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Over de cursusmap: 

Deze cursusmap bevat tekst over een aantal uiteenlopende onderwerpen. De makers hebben 

beoogd de cursusdeelnemer (achtergrond)informatie te verstrekken over onderwerpen die in 

de cursus aan de orde komen. Deze benadering betekent dat niet alle onderwerpen van A tot 

Z worden behandeld. Waar mogelijk vindt de lezer aan het einde van elk hoofdstuk de titels 

van boeken of documenten die dieper ingaan op het desbetreffende onderwerp. 

 

Omdat de cursusmap veel (achtergrond)informatie bevat, verwachten we van de cursist dat 

hij/zij deze voorafgaand aan de opleiding heeft doorgenomen.  

 

Heb je op- of aanmerkingen op de cursusmap, dan horen we dit natuurlijk graag. Je kunt 

deze mailen naar: info@onderwatersport.org.  

Meer informatie nodig? 

Binnen de NOB is een enorme hoeveelheid informatie over duiken, duikevenementen, 

adressen, lessen en lesplannen aanwezig. Zoveel, dat het een ‘beginner’ vaak moeite kost 

om te achterhalen wat er eigenlijk allemaal al beschikbaar is. Hier een klein handvat om mee 

te beginnen: 

 

NOB-website 

Op onze website (www.onderwatersport.org) vind je onder meer een overzicht van de duik- 

en instructeursopleidingen, de polissen van de collectieve verzekeringen, het HR en de 

statuten van de NOB en alle verdere reglementen en besluiten. Bovenaan op de website vind 

je het kopje ‘Mijn NOB’. Via Mijn NOB kun je met je eigen relatienummer en wachtwoord 

inloggen. Vervolgens kom je aan de achterkant van de website waar je onder andere 

eDocuments kunt vinden. Hierover kun je verderop meer lezen. 

 

Duikspotter 

Op de website Duikspotter (www.duikspotter.nl) vind je onder meer de duikaart waar je alle 

duikclubs die lid zijn van de NOB kunt vinden. Ook vind je hier een overzicht van alle 

duikplaatsen in Nederland. Verdiep je daarnaast via inspirerende artikelen, droom weg bij de 

mooiste binnen- en buitenlandse duikbestemmingen, lees meer over duikmaterialen en vind 

de beste tips over fotografie, biologie, technisch duiken en nog veel meer. Op Duikspotter 

staan twaalf thema’s centraal: duiken in Nederland, duiken in het buitenland, de Noordzee, 

duikmateriaal, duiktechniek, duikveiligheid, medische zaken, onderwaterarcheologie, 

onderwaterbiologie, onderwaterfotografie, technisch duiken en wrakduiken.  

 

Iedereen die lid is van de NOB heeft gratis toegang toe het platform Duikspotter. Met je 

eigen relatienummer kun je jezelf registreren waarna je toegang krijgt tot het platform.  

  

mailto:info@onderwatersport.org
http://www.onderwatersport.org/
http://www.duikspotter.nl/
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eDocuments: 

De elektronische documentatie voor duikers vind je op eDocuments. Hiervoor moet je wel 

eerst ingelogd zijn via MijnNOB.  

 

Op eDocuments vind je informatie over alle basis duikopleidingen en de specialisaties. Ook 

vind je daar de filmpjes van de zogenaamde ‘demo skills’ (demonstratievaardigheden). Ten 

slotte vind je er een naslagwerk met artikelen over wet- en regelgeving, de Europese 

normering, reanimatie, het organiseren van evenementen en nog veel meer. 

 

Het is prettig om te weten dat deze informatie altijd actueel is en je dus de laatste inzichten 

rondom een opleiding dáár kan vinden. 

 

Dit document 

Uitsluitend omwille van de leesbaarheid hebben wij ervoor gekozen steeds mannelijke 

voornaamwoorden te gebruiken. Deze kunnen echter zonder enig bezwaar en op volstrekt 

gelijkwaardige wijze worden vervangen door de vrouwelijke equivalent. 
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1. Inleiding 

 

Je gaat beginnen aan een cursus om Duikbegeleider te worden. Misschien liep je al langer 

rond met dit idee, of wellicht hebben mensen van jouw vereniging gevraagd of het assisteren 

bij de opleidingen iets voor jou is. 

  

De opleiding tot Duikbegeleider is geïntroduceerd om het mogelijk te maken te assisteren 

bij de opleidingen, zonder je te hoeven verdiepen in het voorbereiden of geven van 

theorielessen. 

 

Als Duikbegeleider word je getraind om te helpen bij het opleiden van duikers, zowel in het 

zwembad als in het buitenwater. De NOB Duikbegeleider werkt altijd onder supervisie van 

een 2*-instructeur. 

 

Kerntaken 

De Duikbegeleider werkt altijd in een één-op-één situatie en heeft de volgende kerntaken: 

 De Duikbegeleider begeleidt een duiker tijdens zijn opleiding in het zwembad én in het 

buitenwater;  

 De Duikbegeleider verzorgt introductieduiken in het zwembad waarbij hij 

verantwoordelijk is voor één persoon  

 De Duikbegeleider assisteert bij groepsactiviteiten.  

 

De opleiding tot Duikbegeleider is gericht op het verwerven van de competenties (combinatie 

van kennis en vaardigheden) die nodig zijn om onder supervisie van een 2*-instructeur 

duikers in opleiding te kunnen begeleiden in zowel het zwembad als het buitenwater. Met 

deze competenties is hij ook in staat om introductieduiken te organiseren en begeleiden. 

 

Bevoegdheden 

Een NOB Duikbegeleider is gekwalificeerd voor de volgende taken: 

 Organiseren en begeleiden van introductieduikers in het zwembad (één op één). 

 Nieuwe duikvaardigheden aanleren en oefenen bij 1*-, 2*-, en 3*-duikers in opleiding 

in het zwembad (uitsluitend één op één). 

 Op individueel niveau duikvaardigheden oefenen bij 1*-, 2*-, en 3*-duikers in 

opleiding in het buitenwater. 
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Ingangsniveau  

Om deel te nemen aan de opleiding tot Duikbegeleider moet men: 

 lid zijn van de NOB;  

 minimaal 18 jaar zijn;  

 minimaal 3*-duiker zijn;  

 de Proeve van Bekwaamheid (PvB) Eigen Vaardigheden maximaal één jaar voor aanvang 

van de opleiding afgelegd; 

 in het bezit zijn van een geldige VOG*; 

 in het bezit zijn van een geldige aantekening reanimatie** en zuurstoftoediening.  

 

*bij de NOB mag een VOG niet ouder zijn dan 3 jaar en moet deze minimaal gescreend zijn 

op: omgang met personen en minderjarigen (profiel 84) en mensen met een verstandelijke 

beperking (profiel 85). Voor het aanvragen van een VOG kun je bij je vereniging terecht. De 

vereniging kan een VOG gratis aanvragen. 

**geldigheid aantekening reanimatie is 1 jaar. 

 

Vervolgopleiding 

Een Duikbegeleider kan doorgaan met de opleiding tot 2*-instructeur.  

 

Je werkt steeds onder supervisie van een 2*-instructeur. In de praktijk betekent dit dat je 

altijd met een 2*-instructeur bespreekt welke duiker jij gaat begeleiden en welke 

vaardigheden je gaat aanleren/oefenen. In het buitenwater kan het begeleiden ook onder 

supervisie van een 2*-instructeur. Dat kan als de vaardigheden al aangeleerd zijn en jij in 

overleg met de 2*-instructeur met een duiker in het buitenwater deze vaardigheden gaat 

inslijpen zonder dat daar een 2*-instructeur bij aanwezig is. Samen met de 2*-instructeur 

beslis jij of dat op een veilige manier kan. 

 

In deze cursus besteden we veel aandacht aan het begeleiden van duikers. Hiervoor is het 

noodzakelijk om te weten op welke manier de 2*-instructeur duikers opleidt en welke 

begrippen hij daarbij gebruikt. Ook krijg je veel tips over veiligheid in het zwembad en over 

hoe je een leuke introductieduik kunt geven 

 

Wij wensen je heel veel plezier toe bij je opleiding! 
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1.1 Hoe ziet de opleiding Duikbegeleider eruit? 

 

De doelen van de Duikbegeleider-opleiding 

De Duikbegeleider  

 kent de NOB-visie op leren en opleiden en weet dat de meest effectieve manier van 

leren ‘leren door te doen’ is; 

 kent de inhoud van de lesboeken 1*- t/m 3*-duiker; 

 weet hoe de instructeur de begrippen Modeling, Shaping en Scaffolding gebruikt en 

kan deze principes ook toepassen in zijn eigen handelen; 

 kan een duiker begeleiden tijdens een introductieduik in het zwembad;  

 kan onder supervisie van een 2*-instructeur een duiker begeleiden tijdens zijn 

zwembadduiken voor de opleidingen 1*- t/m 3*-duiker; 

 kan onder supervisie van een 2*-instructeur een duiker begeleiden tijdens zijn 

buitenwaterduiken voor de opleidingen 1*- t/m 3*-duiker; 

 kan zijn eigen sterke en zwakke punten verwoorden wat betreft het begeleiden; 

 kan bespreken op welke manier hij in én na de opleiding gaat werken aan de 

verbetering van zijn leerpunten. 

 

De opleiding in vogelvlucht 

De opleiding Duikbegeleider is er op gericht om jou met name praktisch op te leiden om 

duikers-in-opleiding te gaan begeleiden. De nadruk ligt dus op de praktijk. Wel blijft het 

nodig om een beperkte hoeveelheid theorie goed te kunnen plaatsen. 

 

De opleiding Duikbegeleider kent daarom één dagdeel (2 avonden) verplichte theorie. Dit is 

naar behoefte van de cursisten uit te breiden. Naast de theorie bestaat de opleiding uit een 

tweetal opdrachten die voldaan moeten worden. Om deze opdrachten met goed gevolg te 

kunnen afleggen zijn meestal een aantal oefenduiken in het zwembad en buitenwater nodig 

(praktijkleertraject). Hoeveel dat er zijn bepaal jij samen met jouw leercoach en is afhankelijk 

van jouw instroomniveau. 

 

1.2 Begeleiding tijdens de opleiding 

Belangrijk bij jouw opleiding zijn de Instructeur Trainer (IT) en de 2*-Instructeurs van jouw 

vereniging. 

 

De Instructeur Trainer 

Een Instructeur Trainer (IT) kan in de duikbegeleidersopleiding drie verschillende rollen 

hebben: 

Leercoach:  

Bepaalt samen met jou waar jij behoefte aan hebt en hoe je dat gaat bereiken. 

