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Titel van de les: Redden, meer dan gebaande paden 
Workshop met Instructeurs 

Instructeur(s): Rob Kool, Ellen Focke-Alblas, Kim Noordermeer 

Datum: 20-3-2022 

 

Analyse: wat is mijn beginsituatie? 

Wie zijn de deelnemers? 2I voor licentie verlenging 

Wie nodigt hen uit? NOB bureau 

Wat kunnen de cursisten? Minimaal basis 2I vaardigheden 

Wat willen de cursisten leren? Alternatieven & uitbreiding van redding instrumentarium 

Wat voor accommodatie / duikstek 
/ hulpmiddelen / 
veiligheidsmiddelen / materialen 
heb ik tot mijn beschikking? 

de Beldert in Zoelen. Er zijn tonnen en ankers om de stations te 
markeren, lijnen voor redding langs lijn en een roeiboot. Daarnaast 
de EHBO/O2/AED kast 

Heb ik begeleiders nodig? Bemanning boot, oppervlakte coördinator, materiaal commissaris, 
instructeur redden voor de ijsduik- en bootstations 

Kan ik beschikken over extra 
begeleiders? 

Bootbemanning moet geregeld worden 

Wat kunnen zij? Minimaal 3* duiker of vergelijkbaar Reddingsbrigade 

Wat kunnen / mogen zij niet? NVT  

 

Planning: welke doelen wil ik bereiken? 

Welke onderwerpen komen aan 
bod? 

 Ervaringen redden uitwisselen 
 Bevrijdingsgrepen in buitenwaterpraktijk 
 Buitenwaterreddinggrepen vanuit trim 
 Slachtoffer vinden mbv een lijn (ijsduiksimulatie) 
 Slachtoffer in boot helpen 
 Slachtoffer transport klaar maken 

Wat zijn mijn doelen?  Je hebt praktijkervaringen rond redding situaties gedeeld. 
 Je praktische kennis en vaardigheden bij het (instrueren 
van) herkennen en behandelen van panieksituaties en 
ongevallen zijn verhoogd; 

 Je kunt op het element redden/veiligheid dé 
aandachtspunten benoemen bij verschillende 
uitrustingstypen. 

 Kun je ten minste twee alternatieve oefeningen 
oefenen/overdragen gerelateerd aan “redden”. 

 Heb je inspiratie voor oefenen in de club. 
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 Je bent lekker actief bezig geweest. 

 

Hoe wil ik mijn doelen bereiken? Door een workshop, gebaseerd op ervaring deelnemers en dit 
praktisch toepassen. 

Welke werkvormen kies ik? Doceren, discussie, demonstratie, droog oefenen, oefenen in 
praktijk, groepsevaluatie 

 

Welke materialen heb ik voor de 
hele les nodig? 

Volledige uitrusting deelnemers, whiteboards (danwel flip-over 
met post-it’s, lijnen, tonnen, lijnen, ankers, bootje, foto’s 
bevrijdingsgrepen, viltstiften 

Met ander woorden: 

Titel: Ervaring redden uitwisselen 

Doel: Mindset, kennismaking 

Werkvorm: Inventarisatie en discussie: zelfwerkzaamheid 

Gericht op: Gezamenlijk beeld, kennis van uitrusting deelnemers 

Groeperingsvorm: Groepen van vier 

Benodigde materialen: Tafels en stoelen 

Opdracht (onderdelen: wie, wat, hoe 
lang, resultaat, hulp): 

 Maak Kennis En Stel Straks De Groep Plenair Voor. 
 Inventariseer De Eigen Ervaring Met Situaties Waarin 
Reddend Gehandeld Is. Noteer Dit Op Een Flap/White 
Board 

 Een Melding Maken En Aan De DAN 

Beschikbare tijd: 20 minuten 

Werkelijke tijd: Van 9:00 uur tot 9:30 uur 

 

Titel: Koppelen aan bestaand praktijk 

Doel: Verlagen weerstand/verhogen interesse 

Werkvorm: Doceren 

Gericht op: Zie eerder 

Groeperingsvorm: Klassikaal 

Benodigde materialen: Geen/slide powerpoint 

Opdracht (onderdelen: wie, wat, hoe 
lang, resultaat, hulp): 

Luisteren 

Beschikbare tijd: 10 minuten 

Werkelijke tijd: Van 9:30 uur tot 9:40 uur 
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Titel Opstijgen in trim, de afstemming 

Doel: Bewustwording, afstemming van elkaars uitrusting 

Werkvorm: Discussie 

Gericht op: Voorbereiding praktijk 

Groeperingsvorm: Klassikaal 

Benodigde materialen: Eigen uitrusting: vesten, wings etc. 

