
Welkom instructeurs!



Welkom!

Je weet al e.e.a. over de nieuwe opleidingen

Wat is jouw zorg m.b.t de opleidingen?
En wat vind jij er goed aan?

Noteer op een Plus-en-Minbriefje. 
Je hebt 3 minuten.
Schrijf leesbaar en duidelijk. 

Jouw zorg is een aanknopingspunt voor verbetering!



Online Tour

Je hebt de Online Tour gedaan, net als iedereen hier

 Fijn dat je je zo zorgvuldig hebt voorbereid!
Wat opviel in de reacties bij de filmpjes: 

……..



Wat gaan we vandaag doen?

10.00 – 12.00 uur Workshop Gedrag

lunchpauze

13.00 – 14.30 uur Workshop Trimmen

pauze

15.00 – 16.30 uur Workshop Duikcomputers



Werkbladen en keycards voor 
vandaag

Beschikbaar via: 

www.onderwatersport.org/Werkbladen.aspx

Presentaties via www.kooltiel.nl :
http://kooltiel.nl/categorie-duiken/nacholing-nob-instructeurs/

http://www.onderwatersport.org/Werkbladen.aspx
http://www.kooltiel.nl/
http://kooltiel.nl/categorie-duiken/nacholing-nob-instructeurs/


Lesdoel workshop gedrag

Na deze workshop heb jij concrete ideeën over hoe je je 
leerlingen het gewenste gedrag aan kunt leren op de volgende 
gebieden:

- Zelfstandig veilige keuzes maken
- Veiligheidsbewustzijn
- Buddy bewustzijn



Keycard Veilig duiken

Samenvatting van de theorie staat op Keycard Veilig duiken

Vul tijdens of na de uitleg de achterkant van de keycard in 

Digitaal: G11_Gedrag05_Keycard-Veiligheidsbewustzijn

http://www.onderwatersport.org/LinkClick.aspx?fileticket=afH4ve6DcOs%3d&tabid=437&portalid=1&mid=1866
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Jij biedt in het begin veel 
ondersteuning aan je leerling. 
Dan draag je de regie over. Je 
haalt steeds meer ‘steigers’ 
weg.

Scaffolding = ‘steigerbouw’
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Jij staat model voor het 
gewenste gedrag.

Modeling
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Jij vormt het gewenste gedrag 
door elke aanzet richting het 
gewenste gedrag bij je leerling 
te benoemen als je het ziet

Shaping



Zelfstandig veilige keuzes maken

Een duiker moet aan het eind van zijn opleiding veilige keuzes 
kunnen maken bij het plannen, voorbereiden en uitvoeren van 
zijn duiken en bij het verlenen van hulp. 

Dat moet hij dus tijdens zijn opleiding vaak en in zo divers 
mogelijke situaties oefenen. 

De instructeur, jij dus, moet hem daartoe in de gelegenheid 
stellen.



Zelfstandig veilige keuzes maken

Na deze workshop heb je concrete ideeën voor hoe jij als 
instructeur je leerling laat oefenen met het maken van veilige 
keuzes.

Vraag:
Hoe kun je scaffolding, modeling en shaping gebruiken als je je 
leerling laat oefenen met het maken van veilige keuzes?
1 minuut zelf nadenken – daarna samen



Veiligheid in twee stappen

Een duiker moet aan het eind van zijn opleiding de NOB-visie op 
veiligheid (“Jouw veiligheid komt in twee stappen”) in elk 
onderdeel van zijn gedrag als duiker laten zien. 

Jouw veiligheid komt in twee stappen?

Wat als …..

 Altijd stap 1 en stap 2



Veiligheid in twee stappen

Na deze workshop heb jij goede aanknopingspunten voor hoe je 
bij je leerling veiligheidsbewustzijn aanleert. 

Vraag:
Hoe kun je scaffolding, modeling en shaping gebruiken als je je 
leerling veiligheidsbewustzijn aanleert?
1 minuut zelf nadenken – daarna samen



Buddyvaardigheden

Er is een nieuwe expliciete beschrijving van het gewenste 
buddygedrag dat een duiker aan het eind van zijn opleiding moet 
vertonen. 

We beogen daarmee buddygedrag meer tot een bewuste
vaardigheid te maken. 

Uiteindelijk willen we een duiker opleiden die onder alle 
omstandigheden een fijne buddy is. 