Tijdens de opleiding bekijkt hij of de afgesproken leerweg effectief is en of 

deze nog bijstelling behoeft. 
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Begeleider:  

Begeleidt je bij (de planning van) je leertaken en geeft je feedback bij het 

oefenen in de vereniging tijdens jouw praktijkleertraject. 

Beoordelaar:  

Beoordeelt jouw Proeve van Bekwaamheid (PvB). 

 

De Instructeur Trainer moet specifiek opgeleid zijn om bij de opleiding Duikbegeleider te 

kunnen assisteren. Alleen dan heeft hij alle relevante informatie over bijvoorbeeld 

procedures, wanneer hij in actie moet komen en wat er dan van hem verwacht wordt.  

 

Een IT vervult nooit alle drie de bovengenoemde rollen. In veel gevallen zul je hierin ook 

verschillende personen tegenkomen. Maar met name de beoordeling wordt altijd gedaan 

door een andere IT. Dit is het finale bewijs dat je de juiste vaardigheden hebt aangeleerd en 

het is goed om dat eens te laten zien aan iemand die niets met jouw opleiding te maken 

heeft gehad. De beoordelaar komt daarom ook nooit uit jouw eigen vereniging. 

 

De 2*-Instructeur 

Tijdens jouw opleiding krijg je ook te maken met de 2*-Instructeur. Bij voorbeeld als je 

samen met jouw leercoach afgesproken hebt dat je op bepaalde onderdelen wilt oefenen. 

Veel van die oefeningen kan je heel goed met een 2*-Instructeur doen. De 2*-Instructeur 

treedt dan op als praktijkbegeleider. 

 

Intakegesprek 

Voor je begint aan de opleiding of kort na de aanvang, heb jij een intakegesprek met de IT 

die de opleiding gaat begeleiden. Dat doet hij vanuit de rol van leercoach. Jullie spreken door 

wat jij al weet en wat jij nog wilt leren tijdens deze opleiding. Heb jij bijvoorbeeld al 

geassisteerd bij opleidingen of heb je al introductieduiken begeleid, dan kan een deel van de 

opdrachten al snel afgerond worden. 

 

Samen met jouw leercoach bepaal je ook wat de beste manier is om de onderwerpen die jij 

nog wilt leren of wilt oefenen op te pakken. Dat kan met de complete groep cursisten zijn als 

alle deelnemers een onderwerp willen oefenen, maar dit kan ook individueel met een 

begeleider als jij als enige die leervraag hebt. 

 

Centraal dagdeel 

De cursus bestaat onder meer uit een dagdeel waarin de theorie over het begeleiden 

gegeven wordt. We gaan er vanuit dat jij al bewezen hebt goed te kunnen duiken en dat je 

de theorie beheerst. Dit dagdeel gaat dus niet over de duikkennis. 

 

Kennis duiktheorie 

Je volgt de opleiding Duikbegeleider om duikers te gaan begeleiden tijdens hun opleiding. Jij 

hoeft daarbij niet de theorie aan te leren maar als de door jou begeleide duiker daar een 

vraag over heeft moet je wel weten wat daar over in de boeken staat. Een Duikbegeleider 

hoeft geen instructeur te zijn op dit vlak maar moet wel boven de leerstof staan. Het 
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ingangsniveau voor deze opleiding is 3*-duiker (of gelijkwaardig) dus het zal je naar alle 

waarschijnlijkheid weinig moeite kosten om je kennis van het duiken te laten zien.  

In de opleiding gaan we de duiktheorie verder niet behandelen. Denk jij dat dit een 

onderwerp is waarin je jezelf nog moet ontwikkelen dan kun je dat als leerwens met jouw 

leercoach meenemen. 

 

Praktijkleertraject 

Het praktijkleertraject bestaat voornamelijk uit het oefenen voor de opdrachten binnen je 

eigen vereniging of duikschool.  

Verzeker je ervan dat je een goede leerwerkplek in je club hebt: je moet optimaal in staat 

zijn om te leren. Dat betekent bijvoorbeeld dat 

 er voldoende cursisten of introductieduikers moeten zijn; 

 je kunt leren in een (sociaal) veilige omgeving; 

 er sprake is van een reële lessituatie; 

 er bij jouw lessen steeds een 2*-instructeur aanwezig kan zijn (voor de momenten dat 

je begeleidend IT er niet is).  

 

Bespreek je leerwerkplek dan ook tijdens je intakegesprek! Wellicht kan je leercoach je 

verder helpen. 

 

Hoe jouw praktijkleertraject er verder uitziet is van persoon tot persoon verschillend en 

kunnen we hier dus niet aangeven 

 

Ketenverantwoordelijkheid 

Het moet duidelijk zijn wie nu eigenlijk de kwaliteit bewaakt in een ‘getrapte lessituatie’. 

Daarmee bedoelen we een situatie, waarbij een duiker-in-opleiding wordt geïnstrueerd door 

een duikbegeleider-in-opleiding, die op zijn beurt begeleid wordt door een Instructeur 

Trainer. Een term die hier ook gebruikt kan worden, is ‘ketenverantwoordelijkheid’. 

 

1. Bij lessituaties in het water met een Duikbegeleider-in-opleiding moet te allen tijde 

(ten minste) een 2*-instructeur aanwezig zijn voor het uitoefenen van directe 

supervisie. De kerntaak van de 2*-instructeur is het borgen van de veiligheid van de 

duikers die in opleiding zijn; 

2. Als twee Duikbegeleiders-i.o. zonder directe supervisie van een 2*I of IT oefenen, 

hebben zij daarbij de bevoegdheden van hun hoogst behaalde brevet (d.w.z. de 

bevoegdheden van het 3*-duikerbrevet). 

 

Kwalificatiestructuur Sport 

De instructeursopleidingen van de NOB volgen de NOC*NSF Kwalificatie Structuur Sport 

(KSS). Dit is een algemene en bindende kwalificatiestructuur voor sportleiders op vijf 

verschillende niveaus die binnen Nederland voor de kaderopleidingen van alle takken van 

sport geldt. De nummers achter de proeven van bekwaamheid (bijvoorbeeld PvB 2.3) slaan 

op onderdelen van deze Kwalificatie Structuur Sport. De Duikbegeleider wordt opgeleid 
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volgens KSS niveau 2. Het begeleiden van duikers in opleiding wordt binnen de KSS gezien 

als lesgeven. Je geeft immers aanwijzingen aan nog niet gebrevetteerde duikers. 

Proeve van Bekwaamheid (PvB) 

De Duikbegeleider opleiding sluit je af door de PvB’s met een voldoende score af te leggen: 

• Proeve van Bekwaamheid les geven (KSS 2.1) 

• Proeve van Bekwaamheid Assisteren bij (les)activiteit (KSS 2.3) 

 

Tijdens de opleiding bewijs je dat je voldoet aan alle punten uit PvB 2.1 door het begeleiden 

van een duiker tijdens een buitenwater opleidingsduik. PvB 2.3 bewijs je door het begeleiden 

van een introductieduiker in het zwembad.  

 

Tijdens jouw opleiding oefen je de opdrachten totdat jij en jouw Praktijkbegeleider besluiten 

dat je op alle punten van de PvB een voldoende scoort. Het afleggen van de PvB is dan niet 

meer dan het nogmaals laten zien van deze al bewezen vaardigheden. Het is dus van belang 

om voor je begint met jouw praktijkleertraject al goed te weten welke eisen de PvB stelt. Lees 

deze daarom vooraf goed door en overleg met jouw praktijkbegeleider waar je aan wilt 

werken. 

 

Wanneer ben je Duikbegeleider? 

Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen om Duikbegeleider te worden: 

 Je moet aanwezig geweest zijn bij de theorie momenten. De daarin verkregen kennis 

gebruik je bij jouw opdrachten dus wordt niet afzonderlijk getoetst. 

 De opdracht ‘Geven van een Introductieduik’ op een voldoende niveau afgerond 

hebben 

 De opdracht ‘Begeleiden van een duiker tijdens een buitenwaterduik’ op een 

voldoende niveau hebben afgerond 

 Resultaat Proeve van Bekwaamheid Les geven (KSS 2.1) voldoende gescoord hebben 

voor jouw beoordelend Instructeur Trainer 

 Resultaat Proeve van Bekwaamheid Assisteren bij (les)activiteit (KSS 2.3) voldoende 

gescoord hebben voor jouw beoordelend Instructeur Trainer 

 

Duur opleiding  

Binnen één jaar na jouw eerste cursusdag moet je de hele opleiding hebben afgesloten. Dat 

wil zeggen dat je alle onderdelen voldoende moet hebben afgelegd. Zo niet, dan vervallen al 

tot dan toe behaalde resultaten. 

 

Herkansing 

Bij Proeven van Bekwaamheid is slechts één herkansing mogelijk. Daarom bepaal je samen 

met jouw begeleider wanneer je de formele toetsing laat uitvoeren door je beoordelend 

Instructeur-Trainer. 
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Nadat je je Duikbegeleidersbrevet hebt behaald 

Na het succesvol afronden van je opleiding tot Duikbegeleider krijg je automatisch je brevet. 

Je bent vanaf dat moment bevoegd om duikers te begeleiden tijdens hun opleiding en om 

introductieduiken te geven. Dit zoals al eerder aangegeven altijd één op één. Je bent er zelf 

verantwoordelijk voor dat je vaardigheden en kennis op peil blijven. Dit is ook vastgelegd in 

de Gedragscode NOB die je vindt via eDocuments. Ook als er veranderingen komen in de 

opleidingen moet jij daar natuurlijk van op de hoogte blijven. Maak dus goede afspraken met 

het instructeursteam over het bijhouden van jouw kennis en vaardigheden. 

 

Binnen veel verenigingen zijn er afspraken over het gezamenlijk oefenen van de 

vaardigheden voor er weer een nieuwe opleiding start. Het is jouw verantwoordelijkheid om 

daar aan deel te nemen. Het is de verantwoordelijkheid van de 2*-Instructeur om alleen 

begeleiders in te zetten die voldoende vaardig zijn. Als jij jouw vaardigheden niet op peil 

houdt, loop je het risico om niet meer ingezet te worden als Duikbegeleider. 

 

Woorden en begrippen 

Verder kom je de volgende begrippen tegen: cursist / deelnemer, leerling en kandidaat. Om 

spraakverwarring te voorkomen, geven wij hier de betekenis van deze begrippen in de 

Duikbegeleidersopleiding. 