Opdracht (onderdelen: wie, wat, hoe 
lang, resultaat, hulp): 

Luisteren, vragen stellen, straks in subgroep uitwerken 

Beschikbare tijd: 10 minuten 

Werkelijke tijd: Van uu:mm uur tot uu:mm uur (Nb. Dit is sterk locatie en 
starttijd afhankelijk en wordt verder niet ingevuld) 

Titel: Bevrijdingsgrepen 

Doel: Kennen en toepassen 

Werkvorm: Demonstratie en zelf oefenen 

Gericht op: Voorbereiding buitenwater 

Groeperingsvorm: Inleiding klassikaal, daarna subgroep werk 

Benodigde materialen: Foto’s, vesten 

Opdracht (onderdelen: wie, wat, hoe 
lang, resultaat, hulp): 

Bekijk grepen en oefen 

Beschikbare tijd: 15 minuten 

Werkelijke tijd: Van uu:mm uur tot uu:mm uur 

  

  

 

Titel: Redden aan een lijn 

Doel: Herhaling theorie 

Werkvorm: Doceren 

Gericht op: Voorbereiding buitenwater 

Groeperingsvorm: Klassikaal 

Benodigde materialen: Powerpoint 

Opdracht (onderdelen: wie, wat, hoe 
lang, resultaat, hulp): 

Luisteren 

Beschikbare tijd: mm minuten 

Werkelijke tijd: Van uu:mm uur tot uu:mm uur 
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Titel: Redden met bootje 

Doel: Inzicht in problemen bij bootredding 

Werkvorm: Onderwijs leergesprek 

Gericht op: Inzicht verkrijgen in problemen met klein bootje 

Groeperingsvorm: Klassikaal 

Benodigde materialen: Powerpoint 

Opdracht (onderdelen: wie, wat, hoe 
lang, resultaat, hulp): 

de groep inventariseert de mogelijke problemen met elkaar na 
korte introductie.  

Beschikbare tijd: 10 minuten 

Werkelijke tijd: Van uu:mm uur tot uu:mm uur 

 

Titel: Transport klaar maken 

Doel: Onderwerp compleet maken met afrondende stap 

Werkvorm: Onderwijs/leergesprek 

Gericht op: Opfrissen bestaande kennis 

Groeperingsvorm: Klassikaal 

Benodigde materialen: Geen 

Opdracht (onderdelen: wie, wat, hoe 
lang, resultaat, hulp): 

Centrale vraag voor groep: hoe doen jullie het transport klaar 
maken? 

Beschikbare tijd: 10 minuten 

Werkelijke tijd: Van uu:mm uur tot uu:mm uur 

  

 

Titel: Maken praktijkplan 

Doel: Voorbereiding praktijk 

Werkvorm: Discussie/Besluitvorming 

Gericht op: Goede uitvoer oefeningen 

Groeperingsvorm: subgroepen 

Benodigde materialen: Powerpoint slide / Voorgedrukte formulieren 

Opdracht (onderdelen: wie, wat, hoe 
lang, resultaat, hulp): 

Werk plan uit & kleed je om 

Beschikbare tijd: 20 minuten 

Werkelijke tijd: Van uu:mm uur tot uu:mm uur 
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Titel: 1. Buitenwateroefeningen 

Doel: Toepassen theorie/voorbeelden, hier onder per onderdeel 
uitgewerkt. 

Werkvorm: Zelfwerkzaamheid in pak in water, inclusief melden bij 
oppervlakte coördinator & standaard checks. 

In wisselende samenstelling is er steeds sprake van: 

 Een instructeur 
 Een assistent/observant (gelet op niveau deelnemers 
kan, bij ongelijk aantal, deze rol worden gecoördineerd 
met die van de instructeur. 

 Een buddypaar 

Gericht op: Testen/verdiepen aangeboden stof 

Groeperingsvorm: Subgroepen 

Benodigde materialen: Zie bovenin 

Opdracht (onderdelen: wie, wat, hoe 
lang, resultaat, hulp): 

Voer plan uit vorig onderdeel uit, overleg met oppervlakte 
coördinator welk station je pakt. Hierna de kernpunten per on 
derdeel. 

