
 

 

 PVB Eigen vaardigheden 
NOB Proeve van bekwaamheid 

 

De NOB verzorgt een aantal kaderopleidingen. Om deel te mogen nemen aan de 

kaderopleiding tot Duikbegeleider of Instructeur moet je de proeve van bekwaamheid 

Eigen Vaardigheden met goed gevolg afgerond hebben. 

 

Deze proeve van bekwaamheid houdt in dat je recentelijk hebt laten zien dat je de 

praktische vaardigheden van een 1*-, 2*- en 3*-duiker beheerst. Na het behalen van 

deze PvB heb je voldaan aan een van de instroomcriteria van de opleiding tot 

Duikbegeleider of Instructeur. 

 

1      Doelstelling 

Met deze PvB laat je in de praktijk zien dat je: 

 Vaardig bent in de demonstratievaardigheden; 

 Vaardig bent als duiker; 

 Vaardig bent om reddende handelingen uit te voeren. 

 

2      Opdracht 

Onder supervisie van een NOB 2* instructeur (of hoger) laat je de vaardigheden zien 

die hieronder zijn beschreven. Je voert deze handelingen uit op demonstratieniveau 

waar dat gevraagd wordt. Je wordt door jouw instructeur beoordeeld. Het resultaat van 

je PvB moet voor aanvang van de opleiding tot Duikbegeleider getoond worden aan de 

opleider.  

 

3      Eisen voor toelating PvB 

Je wordt toegelaten tot de PvB als je voldoet aan de volgende eisen: 

 Je bent ten minste 18 jaar oud; 

 Je bent lid van de NOB; 

 Je beschikt over het NOB 3*-duikerbrevet (of gelijkwaardig); 

 Je beschikt over een geldige Reanimatie aantekening; 

 Je bent in staat zuurstof toe te dienen en hebt dit recent (max. 1 jaar 

geleden) bewezen. 
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4      Onderdelen PVB 

De PvB bestaat uit een reeks praktijkbeoordelingen. Je moet laten zien dat je vaardig 

bent op het niveau van een ervaren 3*-duiker. Je instructeur beoordeelt of je de 

vaardigheden beheerst op het niveau dat hieronder beschreven wordt. Per onderdeel 

geeft je instructeur aan op welke datum je de vaardigheden hebt laten zien. De 

vaardigheden dienen beheerst te worden op het niveau van de meest recente 

opleidings-inzichten. De PvB moet in een periode van maximaal 1 jaar afgelegd 

worden, en om deel te mogen nemen aan een NOB kaderopleiding mag de PvB niet 

langer dan 1 jaar geleden behaald zijn. Deze PvB bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Demonstratievaardigheden  

• Deco-stops  

• Zweven zonder voorwaartse beweging 

• Reddende vaardigheden 

 

5      Afnamecondities en locatie 

Je laat in het buitenwater of in het zwembad zien dat je de vaardigheden beheerst. 

Omdat deze PvB een kwalificatie betreft mag ervoor gekozen worden de vaardigheden 

1-op-1 met een gebrevetteerde duiker uit te voeren of met de instructeur. Dit is ter 

inschatting van de beoordelend instructeur. 

 

Deze PvB mag in delen afgenomen worden.  

 

6      Richtlijnen 

 

6.1 Informatie 

Informatie over de PvB staat in deze PvB-beschrijving.  

 

6.2 Inschrijvingsprocedure 

De datum en plaats van je praktijkbeoordeling worden door jou in samenspraak met je 

beoordelend instructeur gepland. 

 

6.3 Beoordeling 

Beoordeling gebeurt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in 

dit protocol. De beoordelingscriteria zijn geclusterd op basis van werkprocessen, 

genoemd in de bijlage. 

 

6.4 Normering 

Om te slagen moeten de onderdelen van de praktijkbeoordeling door je instructeur als 

ja/voldaan zijn gescoord, gedateerd en geparafeerd per onderdeel.  

De genoemde limieten bij de beschrijving van de oefeningen zijn richtlijnen, geen 

ijzeren wetten; één en ander ter beoordeling van de beoordelend instructeur. 
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6.5 Uitslag 

De kandidaat ontvangt per onderdeel van de beoordelend instructeur feedback op de 

uitvoering van de taken. Wanneer alle onderdelen zijn voldaan worden de resultaten 

van de PvB op het formulier afgetekend en bewaard kandidaat dit formulier. Het 

formulier moet getoond worden aan de opleider van de te volgen kaderopleiding. Ook 

wordt de PvB Eigen Vaardigheden door de instructeur geregistreerd bij de brevetten 

van de kandidaat. 
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Protocol PVB  Eigen vaardigheden 

Naam kandidaat 

Datum 

Verantwoordelijk 2* instructeur 

Afnamecondities en voorbereiding kandidaat 

 Omstandigheden zijn veilig voor alle 

betrokkenen 
 Kandidaat is tijdig aanwezig  

Toelichting:  

Voor het behalen van deze PvB moeten alle deelcompetenties door de kandidaat zijn aangetoond. 