 

2*I:    2*-instructeur 

 

Cursist / deelnemer:  iemand die aan een Duikbegeleidersopleiding deelneemt 

 

Directe supervisie:  de 2*-instructeur (of hoger) houdt toezicht en is op 

grijpafstand van de cursisten (zie ook ‘supervisie’) 

 

Leerling:   Deelnemer aan een duikopleiding 

 

Kandidaat:   cursist die zijn Proeve van Bekwaamheid aflegt. 

 

APRE:    Analyseren Plannen Realiseren Evalueren 

 

KSS:  Kwalificatie Structuur Sport (NOC*NSF) 

 

Leerwerkplek:   duikclub waar jij je oefenlessen kunt geven 

 

PLT:    praktijkleertraject, leren door te functioneren als instructeur 

 

PvB:    Proeve van Bekwaamheid 

 

SMART :   Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden 
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Supervisie:   de 2*-instructeur (of hoger) hoeft niet op de 

duiklocaties aanwezig te zijn. Omdat de 2*-instructeur wel 

verantwoordelijk is voor de opleiding, bespreekt de 

duikbegeleider altijd met de instructeur de oefening(en) die ze 

gaan doen. 

 

2. De NOB-visie op leren en opleiden 

 

2.1 Inleiding 

De NOB gaat ervan uit dat leren iets is dat continu gebeurt. Iedere ervaring kan bijdragen 

aan het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Nadat het nieuwe ingeslepen is, vormt dit op 

zijn beurt het startpunt van een nieuw leerproces. In onze visie worden mensen met name 

competenter door te doen. Dat doen vindt in de visie van de NOB met name plaats in de 

duikpraktijk. Door in de praktijk een prestatie te leveren (= bijv. een complexe opdracht 

uitvoeren) wordt men al lerende competenter. Bij dit leren draait het om reflectie: nadenken 

over de successen en knelpunten bij de uitvoering en hier conclusies aan verbinden. 

 

Leren en opleiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het leren van de individuele 

deelnemer is effectiever, doelmatiger en dus succesvoller, als de bij het leerproces 

betrokken begeleiders/instructeurs/docenten de leerbehoeften van de deelnemer kennen en 

de deelnemer kunnen helpen het leertraject ernaar in te richten. Opleiden is in de NOB-visie 

een vak en de mensen die daarin een rol vervullen, zijn vaklieden. Zij kennen de praktijk, 

houden zich voortdurend op de hoogte van de ontwikkelingen en zijn experts als het gaat 

om het invullen van hun specifieke rol. Dat klinkt ambachtelijk en dat is het ook. Zelfs met 

behulp van alle nieuwe technologie blijft opleiden werk van en voor mensen. In de opleiding 

Duikbegeleider ga jij aan de slag met oefenen, uitproberen en toekijken bij anderen om de 

basisbeginselen van dit vak onder de knie te krijgen. 

 

2.2 De NOB-visie op leren in kernwoorden 

Hieronder kun je de NOB-visie op leren lezen (in alfabetische volgorde): 

 

Actueel gebaseerd op de huidige stand van de techniek (apparatuur) en 

inzichten (Richtlijnen voor Veilig Duiken) en hoe je daar in de 

praktijk het meest adequaat mee omgaat 

Compleet leren van alle relevante kennis en vaardigheden en niet meer dan dat 

Intensief met niet meer dan twee buddyparen per instructeur maximale 

aandacht en begeleiding 

Internationaal met een internationaal erkend brevet als resultaat 

Kwaliteit houvast voor allen door standaard-lesplannen, standaard 

lesmateriaal en cursistgerichte, competente docenten 

Leuk garandeert dat de beginnende duiker snel het water in mag  + 

duiken is plezier voor twee – consequent doorvoeren van het 

buddy-systeem tijdens de cursus 
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Maatwerk  voor de duiker: start mogelijk op een door hem gewenst 

tijdstip  /cursus in een door hem gewenst tempo 

 voor de instructeur: vrijheid om eigen methodiek te kiezen 

(binnen de visie op leren van de NOB) 

Succesbeleving steeds het idee dat je vooruitgang maakt 

Uitnodigend aansprekend cursusmateriaal: foto’s, dia’s, sheets,  uitgebreid / 

losbladig logboek, demomateriaal, video’s 

Veilig  de opleidingen zijn gericht op leren veilig te duiken 

 

De NOB wil de deelnemers aan haar opleidingen in staat stellen adequaat praktisch te 

handelen in hun concrete situatie. Het gaat erom dat de deelnemer in toenemende mate in 

staat is zijn eigen gedrag effectief te sturen. Met andere woorden: tijdens de leertrajecten 

wordt de probleemoplossingsbekwaamheid van de deelnemers vergroot. Het gaat dus om 

vaardigheden. Kennis is hierbij middel.  

 

 

Tijdens een NOB-opleiding wordt de probleemoplossingsbekwaamheid van de deelnemers 

vergroot. Het gaat dus om vaardigheden. Kennis is hierbij een middel. 

 

 

Wat opleiden betreft, gaat het dus steeds om 'leren door te laten doen' daar speel jij als 

Duikbegeleider een belangrijke rol bij: je laat zoveel mogelijk de door jou begeleide duiker 

zelfstandig zijn beslissingen nemen. Komt hij er niet uit dan probeer je hem op het juiste 

spoor te zetten. Pas als hij er dan nog niet uit komt geef jij de oplossing. Het is belangrijk 

dat je weet dat deze manier van leren en opleiden heel bewust door de NOB is gekozen. Via 

het invulformulier “Wat weet ik na twee weken?” zul je zelf ontdekken dat ‘actief leren’ het 

beste rendement op de lange termijn oplevert. 

2.3 Hoe kun jij hier leren? 

Er zijn veel manieren om kennis te verwerven, vaardiger te worden en je houding te 

veranderen. Een vijftal manieren zal voor jou als aankomend Duikbegeleider wellicht effectief 

blijken te zijn:  

 

 Observeren en imiteren 

Het leerdoel hierbij is: effectieve handelingspatronen van duikbegeleiders en 

instructeurs kennen. 

 

Tijdens deze opleiding kan je hieraan werken door in praktijksituaties te bekijken hoe 

anderen optreden. Dat kan tijdens de opleiding maar ook daarbuiten. 

 

 Kennis verwerven 

Het leerdoel hierbij is: gereedschap voor de praktijk bezitten. 

 



  

 

 

Lesmap Duikbegeleider 

14 

Versie oktober 2021 

Tijdens deze opleiding kun je hieraan werken door het lesmateriaal te bestuderen en 

door je kennis van het begeleiden te vergroten door hierover met experts uit de 

groep van gedachten te wisselen. 

 

 Kennis verwerken en toepassen 

Het leerdoel hierbij is: scenario's ontwikkelen om de verschillende duikers die jij gaat 

begeleiden op de voor hen meest effectieve manier te benaderen. Wat voor de één 

werkt, werkt voor de ander soms niet. Je zult dus meerdere begeleidingsstijlen in 

jouw gereedschapskist moeten krijgen. 

 

Tijdens de opleiding Duikbegeleider kun je hieraan werken door de opdrachten te 

oefenen met verschillende cursisten en wat je meemaakt te bespreken met jouw 

begeleider. Het bespreken in de opleidingsgroep zorgt er daarnaast voor dat je niet 

alleen leert van jouw eigen ervaring maar ook van die van anderen.  

 

 Doen 

Het leerdoel hierbij is: uitbreiden van je gedragsrepertoire 

 

Niet alleen tijdens deze opleiding maar ook daarna bouw je jouw repertoire op door 

in diverse situaties te begeleiden. Als je daarbij blijft reflecteren op jouw eigen 

handelen blijf je ook groeien  

 

 Reflecteren 

Het leerdoel hierbij is: bewust worden van de effecten van je eigen gedrag 

 

Tijdens de opleiding duikbegeleider kun je hieraan werken door vragen te stellen aan 

jezelf en aan elkaar.  

 

Tip: noteer veel! 'Denken doe je met een pen!' is een perfect credo voor alle opleidingen. 
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3.Modeling, Shaping en Scaffolding 

 

Bij het opleiden van duikers maakt de instructeur gebruik van drie begrippen die ook voor 

jou als duikbegeleider relevant zijn. Het zijn geen begrippen over het duiken maar over de 

manier van aanleren. Waarom gebruik je hier Engelse woorden zul je je afvragen? Dat doen 

we omdat het begrippen zijn uit de onderwijspsychologie. Als je op de Engelse termen zoekt 

op internet vind je allerlei verdiepende literatuur. Als je zoekt op de Nederlandse begrippen 

vind je alleen steigerbouw bedrijven. 

 

1.1 Modeling 

Het eerste gehanteerde begrip is modeling. Dit houdt in: het model staan, het goede 

voorbeeld geven. Als instructeur en begeleider zul je je er van bewust moeten zijn dat je 

altijd het goede voorbeeld geeft. Mensen doen namelijk niet wat jij zegt maar wat jij doet. 

Als jij er als begeleider dus altijd op hamert dat je bij het omhangen van de duikset de hulp 

van je buddy moet vragen maar zelf even snel je eigen set omhangt, dan geef je een 

verkeerd beeld. Je geeft aan dat je je moet laten helpen maar als je ervaren bent dan kan je 

het alleen. Dat laatste wil men dan zo snel mogelijk bereiken, met als resultaat dat jouw 

cursisten zelf gaan proberen hun set om te krijgen. 

 

1.2 Shaping 

Shaping is een manier om gedrag stapsgewijs aan te leren via positieve bekrachtiging. Het 

komt er op neer dat je gedrag dat enigszins lijkt op het eindgedrag, positief beloont. De 

volgende keer wordt niet dat gedrag, maar gedrag wat weer iets meer lijkt op het eindgedrag 

beloond.  Dit tot het moment dat het eindgedrag bereikt is. Afhankelijk van de vaardigheid 

van de door jou begeleide duiker en de ingewikkeldheid van het te bereiken gedrag kunnen 

dat meer of minder stappen zijn. De kracht van deze methode zit hem in het positief 

belonen. Je gaat minder in op wat er fout gaat, maar juist op wat er goed gaat. Van nature 

reageren mensen beter op positieve stimulering dan op bestraffen. Kun je als begeleider dan 

niets meer zeggen over wat er niet goed gaat? Natuurlijk kan dan wel en is het zelfs 

verstandig om dat te doen, maar houd dan een verhouding aan van drie positieve 

opmerkingen op één correctie. Daarnaast is in de duiksport bepaald gedrag gewoon 

gevaarlijk. Daar moet je natuurlijk altijd op wijzen. De ervaring leert dat je daar als 

begeleider ook al goed op kunt sturen zodat je  makkelijk de balans laat overhellen naar de 

positieve kant. Mensen gaan ook leren duiken omdat hen dat leuk lijkt, niet om te horen wat 

ze niet kunnen. 