Buddyvaardigheden

Na deze workshop heb jij concrete ideeën voor hoe jij dat als 
instructeur je leerling buddybewustzijn aanleert. 

Vraag:
Hoe kun je scaffolding, modeling en shaping gebruiken als je je 
leerling buddybewustzijn aanleert?
1 minuut zelf nadenken – daarna samen



Keycard Veilig duiken

5 minuten om de keycard in te vullen

Digitaal: G11_Gedrag05_Keycard-Veiligheidsbewustzijn

http://www.onderwatersport.org/LinkClick.aspx?fileticket=afH4ve6DcOs%3d&tabid=437&portalid=1&mid=1866


Opdracht
Maak per groep een deellesplan waarmee je het onderstaande 
gedrag aanleert en toetst:
- het zelfstandig maken van veilige keuzes
- de veiligheid komt in twee stappen
- buddyvaardigheden 

Gebruik hiervoor de keycard: Hoe leert mijn leerling het beste? 
DOOR TE DOEN! 

G11_Gedrag03_keycard-Hoe leert mijn leerling het beste

Hoe leer ik dat aan mijn leerling?



Hoe leer ik dat aan mijn leerling?

o groep 1: Check de Stek (1*D)
o groep 2: Navigeren (1*D)
o groep 3: Gebruik DSMB (2*D)
o groep 4: Zoekpatronen (2*D)
o groep 5: Duik coördinator – plannen van een duik (3*D)

Beschikbare tijd: 40 minuten
Vat het deellesplan samen op een flap



Gefeliciteerd!
Je hebt zojuist je 

eerste deel-
lesplan gemaakt!



M, SH en SC toepassen

Opdracht: 
Analyseer waar in het deel-lesplan jullie ‘modeling’, 
‘shaping’ en ‘scaffolding’ hebben toegepast óf kunnen 
toepassen. 
Markeer dit op de flap via post-its (M, SH, SC). 
Je hebt hiervoor 5 minuten.



Opdracht: 

Ga weer naar de flap. 
Geef aan (met post-its of kleuren) waar je je leerling 
laat oefenen met: 
- zelfstandig veilige keuzes maken
- veiligheid komt in twee stappen
- buddy vaardigheden. 
Je hebt hiervoor 5 minuten.

Zelfstandig veilige keuzes
Veiligheid in twee stappen

Buddy vaardigheden



Optimaliseren

Opdracht: 

Ben je tevreden over je deellesplan? Je hebt 10 minuten 
om het deellesplan nog beter te maken. 
Daarna presenteert 1 van jullie het deellesplan aan de 
andere groepen



Laat je inspireren!

Opdracht: 
Loop met je keycard de flappen langs en noteer ten 
minste 2 deel-lesplannen die jij gaat gebruiken om bij 
je leerling het gewenste gedrag aan te leren. 
Je hebt hiervoor 5 minuten.



Laat je inspireren!
Noteer alles wat jij 
straks in je lessen 

kunt gebruiken



Evaluatie

Wat vond je het meest waardevol van deze workshop?

Wat zou deze workshop nog beter maken?

We ontvangen je feedback graag op papier.



Het belang van trimmen



Don Shirley:
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Drijfvermogen. Als een vis even niet 
zwemt, zinkt hij niet. Hij ligt niet op 
de bodem. En hij pakt ook niet wat 
vast om op hetzelfde niveau te 
blijven. Een duiker moet dat dus ook 
niet hoeven doen. Je moet je 
drijfvermogen zo regelen dat als je 
ophoudt met zwemmen, je op 
dezelfde hoogte blijft zweven.



Lesdoelen workshop Trimmen

Na deze workshop 

1. kun jij benoemen welke veranderingen in de nieuwe 
opleidingen zijn doorgevoerd m.b.t. trimmen

2. kun jij aangeven welke (trim)demo-vaardigheden jij goed 
beheerst

3. heb jij een plan van aanpak voor hoe jij alle (trim-) 
demovaardigheden kunt aanbieden aan je leerlingen



Wat betekent dit voor je leerling?