 

Toetsing 

P
a
ra

a
f 

k
a
n

d
id

a
a
t Datum, naam,  handtekening en  

instructeurs nummer 

1 

Demonstratievaardigheden (8 verschillende 

keuzes maken) 

1:    Kies een item. 

1:    Kies een item. 

2:    Kies een item. 

2:    Kies een item. 

3:    Kies een item. 

3:    Kies een item. 

4:    Kies een item. 

4:    Kies een item. 

  

2 

Deco-stops 

     Diepte 1: 

     Diepte 2: 

     Diepte 3 

  

3 

Zweven zonder voorwaartse beweging 

 

 

  

4 

Reddende vaardigheden 

 

 

  

 

Hierbij verklaart ……………………. (naam instructeur) dat …………………… (naam kandidaat) 

voldoet aan de vereisten van deze PvB. 

 

Handtekening, naam, datum en instructeursnummer                           Handtekening kandidaat  
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Protocol PVB Eigen Vaardigheden 

 (Praktijk en reflectie-interview) 

Onderstaand protocol is een vertaling van de algemene deelcompetenties naar de NOB-praktijk. De 

nummers corresponderen exact met die op de vorige pagina. In dit overzicht staat wat de NOB wil 

zien bij de beoordeling van de eigen vaardigheden van de kandidaat. 

 

Alle elementen uit de beschrijving van de deelcompetenties hieronder moeten worden getoond. 

 

1 

De kandidaat voert de duikvaardigheden uit conform de Demonstratievaardigheden (Demo Skills) 

uit de eDocuments op demonstratie niveau.  

- De skills worden horizontaal uitgevoerd (max. hoek 30 graden). 

- De handelingen zijn goed waarneembaar voor derden. 

- De oefeningen worden in trim uitgevoerd (afwijking max. 0,5/0,5). 

 

De beoordelaar kiest uit de matrix per groep twee (2) verschillende skills. Deze worden genoteerd 

op de PvB checklist. 

 

De matrix kan gevonden worden in de bijlage van dit document 

2 

De kandidaat voert deco-stops uit op drie (3) achtereenvolgende voorgeschreven dieptes. 

- 9 meter 

- 6 meter  

- 3 meter 

De kandidaat blijft hierbij twee (2) minuten per decostop op de voorgeschreven diepte. 

De kandidaat blijft gedurende deze stops binnen de 0,5 / 0,5 meter afwijking. 

Opmerking: afwijkingen m.b.t. voorgeschreven dieptes is mogelijk mits beargumenteerd 

3 

De kandidaat voert zwevend, zonder voorwaartse beweging, uit op (bij voorkeur) 5 meter diepte 

gedurende 2 minuten. De kandidaat blijft gedurende deze stop binnen de 0,5 / 0,5 meter 

afwijking. 

Opmerking: als je deze oefening wil combineren met de decostop moet dit tussen de 1 en 6 meter 

diepte gebeuren. 

4 

De kandidaat voert een begeleide opstijging uit vanaf (minimaal) 15 meter. Vanaf 10 meter wordt 

er overgegaan op een reddingsopstijging.  

 

De stijgsnelheid is constant en zit dicht tegen de 10 meter per minuut aan, maar overschrijdt deze 

niet.  
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Bijlage Basisvaardigheden  
In de onderstaande bijlage zijn de basisvaardigheden weergegeven en de groep 

waartoe de basisvaardigheid behoort. 

 

Demo Skills Groep 

Af- en aandoen duikuitrusting aan de oppervlakte 1 

Bubble check 1 

buddy kwijt procedure 1 

Buddycheck mbv KILO 1 

Check de stek 1 

Duikset op- en afbouwen mbv KORAAL 1 

LTD controle 1 

Water verlaten via de trap 1 

Basistrim 2 

Begeleide opstijging 2 

Blazende automaat 2 

Kramp 2 

Navigeren 2 

Reddingsgrepen 2 

Te water gaan mbv rol achterwaarts 2 

Te water gaan mbv schredesprong 2 

Terugvinden van de automaat 2 

Vinslagen 2 

ALV-opstijging 3 

gecontroleerde afdaling 3 

gecontroleerde opstijging 3 

Reddingsopstijging 3 

Oplaten SMB (vanaf geringe diepte) 4 

Zwemmen zonder masker met aansluitend masker klaren 4 

 