 

1.3 Scaffolding 

Het laatste begrip is scaffolding, letterlijk vertaald: steigers bouwen. Zeker in een sport als 

de duiksport waar er gevaren zitten aan het verkeerd handelen, zorg je er als begeleider 

voor dat jouw cursist niet in gevaar komt. Je bouwt als het ware een steiger om hem heen, 

zodat hij niet in gevaar komt. Hoe verder je komt in de opleiding, hoe meer je de steiger 

“afbreekt”. Jouw cursist wordt zelf verantwoordelijk voor zijn eigen handelen en zijn eigen 

veiligheid. 
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Een simpel voorbeeld: 

Bij het opbouwen van de duikset zorg je er de eerste keer voor dat je samen met jouw 

cursist de set opbouwt. De volgende keer laat je dat doen door de cursist terwijl jij alleen 

toekijkt. Uiteindelijk laat je het opbouwen geheel over aan jouw cursist. Je laat op deze 

manier ook merken aan jouw cursist dat hij dat nu zelf kan en dat je hem daarin vertrouwt. 

Soms zie je dat de steiger wel opgebouwd wordt maar vergeten wordt deze weer af te 

bouwen. Bij de laatste les staat de instructeur of de begeleider dan nog steeds als een havik 

mee te kijken en grijpt in voor er fouten gemaakt kunnen worden. Dat lijkt slim maar leidt 

niet tot zelfstandig handelen. 
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4. Factoren die bepalen of mensen (willen) leren 

4.1 ‘Veiligheid’ tijdens het begeleiden 

Hier denk je al snel aan fysieke veiligheid of duikveiligheid. We hebben het dan direct over 

de gladde vloer in het zwembad of onbeheerd staande duikflessen. Dat is inderdaad 

belangrijk maar we doelen hier met name op het veilig begeleiden: 

Bij veilig begeleiden gaat het over de vraag of de door jou begeleide duiker 

zich veilig voelt om optimaal te leren tijdens jouw begeleiding. “Zal hij me 

dom vinden als ik dat vraag..”, “Word ik uitgelachen als ik het nog niet zo 

goed kan..”. 

 

Een voorbeeld is een duiker die in tegenstelling tot de rest van de groep nog niet meteen zo 

goed kan trimmen. Als hij de overige cursisten als vissen door het water ziet gaan kan het 

goed zijn dat hij in de de-briefing zich niet op zijn gemak voelt, als hij dan ook nog als 

eerste zijn ervaring mag delen……… 

 

Voor jou als Duikbegeleider is dit een belangrijk aandachtspunt. Kun jij je vanuit je eigen 

ervaring situaties herinneren waarbij je je als cursist ‘voor het blok gezet’ voelde? 

 

4.2 Begeleiden van volwassenen 

De meeste duikverenigingen leiden in hoofdzaak volwassenen op, grote kans dat jij daar ook 

mee te maken krijgt. Tijdens de begeleiding probeer jij de door jou begeleide duikers iets te 

leren. Het leren van volwassenen wordt beïnvloed door een aantal factoren. 

 

Een overzicht: 

1. Volwassenen hebben een afkeer van leersituaties waarin ze in hun jeugd een gevoel van 

falen ervaren hebben. Volwassenen hebben veel te verliezen, bijvoorbeeld een moeizaam 

opgebouwd positief zelfbeeld. Volwassenen mijden derhalve door hen als 'onveilig' 

ingeschatte situaties (werkvormen, opdrachten). 

2. De complexe ervaring waarover volwassenen beschikken, zorgt voor een zekere 

vooringenomenheid tegenover nieuwe leerstof en opdrachten. 

  Deze uit zich op verschillende manieren: 

  a. Ze hebben vaak duidelijke ideeën over wat en de manier waarop ze willen 

leren. Sommigen houden van kleine stapjes naar het einddoel, terwijl anderen liever 

leren door direct met het einddoel aan de slag te gaan. 

  b. Volwassenen nemen vaak selectief waar. Dit kan leiden tot snel begrip, maar 

ook tot misverstanden. 

3. Volwassenen zijn meer zelfgericht dan jongeren. Daarom hebben zij vaak moeite met een 

afhankelijke positie ten opzichte van de instructeur en de begeleiders. 

4. Volwassenen zijn leerbereid, mits de leerdoelen, de leerstof en de werkvormen als zinvol 

worden ervaren. Zinvol betekent in dit verband: direct toepasbaar. 

5. Volwassenen zijn vaak mondig, ze willen inspraak. Een autoriteitsconflict met jou als 

begeleider kan hier het gevolg van zijn. 
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6. Leren staat minder centraal dan bij jongeren. Volwassenen hebben immers vaak al een 

baan en een gezin. 

7. Volwassenen hebben een voorkeur voor zelfevaluatie en een hekel aan toetsing. 

8. Volwassenen hebben problemen met tijdsdruk, storingen en een te snelle opeenvolging 

van onderdelen. Tijd voor reflectie is onmisbaar. 

 

[Herkenbaar?] 

 

Leren = Weerstand 

Dit alles leidt automatisch tot een flinke hoeveelheid weerstand. Dit is niet negatief. 

Weerstand kan je namelijk ook zien als 'betrokkenheid': je zet je pas schrap tegen iets, als 

het je raakt. Zaken die je koud laten, roepen geen emotie op. Met andere woorden: zonder 

weerstand kan iemand niet leren. Leren impliceert namelijk altijd het loslaten van vertrouwde 

-zij het misschien niet altijd effectieve- handelings-patronen. Dat geeft een onveilig gevoel, 

want voordat nieuwe automatismen ingeslepen zijn, ben je een tijd verder. 

 

Weerstand is een positief fenomeen: deze duidt op betrokkenheid. En die is, mits goed 

gemanipuleerd, om te zetten in leerbereidheid. Zoals uit het voorgaande blijkt, kunnen de 

oorzaken zeer divers zijn. Zo ook de gevolgen. We noemen er een paar: 

 de deelnemer heeft een negatieve onderwijsgeschiedenis ("Ik deed 't nooit goed!) 

  Mogelijk gevolg: onzeker, faalangstig. 

 de deelnemer heeft veel praktijkervaring (als duiker of als instructeur) 

    Mogelijk gevolg: houding à la "Wie ben jij wel?!" 

 de deelnemer heeft een leidinggevend beroep 

  Mogelijk gevolg: deelnemersrol ervaart hij als onveilig. 

 de deelnemer heeft een andere visie op omgaan met problemen (macht vs invloed) 

    Mogelijk gevolg: veel 'ja, maar-reacties' 

 de deelnemer heeft een andere visie op opleiden 

Mogelijk gevolg: "Waarom zeg jij niet hoe het moet?!" 

 het gedrag van jou als begeleider sluit niet aan bij de wensen van de deelnemer 

Mogelijk gevolg: "Kids don't learn from people they don't like!" 

 

Bij het omgaan met weerstand geldt één centrale regel: "Don't resist the resistance!" 

Jouw taak is de behoefte van de door jou begeleide duiker te prikkelen, zijn weerstand te 

(h)erkennen en voor hemzelf hanteerbaar te maken. 

 

Weerstand herkennen betekent dat je zicht moet hebben op -vooral non-verbale- signalen; 

het ermee omgaan betekent goed verbaal en non-verbaal communiceren. Luisteren, 

terugkoppelen, doorvragen en observeren zijn daarbij de belangrijkste vaardigheden.  

 

Met dit in het geheugen is het duidelijk dat de keuze voor shaping vaak minder weerstand 

oplevert dan het ter discussie stellen van het getoonde gedrag en dat het bij geconstateerde 

fouten dus effectiever is om de cursist zelf aan te laten geven waar de verbeterpunten zitten. 
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Om verbeterpunten aan te geven moet je natuurlijk wel weten dat er verbeterpunten zijn en 

hoe je die kan oppakken. Het onderstaande model maakt dat duidelijk: 

 

 
 

Als je met iets nieuws begint weet je nog niet hoe dat werkt, je weet dus eigenlijk nog niet 

eens dat je iets niet kan. Dat je fouten maakt in de uitvoering heb je zelf niet door. Je bent 

onbewust onbekwaam. Pas als je gewezen wordt op wat je fout doet (bijvoorbeeld door goed 

te beschrijven wat de juiste uitvoering is) zie je dat je het nog niet optimaal doet, je bent je 

daar nu bewust van,. Je bent dus bewust onbekwaam. De bovenste trede is die van de 

automatismen, de routines. Voordat je daar bent, moet je door de fase 'bewust bekwaam', 

waarin je als een soort kwekeling steeds maar weer dezelfde beginnersfouten maakt. Deze 

fase kan zeer lang duren, zeker bij de meer complexe vaardigheden. Pas op de bovenste 

trede voel je je volledig in staat de betreffende vaardigheid te demonstreren. Onder alle 

omstandigheden ben je dan vaardig, je kunt nu iets dat je eerst niet kon: je hebt iets 

geleerd. 

 

Kun je stellen dat volwassenen anders leren dan jongeren? Nee, wél dat hun leermotivatie op 

een andere wijze gestuurd moet worden. Bijvoorbeeld: volwassenen willen meebeslissen over 

scholingsdoelen. Volwassenen dénken wel vaak dat ze anders leren dan toen ze jong waren, 

dat ze minder goed onthouden, dat hun leervermogen achteruit is gegaan. Misschien geldt 

dit voor het letterlijk reproduceren van kennis. Maar dit is niet van belang voor de NOB-

opleidingen. Uit onderzoek blijkt niet dat belangrijke leervermogens als 'verbanden leggen' 

en 'leerstof in een kader plaatsen' verminderen. Integendeel, er zijn aanwijzingen dat 

volwassenen hier beter op scoren dan jongeren. En déze leervermogens zijn van groot 

belang in de NOB-opleidingen. 
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5. Observeren, analyseren en feedback geven 

 

Duiken bestaat voor het grootste deel uit doen: het is een verzameling vaardigheden. Bij 

beginnende duikers staat elke vaardigheidsoefening vaak nog op zichzelf, maar hoe verder 

duikers zich ontwikkelen, hoe meer zij diverse vaardigheden gaan combineren. Denk maar 

eens aan de taken van de 3*-duikers bij een verenigingsduik. 

