Duiken.  
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* De opleidingen O2-toedienen en BLS zijn behaald tijdens de opleiding Duiker 1-ster. 
  Indien de kandidaat deze opleiding nog niet heeft gehad, dient deze alsnog gevolgd te worden. 

** Zie voorwaarden Vademecum deel “Specialty Redden – Hulpverlening”. 

9 Extra Informatie 

Alle informatie in verband met het inrichten van een opleiding Duiker 2-ster kan de VVW-Duiken 
Instructeur raadplegen in de VVW-Duiken SIGMA Instructeur Standaards. 
 

 

 

 

 