Opdracht 1: 
Noteer ten minste twee argumenten waarom het goed 
is dat er in de nieuwe opleidingen meer aandacht komt 
voor trimmen. 
Beschrijf hoe jij in jouw lessen aandacht aan trimmen 
besteedt en hoe je dat nog meer zou kunnen doen. (10 
minuten)
Daarna: presenteer je resultaat in (max.) 2 minuten



Wat betekent dit voor je leerling?

Opdracht 2: 
Neem het nieuwe overzicht eerst zelf door. Beperk je tot 
de eerste zwembadles. 
Met je buur: noteer wat volgens jullie de twee 
belangrijkste verschillen tussen ‘huidig’ en ‘nieuw’ zijn. 
Je hebt hiervoor vijf minuten.



Conclusie?

De praktijklessen 
gaan er heel anders 

uitzien!



Wat betekent dit voor je leerling?

Opdracht 3: 
Geef in je groep ten minste een voorbeeld van een leuke 
oefenvorm waarmee je (ook) beginnende duikers kunt 
laten oefenen met trimmen. 

Je hebt hiervoor 3 minuten.

In dezelfde groepen als opdracht 1 met de flappen



Wat betekent dit voor jou?

Vorige onderdeel: focus op wat er verandert voor de 
leerling.

Nu: focus op wat er verandert voor jou, als instructeur.



Wat betekent het voor jou?

Opdracht 4: 
Schrijf voor het opleidingsonderdeel dat jouw groep zo 
krijgt ten minste 3 vaardigheidseisen op die jij gaat 
stellen aan jezelf met betrekking tot trimmen. 
Je hebt 10 minuten.

Groep 1: Zwembad

Groep 2: Zwembad

Groep 3:         Buitenwater

Groep 4: 2*D en 3*D



Heb jij dit gezien?

1*D-i.o.  afwijking bij trimmen 1 m ↓ en 1 m ↑.

2*D-i.o.  afwijking bij trimmen 0,75 m ↓ en 0,75 m ↑.

3*D-i.o.  afwijking bij trimmen 0,5 m ↓ en 0,5 m ↑.

Hoe toets jij dit?



Beheersing vaardigheid

Het gaat om de doorlopende 
leerlijn.

Ook de 3*D wordt weer 
uitgedaagd zijn 
trimvaardigheid verder te 
verbeteren.

Het gaat uiteindelijk om het 
totaalbeeld dat een leerling je 
geeft. 
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Voldoe jij zelf aan deze eisen?

Waarin kun jij je nog 
ontwikkelen?

Hoe ga je dat doen?

Waarin kun jij je verbeteren?



Keycard Trimvaardigheden

Opdracht 5: 
Beoordeel nu je eigen trimvaardigheden.

Gebruik de keycard.
Noteer eerst voor jezelf de antwoorden.

Je hebt hiervoor 10 minuten.



Voorbeeld van een uitwerking
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WAT

In trim bril 
klaren

oefenen in het 
zwembad

een buddy controleert 
mijn trimafwijking en 

de uitvoering.

HOE
BOR-
GING



Hoe ga je hiermee verder?

Kern: demonstreer, observeer, evalueer.

Aanleren kost tijd. Prioriteer en repeteer.

Beheersingscriteria bij iedereen helder?

Bij wie (in je eigen vereniging) kun je hulp of kennis vinden?

Maak het LEUK om hieraan te werken!



Evaluatie

Opdracht 6: 
Vul het evaluatieformulier in.

Schrijf alsjeblieft duidelijk: we willen je feedback graag 
lezen.
Je hebt hiervoor 5 minuten.



Workshop duikcomputers



Welkom!

In de Online Tour heb je gezien:
> aandacht voor duikcomputer
< aandacht voor tabel

Wat betekent dat voor jouw lessen?



Werkblad ‘Transfer’

Aantekeningen

Vragen

Naslag na vandaag



Dynamisch duikplan:
scharrelen
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• planmatige voorbereiding
biedt meer zelfvertrouwen
en veiligheid dan zomaar 
het water in springen

• scharrelplan biedt toch alle 
ruimte tijdens recreatieve 
duiken



Meerwaarde dynamisch duikplan

Opdracht 1: 
Geef in tweetallen antwoord op de vraag: Waarom is het 
zinvol als jouw cursist met een dynamisch duikplan 
duikt?