 

Jij speelt als Duikbegeleider een grote rol bij het onder de knie krijgen van de 

duikvaardigheden van je leerlingen. Om hen die vaardigheden bij te brengen, moet jij drie 

dingen goed kunnen: 

- observeren 

- analyseren 

- feedback geven 

 

Deze activiteiten zijn kerntaken voor elke Duikbegeleider en instructeur. Ze zijn nodig voor 

- het correct aanleren van duikvaardigheden; 

- het begeleiden van (buitenwater)duiken; denk maar aan het signaleren van 

stress, of het checken of aan alle veiligheidsvereisten voldaan is. 

5.1 Observeren 

Het begint allemaal bij observeren. Is observeren hetzelfde als kijken of waarnemen? 

Nee, observeren gaat verder dan kijken (of waarnemen): 

 

observeren is systematisch waarnemen met als doel informatie over de 

duikvaardigheid van de leerling te verkrijgen. 

 

Is observeren moeilijk? Ja, in de praktijk blijkt dat objectief observeren bijzonder lastig is: 

veel mensen kleuren automatisch hun waarneming in met persoonlijke emoties en 

veronderstellingen. De objectiviteit (betrouwbaarheid!) van je waarneming kan worden 

beïnvloed door:  

- eigen meningen / visies 

- te veel emotionele betrokkenheid 

- vooroordelen ten opzichte van de ander 

- projectie van je eigen ideeën op de ander. 

 

Kun jij bij elk van deze vier factoren een concreet voorbeeld bedenken? 

5.2 Analyseren 

Hier komt het erop aan dat jij als Duikbegeleider de duikvaardigheden tot in de puntjes 

beheerst: jij moet weten hoe de uitvoering van een vaardigheid er in de ideale situatie 

uitziet. Dat beeld houd je in gedachten steeds naast wat je je leerling ziet doen. Je let daarbij 

goed op of de cursist het doel van de oefening bereikt. Als hij jou niet precies volgt, maar 

toch tot een redelijk resultaat komt, moet je eerst kijken of zijn manier ook het gewenste 
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resultaat oplevert. We hebben per slot van rekening A, B en C vaardigheden. Alles wat afwijkt 

van de manier waarop jij het voordoet afkeuren is dus niet meer de regel.  

Dit vergt veel van jou als Duikbegeleider. Niet alleen moet jij de oefening perfect kunnen 

uitvoeren maar je moet ook allerlei alternatieve manieren op waarde kunnen inschatten. 

Als jij denkt dat een andere manier misschien makkelijker is dan kun je dat best aangeven 

en voordoen maar de keuze tot aanpassen ligt bij de door jou begeleide duiker. Alleen als de 

handelingen van de door jou begeleide duiker niet veilig zijn of niet het gewenste resultaat 

opleveren moet er verplicht wat aangepast worden. Tijdens de opleiding ga je dit oefenen, 

eerst in het zwembad daarna in het buitenwater. 

5.3 Feedback geven 

Na afloop ga je de door jou begeleide duiker vertellen wat je vond van zijn uitvoering. Als je 

dit goed doet, kan hij hier veel van leren en dát is natuurlijk wat jij wil. Het nabespreken van 

de oefening wordt ook wel terugkoppeling genoemd. In deze cursus gebruiken wij de term 

‘feedback’. De officiële verklaring van de term ‘feedback’ luidt: “een ander vertellen hoe zijn 

gedrag op jou overkomt, met de bedoeling te laten weten wat jij van dat gedrag vindt en dat 

gedrag (eventueel) te beïnvloeden”. 

Let op: feedback geven is beslist niet hetzelfde als kritiek geven: feedback is een neutrale 

term en kan zowel op positieve als negatieve opmerkingen slaan. Een compliment is dus óók 

feedback. 

 

Hoe kun je nu feedback geven op zo’n manier dat je leerling daar zoveel mogelijk van leert? 

Daar kunnen we de volgende handreikingen voor geven. 

 

 Geef heel concreet aan wat je precies bedoelt 

Oefen jezelf in het precies verwoorden wat je ziet. Duiken is een vaardigheid. Om die aan 

mensen te leren, zijn er veel oefeningen bedacht. Elke oefening richt zich op een specifiek 

doel en dáárop ga je je cursist beoordelen. Bij beginnende duikers zijn die oefeningen vrij 

eenvoudig: er is één thema, bijvoorbeeld trimmen, het maken van een begeleide opstijging 

of het gebruik van de ALV. Voor jou als Duikbegeleider is het heel belangrijk 

- dat je alle demo skills kent (zodat je de uitvoering van de oefening door een 

leerling kunt vergelijken met de ‘ideale’ uitvoering) 

- dat je alle demo skills op demonstratieniveau kunt uitvoeren (zodat je elke 

oefening duidelijk kunt voordoen) 

- dat je het doel achter elke (demo) skill kent (zodat je je leerling het nut van de 

oefening voor zijn toekomstige duikcarrière kunt uitleggen). 

- Dat je weet welk deel van de skill echt op een vaste manier uitgevoerd moet 

worden en wat ook op andere manieren mag 

 

 Geef feedback zoveel mogelijk direct volgend op je waarneming 

Onmiddellijke feedback versterkt het leereffect. Het gedrag waar het op slaat, staat alle 

partijen immers nog helder voor ogen. Als je het geven van feedback uitstelt, loop je de kans 

dat zowel de instructeur als de leerling zich het gedrag niet meer precies herinneren, omdat 

de leerling zijn gedrag door een ‘vergoelijkende zeef’ laat gaan, waardoor hij zijn eventuele 
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fouten bagatelliseert en gaat denken dat de instructeur zijn feedback overdrijft. Het is dus 

belangrijk dat je onder water leert ‘praten’. De instructietaal kan jou daarbij helpen. Bij het 

oefenen van de opdrachten kan je met jouw begeleider daarin oefenen.  

 Beschrijf het effect van het (Goede) gedrag van je leerling 

“Op dat moment had je de goede trim, ik zag je toen makkelijk op dezelfde diepte kon 

blijven. Als je dat volhoudt lukt het ook om …….…” Dit zal de motivatie om de juiste wijze 

van uitvoering aan te leren alleen maar vergroten. 

 

 Geef – waar mogelijk – ruimte voor een reactie 

Bij moeilijke of uitgebreide oefeningen heeft je leerling waarschijnlijk de behoefte om te 

reageren op wat je zegt of op hoe hij de oefening ervaren heeft. Geef hem die gelegenheid 

en luister. 

 

 Geef suggesties voor verbetering 

Jouw suggesties voor verbetering zijn het resultaat van de analyse uit de fase hiervoor. 

Beschrijf precies hoe de leerling de uitvoering kan verbeteren. Hier ligt wel een valkuil waar 

je op bedacht moet zijn: overvoer je leerling niet! Kies twee of hooguit drie punten uit die je 

nú wilt verbeteren en bewaar de rest voor later. Onthoud ook dat we proberen te shapen: 

benoem het goede en maak op drie positief benoemde gedragingen een opmerking over een 

verbeterpunt. 

 

5.4 Stress bij leerlingen 

Vroeg of laat zul je een leerling tegenkomen die graag wil leren duiken, maar het eigenlijk 

wel erg spannend vindt. Hier moet jij als instructeur iets aan doen: een leerling die 

gespannen is, is immers niet of nauwelijks in staat om te leren; hij voelt zich niet veilig. 

 

Het onderwerp stress wordt doelbewust hier aan de orde gesteld. Het is namelijk aan jou om 

via observeren en analyseren vast te stellen dat er stress optreedt bij een leerling. 

Vervolgens moet jij op een dusdanige wijze feedback geven, dat de leerling zich bewust 

wordt van zijn spanning en die (tenminste gedeeltelijk) kan loslaten, zodat leren mogelijk 

wordt. 

 

5.5 Observeren en analyseren: stress herkennen 

Welke signalen herken jij als teken van stress of angst? Dit is een belangrijke vraag waar je in 

de les mee aan de slag gaat. Veel mensen zeggen namelijk niet snel “Ik ben bang”, maar uit 

hun gedrag is dit wél af te leiden. Hieruit blijkt nog weer eens dat zuiver waarnemen een 

belangrijke competentie is van een instructeur. 

 

5.6 Feedback geven: reageren op stress bij je leerling 

Je hebt het al eerder gelezen: iemand die zich niet veilig voelt (ontspannen is), is nauwelijks 

in staat om iets te leren. Daarom moet jij als instructeur iets proberen te doen aan die 

spanning, vóórdat je verdergaat. Maar hoe doe je dat? 
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Stel je de situatie voor dat je een duiker in opleiding voor het 2*-duikbrevet gaat begeleiden 

bij zijn tweede diepe duik. De duiker is al geruime tijd bezig met omkleden en hij is erg stil. 

Nadat hij voor de tweede keer in een half uur naar het toilet is geweest, vertelt hij je dat hij 

de duik vandaag misschien niet moet maken. Hij voelt zich niet helemaal lekker… 

Dat kan natuurlijk zo zijn, maar jij bent samen met hem naar de duikstek gereisd en toen 

was er nog niets aan de hand. Jij vermoedt dat hij erg gespannen is, maar dat wil je 

natuurlijk wel checken. Daarvoor kun je de volgende stappen doorlopen. 

 

1. Jij benoemt – in termen van concreet gedrag – de signalen die kunnen duiden op stress of 

angst. Hierdoor maak je je leerling bewust van zijn spanning. 

 

Bijvoorbeeld: “Ik zie dat je er nogal lang over doet om je om te kleden. Je bent erg stil en je 

vraagt je af of je die duik van vandaag wel moet maken. Waarom twijfel je eraan of je wel 

moet gaan duiken? Je mag natuurlijk gewoon ‘nee’ zeggen, maar misschien kan ik je 

helpen.” 

 

2. Als je leerling zich bewust is geworden van zijn spanning vraag jij waarom hij gespannen 

is. Je leerling moet dan nadenken over waar hij precies bang voor is; hij wordt concreter. 

 

Bijvoorbeeld: “Waar ben je dan precies bang voor?” 

 

3. Vervolgens ga je – samen met je leerling – rationaliseren: je gaat als het ware de angst 

‘kleiner’ maken door mogelijke oplossingen te bedenken om te voorkomen dat de situatie 

waar je leerling bang voor is zich ook echt voordoet. 

 

Bijvoorbeeld: “Wat kunnen we bedenken om de kans dat dat gebeurt zo klein mogelijk te 

maken?” 