Beschikbare tijd: Ca. 1,5 uur we gaan uit van zelfsturing instructeurs 

Werkelijke tijd: Van uu:mm uur tot uu:mm uur 

 

Titel 1a. Horizontaal redden van ca. 10 meter 
Doel In kaart brengen aanpassingen skill bij verschillende 

uitrustingen (droog/nat/tech) 
 

Opdracht (onderdelen: wie, wat, hoe 
lang, resultaat, hulp): 

Voer twee tot vier opstijgingen uit vanaf 10 meter, waar 
mogelijk met verschillende (combinaties van) uitrustingen. Stel 
vast wat van de aangeleerde zwembad skill werkt op diepte en 
waar aanpassing wenselijk/noodzakelijk is. Inventariseer 
aandachtpunten voor de opleidingen.  
Horizontaal houdt ook in: vanuit trim, niet afzetten van de 
bodem 

  
Titel 1b. Reddinggrepen 

Doel Het kunnen toepassen van drie bevrijdingsgrepen in volle 
uitrusting in buitenwater. 

Opdracht (onderdelen: wie, wat, hoe 
lang, resultaat, hulp): 

 Voor oefening uit op diepte van 3-4 meter. 
 Iedereen is één keer redder, een keer slachtoffer. 
 “Slachtoffer” grijpt buddy in paniek, deze past een 
adequate bevrijdingsgreep uit en brengt slachtoffer 
boven. 

 Wisselen, nieuwe slachtoffer grijpt zich op andere 
manier vast 

http://www.onderwatersport.org/
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 Stel vast welke aanwijzingen centraal besproken 
moeten worden en wat de subgroep meeneemt naar de 
eigen lesomgeving 

Titel 1c. Aan boord brengen slachtoffer 

Doel Inzicht krijgen in de mogelijkheden en onmogelijkheden van het 
aan boord brengen van een slachtoffer 

Benodigde materialen: Bootje dat niet kan zinken/makkelijk te bergen is.  
Mocht er geen boot ter beschikking zijn of onverhoopt voor 
zink problemen zorgen, denk aan de brancard/wervelplank die 
ingezet kan worden tijdens de oefening slachtoffer uit het 
water halen met duik uitrusting.  

 

Opdracht (onderdelen: wie, wat, hoe 
lang, resultaat, hulp): 

 Hoewel bedoelt voor redding in open water wordt de 
oefening dicht onder de kant uitgevoerd 

 Breng met zijn drieën slachtoffer aan boord. Een 
deelnemer is in de boot als instructeur coördinator 

 Slachtoffer gaat altijd voor, maar denk om de 
uitrustingsstukken 

 Bediscussieer of de gekozen oplossing in deze situatie 
handig was en neem informatie mee voor centrale 
terugkoppeling. 

 

Titel 1d. Redden duiker met lijn 

Doel Praktisch oefenen “duiker los” bij ijsduiken 

Benodigde materialen: Lijnen haken. Tijdwaarnemer/materiaal commissaris 

Opdracht (onderdelen: wie, wat, hoe 
lang, resultaat, hulp): 

 Buddypaar zwemt lijn maximaal uit en laat deze los. 
Daarna stijgen ze tot vlak onder de oppervlakte 

 Instructeur/seinmeester geeft standby opdracht in actie 
te komen. 

 Standby gaat zo snel mogelijk te water en pakt 
buddypaar met halve cirkel methode. Oefen op tijd 

 Bespreek de keuzes die worden gemaakt voor 
knopen/haken 

 Eén keer wisselen 

 

Realisatie: wat doe ik om een optimale leeromgeving te creëren? 

Hoe zorg ik ervoor dat er een plezierige 
sfeer ontstaat? 

Er is koffie en er wordt benadrukt dat men hier met elkaar aan 
de slag gaat en als leerling 

Hoe zorg ik ervoor dat de les veilig is? Voldoende kader, werken aan respect 

Hoe zorg ik ervoor dat mijn deelnemers 
op een juiste wijze reageren op elkaars 
ideeën? 

Noteren ideeën en met elkaar bespreken, benadrukken niveau 
aanwezigen. 

http://www.onderwatersport.org/
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Hoe ga ik de voorkennis van de 
deelnemers activeren? 

Zie intro: noteren en delen ervaring 

Wat zijn mijn persoonlijke 
aandachtspunten bij de uitvoering van 
deze lessen? 

Goede onderlinge afstemming, zorgen dat materiaal op tijd op 
de juiste plek is 

Hoe wil ik hieraan aandacht besteden / 
over leren? 

 

 

Evalueren: hoe kom ik erachter wat ze leren? 

Hoe kom ik erachter wat ze leren? 
(productevaluatie). 

 

Noteren ervaringen deelnemers aan het eind per praktisch 
onderdeel & noteren van aanbevelingen. 

Hoe kom ik erachter wat ze ervan 
vinden? (procesevaluatie). 

 

 Vragen naar ervaring en vragen naar tips om het nog 
leuker te maken. 

 Vragen naar toepasbaarheid. 

Beschikbare tijd: mm minuten 

Werkelijke tijd: Van uu:mm uur tot uu:mm uur 

-.- 
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