Noteer je antwoorden op het werkblad.
Je hebt 5 minuten.
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Handvat ontwikkeld: 
invulmodel
- als leerhulp 

(‘stappenplan’)
- als checklist

Maak even kennis

Dynamisch duikplan aanleren



Meerwaarde dynamisch duikplan

Opdracht 2: 
Vul het model-duikplan in.
Bespreek welke aanvulling op het duikplan de 
instructeur beslist aan zijn leerling geeft.

In groepen van vijf.
Je hebt 10 minuten.
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Het aanleren van  
veiligheidsbewustzijn bij 
de leerling, zodat hij 
altijd zijn persoonlijke 
factoren meeweegt bij 
het maken van het plan.

Noteer op je werkblad.

Aanvullen op model duikplan



LTD-controle: 
link tussen plan en realiteit

Enige dat nieuw is: het 
expliciete karakter ervan in de 
opleiding
 in de lesboeken
 in de vaardigheden



Inzoomen op LTD-controle

L de resterende Luchtvoorraad in relatie met
omkeerdruk en minimale druk uit duikplan

T

D

de resterende duiktijd in relatie met maximale 
duiktijd uit het duikplan

de actuele duikdiepte in relatie met de maximale 
duikdiepte uit het duikplan.



Rood of groen? - 1

Omkeerdruk is de manometerstand waarbij je aan de 
terugweg begint.

JA NEE



Rood of groen? - 2

Duikfles met 200 bar, 50 bar reserve, 20 bar voor 
opstijging. Wat is de omkeerdruk?

135 
bar

65 
bar



Rood of groen? - 3

De LTD-controle is met stip de belangrijkste procedure 
waarmee jij jouw eigen veiligheid en die van je buddy 
bewaakt!

JA NEE



Rood of groen? - 4

Als een 1*D het schermpje maar af kan lezen, is het 
goed.

JA NEE



Rood of groen? - 5

Ik verwacht als instructeur dat mijn leerling op basis van 
de informatie op de schermpjes een conclusie trekt en 
daar naar handelt. 

JA NEE
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Duikcomputers zijn er in vele 
soorten.

Hoe ga jij er als instructeur mee 
om als je leerlingen met (veel) 
verschillende typen 
duikcomputers naar de les 
komen?

Typen, merken en soorten



Welk doel Wat voor les?

Leerling oefent met generieke 
displays in de droge les
 vaardig in correct aflezen basale 
info van het display
 vaardig in kiezen juiste 
vervolgstap op basis van de 
afgelezen info

Hiervoor nog geen eigen computer 
nodig.



Welk doel Wat voor les?

Leerling oefent samen met zijn 
instructeur in bedienen van de eigen 
duikcomputer
 vaardig in aflezen info 
 vaardig in instellen
 vaardig in gebruiken (onder water)

Hiervoor eigen computer nodig.
Hulpmiddel: Checklist Duikcomputers



Doelen
 vaardig in correct aflezen 
basale info van het display
 vaardig in kiezen juiste 
vervolgstap op basis van de 
afgelezen info

Werkvorm: Kahoot!

Nu eerst: generieke displays



Log in!

Pak je telefoon of iPad

Ga naar kahoot.it

Voer de PIN-code in: xxxx

Wacht op de eerste vraag



Vaardig met de eigen computer

Leerling oefent samen met zijn 
instructeur.
Hulpmiddel: 
Checklist Duikcomputers



Meerwaarde dynamisch duikplan

Opdracht 3: 
Bekijk de Checklist Duikcomputers. 
Noteer daarna op de flap ten minste drie manieren
waarop je dit instrument zinvol kunt gebruiken. 

In groepen van 5.
Je hebt hiervoor 10 minuten.



De zorgen van heden morgen…

[nog invullen op basis van opbrengst]



Wat andere deelnemers zeiden:

Top-3 Zorgpunten

1. Hoe krijgen we de 
rest van de 
vereniging mee?

2. Kunnen alle 
instructeurs zelf 
wel goed genoeg 
trimmen?

3. Wordt het niet te 
moeilijk voor de 
leerling?

Top-3 Positief

1. Meegaan met de 
tijd is goed; 
leuk!

2. Meer aandacht voor 
vaardigheden in de 
echte praktijk-
context is goed

3. Meer aandacht voor 
de duikcomputer is 
goed



Evaluatie

Wat vond je het meest waardevol van deze workshop?

Wat zou deze workshop nog beter maken?

We ontvangen je feedback graag op papier.