 

4. Tenslotte laat je de leerling het complete scenario van de duik beschrijven. Hiermee bereik 

je dat de leerling de duik stap voor stap doorneemt, waardoor hij er beter op is voorbereid. 

En dat heeft weer als gevolg dat hij minder snel gespannen zal raken. 

 

Bijvoorbeeld: “Ik doe dus a, b en c” 

 

5.7 Feedback ontvangen 

Tijdens je opleiding (en waarschijnlijk ook daarna) zul je van anderen feedback ontvangen op 

jouw handelen als Duikbegeleider. Daarom staan we ook even stil bij het ontvangen van 

feedback. Als je de volgende ‘spelregels’ in acht neemt, wordt het een stuk gemakkelijker 

om met de ontvangen feedback echt je voordeel te doen. 

 

 Zie feedback als een kans om iets te leren en niet als een aanval. 

 

Feedback is niets meer (of minder) dan het effect dat jouw gedrag heeft gehad op de 

gever. Het is niet wat jij bent. 
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 Omdat feedback geen aanval is, hoef je ook niet in de verdediging te gaan. 

 

Dus vertel niet waarom je deed wat je deed en spreek de gever niet tegen. 

 

 Vraag verduidelijking als je iets niet begrijpt. 

 

Je kunt om een voorbeeld vragen, maar zoek daarbij naar de essentie van de feedback en ga 

niet dat ene voorbeeld tot op het bot ontleden. 

 

 Vergeet niet de gever van de feedback te bedanken voor zijn moeite. 

 

Een aparte opmerking over positieve feedback. Veel mensen vinden het moeilijk om een 

compliment te aanvaarden. En dat terwijl het eigenlijk juist heel simpel is: aanvaard een 

compliment met ‘dank je’. Help het niet om zeep door tegenstribbelen of zure opmerkingen!
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6. Veiligheid onder én boven water 

6.1 Wat kun jíj doen om de veiligheid te waarborgen? 

Veiligheid is primair de verantwoordelijkheid van de instructeur. Hij weet wat er kan 

gebeuren en wat dan de juiste handelingen zijn. Dat betekent echter niet dat jij als 

Duikbegeleider niet medeverantwoordelijk bent. Jij weet nog uit de 3*-duikopleiding wat er 

kan gebeuren tijdens een duik en hoe je daar op moet reageren. Nu heb je echter ook nog 

de verantwoordelijkheid voor de duiker die jij begeleidt. Veel ongevallen tijdens het duiken 

kun je echter al voorkomen door het juiste gedrag in het zwembad en aan de waterkant. 

 

Hoe kan jij als Duikbegeleider helpen om een veilige omgeving te creëren? 

Risicoanalyse 

Er zijn verschillende momenten waar de instructeur een risicoanalyse uitvoert. Dat is ook de 

primaire taak van de instructeur, maar er komt een moment dat jij als Duikbegeleider voor 

jezelf moet bepalen of een situatie kan leiden tot onaanvaardbare risico’s. Dat kan zijn in het 

zwembad, maar ook in het buitenwater. In een situatie waar jij 1-op-1 met een cursist in het 

water ligt vereist de situatie soms dat je in moet grijpen. Dat doe je op basis van een risico 

analyse. Daarbij stel je jezelf de vragen: Wat ging er fout/kan er fout gaan, hoe ernstig is 

dat, kan ik iets doen om het te verhelpen, moet ik ingrijpen, moeten we de duik beëindigen. 

 

Uitgangspunt is dat de verantwoordelijk instructeur een inventarisatie maakt van de risico’s 

en die bespreekt met de cursisten en de Duikbegeleiders. Zodra je met je cursist gaat 

duiken, spreekt het natuurlijk vanzelf dat je jezelf en je mededuikers alleen bloot mag 

stellen aan beheersbare risico’s.  

 

Heb jij in je duikcarrière al eens situaties meegemaakt waarbij een risico niet meer beheerst 

was ? 

 

De veiligheid tijdens de zwembadles 

Ook zonder brand of andere onverwachte zaken kan er al van alles mis gaan. Voorkom 

tijdens de les, ook aan de waterkant risico verhogende zaken. Een paar voorbeelden: 

 

 Niet laten lopen op zwemvinnen. Het gevaar van struikelen is te groot. 

 Niet rennen op natte en gladde vloeren. 

 Zorg te allen tijde voor een open looppad. Met andere woorden: laat duikapparatuur 

netjes bij elkaar plaatsen en niet kriskras over het vloeroppervlak verspreid. 

 Laat flessen niet onbeheerd rechtop staan. 

 Houd je leerlingen bij elkaar, zodat je goed overzicht houdt en onmiddellijk kunt 

ingrijpen. 

 Wordt je leerlingengroep te groot, regel dan assistentie. 

 

Ongetwijfeld kun je zelf nog meer voorbeelden bedenken. De instructeur zal in de briefing al 

aangeven wat het belang is van deze zaken. Het is daarbij van belang dat jij als 
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Duikbegeleider het goede voorbeeld geeft en je ook houdt aan deze regels. Als jij ziet dat 

iemand zich er niet aan houdt dan corrigeer je dat gedrag onmiddellijk. Liefst natuurlijk door 

het de betreffende persoon zélf te laten ontdekken. 

 

Ook voor een sessie onder water is het van groot belang dat je een risicoanalyse uitvoert. De 

instructeur zal de groep al briefen over het verloop van de les maar jij moet daarna nog de 

details invullen: is jouw cursist in staat het programma ongewijzigd uit te voeren of is er 

bijstelling nodig? Zijn er nog andere activiteiten in het bad en hoe moet je daar rekening mee 

houden, etc. Eigenlijk voer je dus ook voor het zwembad een check de stek uit. 

 

Zelfs als een les al een tijdje bezig is kunnen er onverwachte situaties optreden. Dat kan 

zowel in het zwembad zijn als in het buitenwater. Er wordt dan van jou verwacht daar op een 

goede manier op te reageren. Daarvoor maak je iedere keer opnieuw een risicoanalyse.  

Tips en Tricks tijdens de zwembadles 

Altijd 

 Veiligheid is voor jou een hoofdzaak! 

Vertoon gewenst gedrag, altijd en overal want een duikbegeleider geeft het 

voorbeeld. 

 Gedraag je professioneel, naar je cursisten en loyaal naar je instructeurs. 

 

Voor het te water gaan 

 Laat jouw cursist de duikset niet over hun hoofd aantrekken. Duiken is een 

buddysport, dus help elkaar bij het aantrekken van de uitrusting. Dat is wederkerig 

dus ook jij laat je helpen! 

 Óók in het zwembad zie je erop toe dat je een buddycheck doet, niet alleen de door 

jou begeleide duiker maar ook jijzelf:  ”Zit alles goed, werkt alles perfect?” 

 Óók in het zwembad heb je altijd een snorkel bij je. 

 

Te water gaan 

 Zorg dat (ongeoefende) leerlingen niet alleen en zonder toezicht te water  

gaan. Spreek met de instructeur af hoe jullie dat gaan regelen. 

 Je kunt de veiligheid verder verhogen door de instructeur toezicht te laten houden 

aan de kant, terwijl jij vast het water in gaat. 

 Laat jouw cursist in het begin het water in gaan via de trap. 

 Als jouw cursist al wat meer geoefend is, kan hij zittend vanaf de kant het water in, 

daarna met sprong. Natuurlijk kijk je hierbij naar wat er over in het lesplan staat. 

 

Oefeningen in het water 

 Doe oefeningen niet in diep water als dezelfde oefening evengoed in ondiep water 

gedaan kan worden 

 Oefen en slijp de oefeningen eerst in water in, dat ondiep genoeg is om te staan. 

 Neem ALTIJD een zodanige positie in, dat: 

-  je op ELK moment kunt ingrijpen 
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-  je op elk moment kunt corrigeren. 

  

 

De demo skills / demonstratievaardigheden 

De skills moeten uiteindelijk allemaal zwevend uitgevoerd kunnen worden. Om dat mogelijk 

te maken is het dus van belang dat de cursisten eerst leren om goed te kunnen trimmen. Ze 

moeten als het ware (on)bewust bekwaam zijn in het trimmen. Met dit als uitgangspunt kun 

je je bij het aanleren van de skills dus echt concentreren op de skills. Natuurlijk blijft het 

mogelijk om als dat nodig is de oefening eerst zittend op de bodem uit te voeren. Dat is het 

aanpassen van de oefening waar jij als begeleider nu juist voor wordt opgeleid. 

 

In de eDocuments vind je de instructieversie van de duikvaardigheden. Daarin staan alle 

vaardigheden die jouw cursist moet kunnen uitvoeren. In de instructieversie staan daar de 

meest voorkomende uitvoeringsfouten bij en de manier waarop je die mogelijk kunt 

voorkomen of hoe je daar op kunt reageren. Zorg er voor dat je tijdens jouw opleiding 

oefent in het herkennen van de uitvoeringsfouten en hoe je daar onder water op reageert. 

 

Welke skills je ook doet, houd er rekening mee, dat: 

• je elk moment kunt ingrijpen 

• je rekening houdt met wat mis kan gaan 

• hierop snel en adequaat kunt anticiperen 

• de veiligheid van de cursist onder alle omstandigheden optimaal moet zijn. 

Eigen vaardigheden 

Het spreekt vanzelf dat je de demonstratievaardigheden bovengemiddeld goed beheerst. Dit 

is getoetst bij je PvB eigen vaardigheden. Er wordt van je verwacht dat je deze vaardigheden 

regelmatig oefent zodat je de vaardigheden wanneer dat nodig is, goed kunt demonsteren. 

 

Naast de demonstratievaardigheden zijn er een flink aantal extra vaardigheden die je 

beheersen moet. In voorkomende gevallen moet je erg snel bij je cursist kunnen zijn. Je 

moet snel in kunnen grijpen wanneer een situatie daarom vraagt. Maar er zijn een aantal 

duikvaardigheden die je in deze cursus aan zult moeten leren. Dat zijn vaardigheden die jou 

helpen om de door jou begeleide duiker goed in de gaten te houden. Niet alleen op het 

moment dat jij een skill voordoet maar zeker ook op het moment dat de door jou begeleide 

duiker het nadoet, moet je in staat zijn je soepel voort te bewegen en mee te bewegen met 

jouw buddy. In andere duikdisciplines zoals DIR en technisch duikers, hebben ze daarvoor 

goede technieken zoals de Frogkick, de Backkick en de Helicopter turn. Deze technieken 

leren je om ook achterwaarts te bewegen en op de plaats te draaien. Op YouTube kun je veel 

voorbeelden vinden van deze vintechnieken en in het zwembad kun je deze goed oefenen. 

