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VVW-Duiken Instructeur 1* 

Document: G02 1ster Instructeur Breveteisen-VVW  

VVW-Duiken 1*-instructeur  
 
 
De 1*-instructeur wordt in de Engelse benaming aangeduid als Assistant Instructor. Dit 
is een internationaal bekende benaming die aansluit bij de bevoegdheden van de 1*-
instructeur. 

Kerntaken 
De VVW-Duiken 1*-instructeur is een assistent-instructeur. Hij heeft drie kerntaken: 

− hij begeleidt duikers;  
− hij verzorgt duikinstructie t/m het 3*-duikerniveau, deels onder directe supervisie van 

een 2*-instructeur;  
− hij assisteert bij groepsactiviteiten.  

 
De opleiding tot 1*-instructeur is gericht op het verwerven van de competenties 
(combinatie van kennis en vaardigheden) die nodig zijn om onder supervisie van een 
2*-instructeur les te kunnen geven aan duikers in opleiding in het theorielokaal en 
zwembad.  

Bevoegdheden 
Een VVW-Duiken 1*-instructeur is gekwalificeerd voor de volgende taken: 

− theorie ten behoeve van de 1*- t/m 3*-duikeropleiding onderwijzen en toetsen;  
− zwembadoefeningen ten behoeve van de 1*-duikeropleiding onderwijzen en toetsen;  
− zwembadoefeningen ten behoeve van de 2*- en 3*-duikeropleiding onderwijzen;  
− buitenwateroefeningen aan de oppervlakte onderwijzen. 

Ingangsniveau  
Om deel te nemen aan de opleiding tot 1*-instructeur moet men: 

− lid zijn van de VVW-Duiken;  
− minimaal 18 jaar zijn;  
− minimaal 3*-duiker zijn;  
− In orde met de specialty HVD/Redden. HVD = Hulp Verlenend Duiken* 
− In het bezit van het IKP – Instructeur Kwalificatie Proef. 
− beschikken over een geldige medische goedkeuring voor de duiksport.  

Vervolgopleiding 
Een 1*-instructeur kan doorgaan met de opleiding tot 2*-instructeur.  
 
*Kandidaten 1*-instructeur die in het bezit zijn van een brevet Duiker 3-ster 
gehomologeerd vóór 01/01/2010 dienen in orde te zijn met de herscholingsvoorwaarden 
DHV en dienen de module “Redden” niet te bezitten. 
KI1 die een brevet D3 hebben gehomologeerd NA 01/01/2010 dienen in het bezit te zijn 
van de volledige opleiding HVD/Redden met een geldige herscholing. 
 
 


