
VVWͲDuiken�titel� Assistent�Instructeur�(I1) Instructeur�(I2) Instructeur�Trainer�(I2Ͳ�T)

TOELATINGS- * Min. 18 jaar * Min. 18j * Min. 18 jaar

VOORWAARDEN * Lid van VVW-Sectie Duiken * Lid van VVW-Sectie Duiken * Lid van VVW-Sectie Duiken

zijn : * Geldige medische fiche en getuigschrift hulpverlening * Geldige medische fiche en getuigschrift HVD * Geldige medische fiche en getuigschrift hulpverlening 

* Min brevet D3 bezitten * brevet I1* bezitten * min 2 jaar brevet I2* bezitten 

* in het bezit van IKP * in het bezit van IKP * aanvraagformulier opleiding IT richten aan CO 

* startportfolio met intakegesprek * bezit van burgerschapscompetentie *  3 delig startportfolio gevolgd door intakegesprek 

* vaste coach vanaf start PLT * vaste coach vanaf start PLT * vaste coach vanaf start PLT 

OPLEIDING A: theorie : A : theorie : A: theorie :  
bestaat uit : 8 dagdelen 6 dagdelen 5 dagdelen

B: Praktijkleertraject * : B: Praktijkleertraject * : B: praktijkleertraject 
* theorieles geven met begeleiding I2T Buitenwaterles 1 met focus op inzet assistent – begeleiding door IT volgen module pré-niolon 

* theorieles geven met begeleiding buddycursist Buitenwaterles 2 met focus op inzet assistent – begeleiding door buddy-cursist motivatiedossier federale werking :  portfoliobeoordeling 

* theorieles evalueren van buddycursist Buitenwaterles 3 met focus op inzet assistent – evaluatie van buddy-cursist

Uploaden leerpuntverslagen  

* zwembadles geven met begeleiding I2T Buitenwaterles 4 met focus op beoordelen vaardigheden – begeleiding door IT 

* zwembadles geven met begeleiding buddycursist Buitenwaterles 5 met focus op beoordelen vaardigheden – begeleiding door buddy-cursist 

* zwembadles evalueren van buddycursist Buitenwaterles 6 met focus op beoordelen vaardigheden – evaluatie van buddy-cursist 

Uploaden leerpuntverslagen Uploaden leerpuntverslagen  

Uitwerking concept-leergang ** (voorbereiding PvB 3.1A)

** eventueel een spec klasse A of HVD  volgens modaliteiten geven/afnemen specialties 

uploaden evaluatieverslag door coach en leerpuntenverslag 

Uitwerking verslag activiteit (voorbereiding PvB 3.3) 

Uitwerking verslag inzet assistenten (voorbereiding PvB 3.4) 

Proeve van Bekwaamheid PvB Proeve van Bekwaamheid PvB Proeve van Bekwaamheid PvB
* PvB 2.1A en 2.1 B afleggen PvB 3.1A : leergangbeoordeling door evaluator  PVB 4.4 : portfoliobeoordeling door evaluator 
* PvB 2.3 afleggen PvB 3.1B : lesbeoordeling door evaluator  

PvB 3.1C :  beoordeling buitenwaterles door evaluator 
PvB 3.4 verslag inzet assistent  : portfoliobeoordeling door evaluator  
PvB 3.3 verslag activiteit : portfoliobeoordeling door evaluator  
 PvB 3.5 : afname vaardigheden beoordeling door evaluator  (kan in combinatie met PvB 3,1C)

C : specialty brevet Instructuer HVD : 1 dagdeel  theorie + 2 dagdelen praktijk + PVB C : slagen zeestage 

PvB afname door -> Min. Instructeur trainer Min. Instructeur trainer Instructeur 3-ster 
* vaste coach vanaf start PLT - evaluator mag varieren - coach vult homologatieborderel in - CO bekrachtigt * vaste coach vanaf start PLT - evaluator mag varieren - coach vult homologatieborderel in - CO bekrachtigt * vaste coach vanaf start PLT - evaluator mag varieren - coach vult homologatieborderel in - CO bekrachtigt 

HOMOLOGATIE PLT volledig afgewerkt en checklist volledig ingevuld door coach op My DMS PLT volledig afgewerkt en checklist volledig ingevuld door coach op My DMS PLT volledig afgewerkt en checklist volledig ingevuld door coach op My DMS 

indien : 

BEVOEGDHEDEN theorie D1 onderwijzen en toetsen; theorie D1 tem D3 onderwijzen en toetsen; alle bevoegdheden I2 

van het brevet zwembad D1 onderwijzen en toetsen; openwater D1 tem D3 onderwijzen en toetsen; mag optreden als coach en of beoordelaar PLT kandidaat I1 en I2

theorie en zwembad D2 en D3 onderwijzen onder begeleiding van min I2 zwembad D1 tem D3 onderwijzen en toetsen; indien minstens 3x als coach opgetreden voor KI1 en/of KI2 mag ook als coach vr KIT worden gewerkt 

buitenwateroefeningen aan de oppervlakte onderwijzen. aftekenen brevet D4 volgens profiel en bevoegdheden specialties 

begeleiden van alle gebrevetteerde duikers binnen de dieptekwalificatie begeleiden van alle duikers binnen de dieptekwalificatie 

begeleiden van max 1 kandidaat Duiker 1-ster bij het inoefenen van vaardigheden  in open water begeleiden van kandidaten bij het aanleren van vaardigheden  in open water 

begeleiden van een duikgroep (max 4 gebrevetteerde duikers - max 1 Duiker 1*) begeleiden van een duikgroep 

geen doop en kwalificatieduik afnemen van dieptekwalificaties - begeleiding van duikers in voorbereiding op dieptekwalificatie 

plannen, organiseren en uitvoeren van een complete duikopleiding; 

plannen, organiseren en uitvoeren van georganiseerde of begeleide duiken, inclusief Redden; 

begeleiden van 1*-instructeurs bij het geven van duikopleidingen

* specialties indien in bezit van de desbetreffende kwalificatie 

    * alle specialties hulpverlening 

Brevet conform NBN-EN 14413/1  - ISO 24802/1 NBN-EN 14413/2  - ISO 24802/2 CMAS I 2

Profiel en bevoegdheden Instructeur 1-ster tem 2-ster Trainer