Houd er rekening mee dat deze technieken makkelijker uit te voeren zijn met de stuggere 

buitenvinnen dan met zwembadvinnen. 
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6.2 Jouw rol tijdens en na de briefing 

Natuurlijk is het de taak van de instructeur om de briefing te houden. Als het goed is brieft 

de instructeur voor de cursistenbriefing eerst de assistenten. Jij weet dan dus al wat er gaat 

gebeuren en of er voor jouw cursist nog speciale aandachtspunten zijn. Tijdens de briefing 

kun jij alvast kijken hoe jouw cursist reageert op dat verhaal. Is hij er actief mee bezig of is 

hij afgeleid? Zoals je hiervoor bij het onderwerp stress kon lezen is dit ook een goed 

moment om te bekijken of jouw cursist op zijn gemak is. Na de briefing kun je met jouw 

cursist de briefing nog even kort doornemen. Is alles begrepen en duidelijk? Zijn de 

oefeningen uitvoerbaar of moeten er aanpassingen gedaan worden? Misschien ging het de 

vorige keer bij één van de oefeningen niet helemaal goed en moet je op basis daarvan je 

duik wat bijstellen. 

 

6.3 Richtlijnen, regels en wetten  

Als Duikbegeleider heb je te maken met vele wetten en regels. De Nederlandse wet- en 

regelgeving wordt regelmatig aangepast en uitgebreid, en is soms bedoeld voor een 

specifieke groep, zoals duikers en duikinstructeurs. Enkele voorbeelden hiervan zijn de 

Arbeidsomstandighedenwetgeving en de Europese normen. Voor duikinstructeurs is het van 

groot belang om te weten welke regels er gelden voor duikinstructie. Omdat zij daar met het 

maken van de lesplannen al rekening mee houden hoeven we deze wetten en regels hier niet  

te behandelen. Een uitzondering zijn de richtlijnen voor veilig duiken van de NOB. Deze moet 

je ook als Duikbegeleider kennen. Als je over de andere wetten of regels vragen hebt richt je 

dan tot het instructieteam van jouw vereniging. 

 

6.3.1 Richtlijnen voor Veilig Duiken 

De Richtlijnen voor Veilig Duiken is een lijst met richtlijnen voor veilig duiken zoals deze 

door de NOB worden aanbevolen voor het duiken in Nederlandse wateren. Het zijn geen 

strakke regels, maar aanbevelingen om veilig te kunnen duiken. Het is jouw verantwoordelijk 

om de richtlijnen na te leven. De Richtlijnen voor Veilig Duiken zijn de kapstok voor veilig 

duikgedrag waaraan onze duik- en instructeursopleidingen zijn opgehangen. 

 

Van richtlijnen kun je afwijken, maar daar moet je als instructeur heel voorzichtig mee zijn: 

jij hebt een voorbeeldfunctie. Als jij je niet aan de richtlijnen houdt, waarom zouden jouw 

leerlingen dat dan wel moeten doen? Als je er toch voor kiest om van de richtlijn af te wijken, 

zeg dit dan ook duidelijk en vermeld ook welke steekhoudende reden(en) jij daarvoor hebt. 

  



  

 

 

Lesmap Duikbegeleider 

29 

Versie oktober 2021 

Materialen voor noodgevallen 

Bij een opleidings- en verenigingsduik moet de instructeur / vereniging op de duiklocatie 

zorgen voor de aanwezigheid van een EHBO-set (toegespitst op de locatie), een zuurstofset 

die tenminste 15 liter zuurstof per minuut gedurende 20 minuten kan leveren, een 

communicatiemiddel waarmee de hulpdiensten kunnen worden ingeschakeld en een 

noodplan (met reddingsprocedures, gebruik zuurstofset, contactgegevens hulpdiensten). 

 

Duikuitrusting 

Behalve normen voor duikopleidingen zijn er ook veel normen voor duikmateriaal. Wil je 

weten welke dat precies zijn, dan kun je via de zoekfunctie (‘duiken’) op www.nen.nl een 

complete lijst opvragen. De belangrijkste wijziging op het gebied van normering voor 

duikmateriaal is de NEN-EN250 voor automaten. Op de NOB-website vind je hier meer 

informatie over. Het is goed om eens na te denken over jouw configuratie nu je duikers gaat 

begeleiden tijdens hun opleiding. Voldoet jouw configuratie nog aan de eisen van de nieuwe 

norm? 

 

Zowel duikers in opleiding als duikbegeleiders en instructeurs die instructie geven, moeten 

beschikken over een alternatieve luchtvoorziening. Voor duikbegeleiders en Instructeurs is 

het te overwegen om een tweede 1e trap te monteren zodat primaire 2e trap en ALV 

gescheiden worden. 

 

7. De NOB-opleidingen: je kunt er alle kanten mee op! 

 

7.1 Waar moet je zijn als je… 

Het is belangrijk dat jij straks de mensen die jij begeleid kunt vertellen welke mogelijkheden 

zij bij de NOB hebben om zich als duiker verder te ontwikkelen. Op de volgende pagina zie 

je het NOB-opleidingsschema waarin alle NOB-opleidingen vermeld staan, compleet met 

ingangsniveau. 

 

Een opleiding starten 

In de meeste verenigingen bepaalt een team van instructeurs welke opleidingen of 

specialisaties in de komende periode worden verzorgd. Als jij wensen hoort of hebt kun jij 

natuurlijk ook je ideeën naar voren brengen. Lesmateriaal (boek met brevetregistratiekaart) 

kan via de vereniging of instructeur worden aangevraagd bij de NOB-shop 

(www.nobshop.org). Producten van de webshop worden meestal binnen 1 á 2 werkdagen 

geleverd. 

 

Het opleidingsschema 

Zowel in het logboek als op de instructeurshandleiding in Mijn NOB vind je 

opleidingsschema’s voor de 1*- t/m de 3*-duikeropleiding. Het is de bedoeling dat de 

vorderingen van je cursist bijgehouden worden in zijn logboek en op het opleidingsschema. 

Het opleidingsschema kan gedurende de opleiding worden gearchiveerd door de vereniging. 

  

http://www.nen.nl/
http://www.nobshop.org/
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Lesplannen 

Van alle lessen waarbij jij duikers begeleid krijg jij het lesplan al aangeleverd. Wel is het zaak 

dat zo nodig aan te passen aan de wensen en het niveau van de door jou begeleide duiker. 

Bespreek die wijzigingen wel met de verantwoordelijke instructeur. Hij moet uiteindelijk ook 

de vorderingen bijhouden. 

 

Vragen of onduidelijkheden 

Als je vragen hebt over wat precies in de boeken bedoeld wordt of over de inhoud van de 

lessen kun je je natuurlijk eerst wenden tot de andere leden van het instructieteam van jouw 

vereniging. Als je er met z’n allen niet uitkomt, kun je contact opnemen met de NOB via 

info@onderwatersport.org.  

 

Duiken met jeugd 

De NOB brengt het programma ScubaDoe op de markt. Dit bestaat uit een snorkel- en een 

persluchtdeel en kan zowel binnen NOB-verenigingen als binnen zwembaden worden 

gegeven. Als je als Duikbegeleider met ScubaDoe aan de slag wilt, moet je een applicatie van 

een dag volgen. Aan het einde van deze paragraaf is een ScubaDoe-infopagina ingevoegd. 

 

Duiken met mensen met een beperking 

Voor het duiken met mensen met en beperking heeft de NOB het Lucky Fin programma. Als 

3*-duiker kun je al opgeleid worden om Lucky Fin begeleider te worden. Hiervoor hoef je 

dus geen Duikbegeleider te zijn. Als Duikbegeleider ben je niet automatisch ook Lucky Fin 

begeleider, daarvoor moet je echt de aanvullende applicatie volgen. Meer informatie hierover 

vind je op de NOB site of in de eDocuments. 

mailto:info@onderwatersport.org
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Waar kun je terecht als je vragen hebt? 

Bij een grote organisatie is het handig als je de juiste kanalen weet. Kijk eerst eens binnen je 

eigen vereniging. Mogelijk dat iemand uit jouw instructieteam het antwoord al weet. Is dat 

niet het geval  dan kun je, afhankelijk van het karakter van je vraag, allereerst eens kijken of 

je op www.onderwatersport.org of www.duikspotter.nl het antwoord kunt vinden. Er staat 

een grote hoeveelheid informatie op deze websites.  

 

Ben je er nog niet uit? Stuur dan een bericht naar het bondsbureau via 

info@onderwatersport.org of bel ons via het nummer 0318 – 559347. De medewerkers 

kunnen je verder helpen, hetzij met een direct antwoord op je vraag, hetzij door je vraag 

door te leiden naar het bestuur of een commissie.  

 

Let op: vermeld altijd je NOB-relatienummer als je telefonisch of per e-mail contact opneemt 

met de NOB! Op die manier kunnen de medewerkers van het bondsbureau je makkelijker en 

sneller van dienst zijn.  

http://www.onderwatersport.org/
http://www.duikspotter.nl/
mailto:info@onderwatersport.org
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Het opleidingsschema van de NOB ziet er als volgt uit: 

Duikopleidingen en specialisaties die je kunt volgen na het afronden van je opleiding 

1*-duikopleiding 

(Open Water Diver) 

2*-duikopleiding 

(Advanced Open Water Diver) 

3*-duikopleiding 

(Divemaster) 

Duikbegeleider 4*-duiker 

(Master Scuba Diver) 

 Droogpakduiken 

 Onderwaterfotografie 

basis 

 Onderwaterbiologie 

 Nitrox basis 

 Introductie 

Onderwaterarcheologie 

 Onderwateroriëntatie 

 IJsduiken 

 Wrakduiken 

 Zoeken en Bergen 

 Driftduiken 

 Onderwaterfotografie 

gevorderd 

 Onderwaterbiologie 

Wereldwijd 

 Volgelaatsmasker 

 Decompressieduiken 

 Nitrox Gevorderd 

 Grotduiktechnieken OW 

Als Duikbegeleider mag 

je zelfstandig 

introductieduiken 

verzorgen, vaardigheden 

aanleren en oefenen in 

het zwembad (1 op 1) 

en vaardigheden 

oefenen in het buiten 

water (1 op 1). 

 Verzameling van 

6 NOB 

specialisaties en 

de registratie van 

250 gelogde 

duiken. 

