
 

 

NOB Duikbegeleider  

Breveteisen 
 

De Duikbegeleider is een praktijkmens. Met de extra opleiding die de Duikbegeleider 

als 3*-duiker heeft gevolgd, kan de Duikbegeleider binnen zijn eigen vereniging 

ingezet worden bij het begeleiden van duikers in opleiding. 

 

Kerntaken 

De NOB Duikbegeleider heeft twee kerntaken: 

 Hij organiseert en begeleidt introductieduiken in het zwembad (één op één) 

 Hij begeleidt duikers in opleiding op individueel niveau in het zwembad en 

buitenwater 

 

Altijd onder supervisie en verantwoordelijkheid van een 2*-instructeur (of hoger). 

 

Bevoegdheden 

Een NOB Duikbegeleider is gekwalificeerd (bevoegd) 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. 

 

Als de Duikbegeleider een duiker-in-opleiding begeleidt, gelden de volgende regels: 

 hij leert alleen nieuwe vaardigheden aan in het zwembad (één op één); 

 hij oefent vaardigheden in het buitenwater uitsluitend op individueel niveau die de 

duiker in opleiding al eens met zijn instructeur heeft gedaan; 

 hij voert de oefeningen altijd uit in overleg met de 2*-instructeur; 

 hij geeft in principe geen theorielessen. Wel mag de Duikbegeleider de instructeur 

hierbij assisteren als hij/zij dit leuk vindt. 

 

Ingangsniveau  

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

 lid zijn van de NOB; 

 minimaal 18 jaar zijn;  

 minimaal 3*-duiker zijn;  

 beschikken over de PvB Eigen Vaardigheden én is deze niet ouder dan een jaar;  

 beschikken over een geldige medische goedkeuring voor de duiksport; 

 in het bezit zijn van een geldige VOG*; 
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 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.  


