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1 Inleiding 
Het is evident dat een VVW-Duiken Instructeur de inhoud van de cursussen Duiker 1-ster tem 
Duiker 3-ster VVW-Duiken – NOB dient te kennen om de stof te kunnen overbrengen aan 
zijn/haar cursisten. 
Om deze basisvereiste te kunnen garanderen, heeft de Commissie Opleiding de Instructeur 
Kwalificatie Proef (IKP) in het leven geroepen. 
De IKP bestond al voor de Kandidaat Instructeur 1-ster als onderdeel van zijn/haar 
opleidingstraject. 
Bij de introductie van de IKP is het onderdeel “toelatingsproef” uit het opleidingstraject van de 
Instructeur 1-ster uitgehaald. 
 
 
2 Wat houdt de Instructeur Kwalificatie Proef (IKP) in 
De IKP zal vanaf 1 januari 2011 als een apart brevet beschouwd worden. 
De IKP is een schriftelijke proef die handelt over de 3 cursusboeken VVW-Duiken – NOB: 

• Duiker 1-ster 
• Duiker 2-ster 
• Duiker 3-ster 

De IKP is een kennistoets van 45 vragen, handelend over alle theorie van het 1*-duikbrevet tot en 
met het 3*-duikbrevet. Het IKP bestaat uit  multiple-choicevragen en open vragen.  
 
Vraag 1 t/m 15 over 1*-duiker 
Vraag 16 t/m 30 over 2*-duiker 
Vraag 31 t/m 45 over 3*-duiker 
 
Omdat jij straks aan anderen het duiken gaat aanleren, willen wij dat je voor elk onderdeel een 
voldoende scoort.  
 
2.1 Score die je dient te halen om te slagen in de IKP 
 
Je dient in de IKP te slagen met een score van 80%. 
 
2.2 Hoeveel keer kan je deelnemen aan een IKP 
 
Ook de IKP is volledig SIGMA Minded opgevat. 
Je kan dus zoveel maal aan de IKP deelnemen als je zelf wil. 
 
3 Wie kan deelnemen aan de IKP 
Iedereen in het bezit van een Duiker 3-ster brevet of hoger kan deelnemen aan de Instructeur 
Kwalificatie Proef (IKP). 
De voorwaarden zijn: 

• Lid zijn van VVW-Duiken. 
• In orde met het medisch getuigschrift. 
• In orde met HVD – modules. 

Dit houdt in dat de volgende modules nog geldig dienen te zijn: 
o De module BLS 
o De module O2 
o De module Woundcare 

 
4 Geldigheid van de IKP 
Wanneer je geslaagd bent in de Instructeur Kwalificatie Proef, dan is deze kwalificatie geldig voor 
heel je duikloopbaan. 
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5 Waar en wanneer wordt er een IKP ingericht 
De Instructeur Kwalificatie Proef (IKP) wordt door de Commissie Opleiding (CO) 2x per jaar 
ingericht. 

• 1x in het voorjaar. 
• 1x in het najaar. 

De IKP zal doorgaan in het “Huis van de Watersport” te Antwerpen LO. 
De aankondiging van de IKP zal gebeuren aan: 

• Iedere VVW-Duiker vanaf het brevet Duiker 3-ster. 
• Ieder clubbestuur van een VVW-Duiken duikclub. 
• Ieder duikschoolhoofd van een VVW-Duiken duikschool. 
• Iedere Instructeur VVW-Duiken. 

 
6 Voor wie is de IKP 
De Instructeur Kwalificatie Proef (IKP) is een deelnemingsvoorwaarde voor de volgende 
opleidingen: 
 

• Instructeur 1-ster 
• Instructeur 2-ster 
• Instructeur Trainer 

 
*In de toekomst zal de deelname aan de IKP enkel nog gebeuren door de kandidaat Instructeur 
1-ster. Dit omdat alle andere SIGMA Instructeurs bij de start van hun instructeur loopbaan aan de 
IKP zullen deelgenomen hebben. 
 
Een Duiker (minimum) Duiker 3-ster kan deelnemen aan de IKP op ieder moment dat hij/zij dit 
wenst. 
De duiker die geslaagd is in de IKP krijgt hiervan een blaadje voor in het duikboek. 
 
Ingeschaalde Instructeurs dienen in het bezit te zijn van de IKP indien zij willen deelnemen aan 
een volgende Instructeur opleiding. 
 
7 Administratie en homologatie 
Na het slagen in de IKP zal de Commissie Opleiding ervoor zorgen dat je in het bezit komt van je 
blaadje “Instructeur Kwalificatie Proef” (IKP) voor in het duikboek. 
Enkel een Instructeur 3-ster Docent – Coördinator opleidingen – Commissie Opleiding – of een 
mandataris van de Commissie Opleiding met de bevoegdheid om homologaties goed te keuren 
kan de IKP homologeren. 
 
 
 
 
 
 
 