 

Instructeursopleidingen en specialisaties die een instructeur mag geven 

1*-instructeur 

(Assistant Instructor) 

2*-instructeur 

(Instructor) 

Instructeur Trainer 

(Instructor Trainer) 

Docent 

(Instructor Certifier) 

De 1*-

instructeursopleiding is bij 

de NOB komen te 

vervallen. Het 1*-

instucteursbrevet blijft als 

brevet bij de NOB wel 

bestaan.  

Specialisatie zelf gevolgd Zelf gevolgd & stage gelopen De opleiding is 

opgesplitst in drie 

modules*: 

 Praktijkbegeleider 

 Leercoach 

 PvB-Beoordelaar 

 

*Het is mogelijk om maar 1 

module te volgen. Je bent 

echter pas een volwaardig 

IT’er als je alle 3 de modules 

hebt gevolgd. 

Als docent geef je 

instructeurs-

opleidingen, 

workshops en ben je 

betrokken bij het 

ontwikkelen van 

lesmateriaal. 

 Onderwaterbiologie 

 OW biologie Wereldwijd 

 Onderwateroriëntatie 

 Driftduiken 

 Zoeken en bergen 

 Droogpakduiken 

 Digitale OW Fotografie 

 Volgelaatsmasker 

 Wrakduiken basis 

 OW Fotografie gevorderd 

 Wrakduiken 

 Decompressieduiken 

 IJsduiken 

 Nitrox basis 

Aanvullende I-opleiding 

 Nitrox gevorderd 

 Grotduiktechnieken OW 

 Introductie 

Onderwaterarcheologie 
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ScubaDoe is de naam van het ‘eigen’ NOB-

jeugdprogramma, gemaakt door en voor vrijwilligers. Het bestaat uit drie blokken: 

snorkelen, persluchtduiken en jeugdspecialisaties. 

 

Hiervoor zijn vele lesplannen ontwikkeld, zodat je als 

instructeur niet steeds zelf het wiel hoeft uit te 

vinden. Tevens zijn er ondersteunende materialen 

ontwikkeld, specifiek gericht op het werken met 

kinderen. 

 

Een belangrijk uitgangspunt bij de ScubaDoe-lessen 

is dat het er in de eerste plaats om gaat dat de 

kinderen plezier hebben in wat ze doen. Een perfecte 

wijze van uitvoeren is bij de eerste niveaus van 

ondergeschikt belang. 

 

Het ScubaDoe-programma mag worden gegeven 

door NOB-instructeurs die de speciale ScubaDoe-

applicatie hebben gevolgd. Deze bestaat uit één 

dagdeel, waarin de opzet van het programma en de 

specifieke aspecten van het les geven aan kinderen 

centraal staan. 

 

Spreekt dit je aan en wil je hiermee verder? Via www.onderwatersport.org/scubadoe vind je 

meer informatie. Je kunt ook even een email sturen aan info@onderwatersport.org voor 

inlichtingen over de eerstvolgende applicatiecursussen. 

  

http://www.onderwatersport.org/scubadoe
mailto:info@onderwatersport.org


  

 

 

Lesmap Duikbegeleider 

34 

Versie oktober 2021 

8  Zwembadles: het aanleren van vaardigheden 

Wanneer we duikers vaardigheden aanleren, kan dat vaak op meer dan één enkele manier. 

Elke instructeur zal zijn eigen werkwijze hebben voor wat betreft de uitleg van een oefening 

(op de kant of in het water), het voordoen en het aanleren aan de cursist. Daarna ben jij als 

Duikbegeleider aan zet en jouw manier van aanleren kan net iets afwijken van die van de 

instructeur. Het is dus van belang om na de centrale briefing nog even door te nemen hoe 

jullie alles gaan doen. Even onder water bijpraten is minder makkelijk. 

In die zin wijkt de duiksport af van andere sporten, waar je een cursist vóór en tijdens de 

oefening met woorden kunt begeleiden. Het zal je echter duidelijk zijn dat een cursist die 

vanaf de zwembadrand krijgt te horen hoe hij – onder water – zijn bril moet klaren, al snel 

moeite zal hebben met die oefening. Tegelijk met het nieuwe opleidingssysteem wordt 

daarom een ‘gebarentaal’ voor de instructie geïntroduceerd, die het gemakkelijk maakt om 

onder water met je cursist te praten. Bij de opdrachten die jij uit moet voeren wordt je 

geacht deze instructietaal te beheersen.  

Verder staan in de duikvaardighedenlijst de oefeningen beschreven die de cursisten moeten 

leren, samen met de meest gemaakte uitvoeringsfouten en de aspecten waar jij en de 

instructeur op gaan letten. Zorg ervoor dat je deze vaardigheden zelf goed beheerst en dat 

je in staat bent om de uitvoeringsfouten waar te nemen en daar, ook onderwater, op bij te 

sturen.  

 

Bij het ontwikkelen van die standaard-demonstratievaardigheden is steeds 

uitgegaan van het belangrijkste aspect van elke oefening: het doel. Ze zijn getest in de 

praktijk en de resultaten werden door zowel instructeurs als cursisten positief bevonden. 

 

 

Een aantal instructeurs was bijvoorbeeld verrast door de snelheid waarmee hun cursisten 

leerden om hun bril te klaren. Weer anderen vonden het een verademing dat nu het doel het 

uitgangspunt was, met name bij het aanleren van een reddingsopstijging. Daarbij is het 

natuurlijk nooit de ‘choreografie’ die telt, maar het eindresultaat. Ontwikkelingen als 

loodgeïntegreerde stab-jacks met of zonder inflatorslurf en de grote spreiding van 

droogpakken maken het sowieso noodzakelijk om de oude vertrouwde methoden te herzien. 

 

Realiseer je dat de 1*-duikopleiding bij uitstek het moment is om duikers correcte 

technieken aan te leren.  

Alle basis-duikvaardigheden komen in deze opleiding aan de orde; in volgende opleidingen 

ligt de nadruk niet meer op de techniek, maar op het omgaan met en inspelen op andere, 

moeilijkere omstandigheden. Een goede techniek is iets waar je cursisten hun hele verdere 

duikersleven plezier van hebben! We hebben de basisvaardigheden helemaal uitgewerkt in 

woord en beeld. Het overzicht vind je in de eDocuments via MijnNOB. Tijdens het 

zwembaddagdeel van de scholing ga je ook hiermee aan de gang. 
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Eenheid van instructie? 

De instructeur is eindverantwoordelijk en heeft het laatste woord. Maar zolang je vast blijft 

houden aan wat het doel van een bepaalde handeling is en wat de basisvoorwaarden zijn, 

maakt het echt niet zoveel uit of een collega-instructeur of een Duikbegeleider een oefening 

iets anders demonstreert. Integendeel, je stimuleert zo je cursisten om zelf na te denken 

over de uitvoering en die eventueel aan te passen aan wat hen om welke reden dan ook het 

beste ligt. Geef daarom altijd uitleg wanneer jij bij de uitvoering van een oefening en/of 

apparatuurconfiguratie afwijkt van datgene beschreven in het cursusboek en/of deze 

handleiding. Het kan ook zijn dat er binnen jouw vereniging afspraken over gemaakt zijn, 

waar iedere Instructeur en Duikbegeleider zich zo veel mogelijk aan houdt. 

 

Het doel is vastgelegd, hoe je er komt, kies je zelf. 

 

 9 ‘Gebarentaal’ voor de instructie 

Handsignalen om met elkaar te communiceren onder water kennen we natuurlijk al lang. Alle 

gangbare handsignalen komen aan de orde in de 1*-duikopleiding. Voor een instructeur is 

het echter ook heel comfortabel om te beschikken over een soort instructietaal. Dan kun je 

met je cursist mee onder water en vervolgens ter plekke de oefening voordoen, waarbij je de 

aandacht vestigt op de belangrijkste onderdelen. Tenslotte kun je je cursisten verzoeken de 

oefening te herhalen. Hieronder vind je een overzicht van signalen die tijdens de instructie 

gebruikt kunnen worden. Als je die straks gaat oefenen (en gebruiken!), is het belangrijk dat 

je de signalen ‘groot’, dus met weidse gebaren maakt. Alleen op die manier komt de 

betekenis van de signalen ook over bij je cursist. 

   

 

Jij       kijkt          naar mij! 
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       Voer jij  de oefening nu maar uit 

– met je hand open wijzend op de cursist in een ‘wijds’ gebaar 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   Voeren jullie twee    de oefening nu maar uit 

– met je hand open wijzend op twee cursisten in een ‘wijds’ gebaar 
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               Inademen 

– beweeg je vingers richting je ademautomaat 

   

  

  

  

  

 

 

                          Uitademen 

– beweeg je vingers in een cirkelende beweging weg van je ademautomaat 
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                 Parelen 

– wijs op je kleine luchtbellen om aan te geven dat je rustig uitademt, terwijl je de automaat 

uit je mond hebt 

 

Duikbril klaren 

– tik met je wijsvinger op de zijkant van de duikbril 

Oren klaren 

– breng je hand met een groots gebaar naar je neus 

 Kramp 

– wijs op het verkrampte been en maak een knijpende beweging met je hand 

 Gebruik de ALV 

– na het signaal ‘geen lucht meer’ tik je met twee vingers tweemaal op de tweede trap. 

Daarna neem je deze uit je mond. 

  

Na het lezen van dit hoofdstuk kun jij je verder in de demoskills verdiepen door een paar 

maal de verschillende filmpjes in de Online Cursusadministratie te bekijken. Je kunt ze ook 

vinden op Youtube op het kanaal van de NOB. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rH5m7SGKQY8&list=PLrze96uIWY1ROg60izcV1MohwXTXmVgN2
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Erratum 
 

 Wijziging versie juli 2021 

o Verwijderd: de duikbegeleider hoeft geen medische goedkeuring voor de 

duiksport te overleggen en jaarlijks gekeurd te worden. (Uitleg: het NOB-

bestuur neemt hier op een later moment een besluit over. Tot die tijd geldt 

ons Huishoudelijk Reglement en dit betekent dat een duikbegeleider geen 

medische goedkeuring hoeft te overleggen of jaarlijks gekeurd moet worden). 

 Wijziging versie oktober 2021 

o Voordrachtformulier verwijderd. Het is als beoordelaar niet nodig om de 

beoordeling d.m.v. een voordracht in te dienen. Bij een positieve beoordeling 

zet de beoordelaar zijn/haar handtekening op de PvB’s en hiermee geef je in 

feite al aan dat de duikbegeleider zijn/haar opleiding hebt afgerond. De PvB’s 

geef je aan de leercoach zodat die het brevet kan registreren. 


