
Opleiding 
Duikbegeleider

Welkom!
Deel 1



Introductie & Intake gesprek
Hebben jullie na het intake gesprek nog vragen? 

Leerbehoefte (SMART)?

Lijstje “Erik”:
• 2. _ VOG niet vergeten tekenen
• Ervaring
• 1. _ PvB EV ook niet getekend bijvoegen
• 2. _ Omschrijven eigen ervaring met introduiken
• 3. _ Idem met begeleiden in opleidingen
• 4. _ eigen verhaal relevante ervaringen (in duiken en lesgeven/organiseren)
• PvB verwachting
• 1) _ leerdoelen begeleiden bij opleiding / o.b.v. ervaring 
• 1) _ leerdoelen begeleiden bij introduik / o.b.v. ervaring
•

Afspraken over leertraject / op korte termijn een planning opstellen
• Agendas trekken en afspraken maken tbc contact momenten



Wat gaan we doen

Belangrijkste veranderingen in de duik- en kaderopleidingen en de 
rol van de duikbegeleider, wat betekent dit voor de vereniging?

Wat is leren nou eigenlijk en hoe leer je het meest effectief

Hoe pas je de theorie over leren toe in een oefening?

Wat is APRE & hoe passen we dat toe?

Hoe zit de opleiding duikbegeleider in elkaar?



Doelstellingen van het eerste theoriedeel

Na deze eerste les:

Weet je hoe de kaderstructuur er uit ziet binnen de NOB en welke 
rol jij als duikbegeleider hebt

Weten jullie wat de nieuwe kaderstructuur betekent voor de 
vereniging

Weet je hoe je ervoor gaat zorgen dat je de vaardigheden uit de 
duikopleidingen kunt aanleren

Weet je hoe je modelling, shaping en scaffolding en “de rode draad” 
toepast tijdens een oefening

Weet je hoe de opleiding duikbegeleider in elkaar zit





Wat betekenen de wijzigingen voor de 

vereniging?

Schrijf op eens wat er dan verandert binnen je vereniging voor de: 
Duikopleidingen in het zwembad

Duikopleidingen in het buitenwater

Introductieduiken

Denk in ieder geval aan:
Organisatie

Aansturing door instructeurs

Samenwerking instructeurs en duikbegeleiders



Bevoegdheden instructiekader

3*-duiker Duikbegeleider
Instructeur 

Trainer

Bevoegdheden
Inslijpen vaardigheden zwembad 
bij een 1*-,2* en 3*-duiker
Inslijpen vaardigheden 
buitenwater bij een 2*- en 3*-
duiker
Geen vaardigheden aanleren

Bevoegdheden
inslijpen vaardigheden 
zwembad en buitenwater
Aanleren vaardigheden in 
het zwembad
Uitsluitend 1 op 1       
begeleiding

Bevoegdheden
Geven van droge 
contactmomenten
Aansturen groep
Aanleren en inslijpen 
vaardigheden in zwembad

KSS Niveau: --

2*-Instructeur Docent

Bevoegdheden
Opleiden duikbegeleiders 
(inclusief eindbeoordeling)
Begeleiden tijdens      
praktijkdeel 

instructeursopleiding

Bevoegdheden
Geven droge contactmomenten 
Instructeurs opleiding
Geven workshop
Toetsen praktijkdeel 
Instructeursopleiding

KSS Niveau: 2

1* Instructeurs worden 
niet meer opgeleid, 
betreft alleen bestaande 
groep

KSS Niveau: 3 KSS Niveau: 4/5 KSS Niveau: --

Modulaire Uitbreiding
Opleidingscoördinatie

Modulaire Uitbreiding
Zwembadtoezicht
Afgeven stageverklaringen
PvB toetser

Mogelijke Modulaire 
Onderverdeling

Expert (geven workshops)
Leercoach

Bevoegdheden
Geven van droge 
contactmomenten
Aanleren van 
vaardigheden
Aansturen groep
Eindbeoordeling

1*-Instructeur

KSS Niveau: --



Vernieuwde opleidingsstructuur



Rode Draad

Gedrag
Welk gedrag wil ik zien bij mijn leerling en welk gedrag past bij een 
duikbegeleider?

Veiligheid 
Bij alles wat we doen, schenken we aandacht aan de veiligheid.

Zelfstandigheid
Hoe ga ik, als duikbegeleider, ervoor zorgen dat mijn leerling, zelfstandig, 
de juiste (en veilige) keuzes kan maken?

De lerende duiker
Hoe laat ik mijn leerling het beste leren?



Vernieuwde opleidingsstructuur

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

Duikcomputer als uitgangspunt
Meer nadruk op trimmen
Alle vaardigheden worden in trim uitgevoerd (écht alle ?)
Meer nadruk op buddy(gedrag)
Zelfstandig veilige keuzes maken
Veiligheidsbewustzijn
Veiligheid komt in 2 stappen
Buddy bewustzijn



Nieuwe begrippen/vaardigheden

• Scharrelduikplan

• LTD controle

• Begeleide opstijging

• Bubble check

• Basistrim

• Omkeerdruk

• ….

Bedenk wat jij nodig hebt om deze vaardigheden goed aan te kunnen 
leren 



Hoe werkt 
leren



We weten na 24 uur (max 100% per regel)

Bijdrage 
leerproces

..% van waar we over discussiëren 50%

..% van wat we in een uitdagende 
toepassingsgerichte opdracht uitvoeren

83%

..% van wat we anderen zien doen / demonstreren 30%

..% van wat we horen 14%

..% van wat we anderen leren / uitleggen 92%

..% van wat we koppelen aan eigen ervaring 72%

..% van wat we zien 22%





Slide 3 van 16

Door te doen!

Lezen, luisteren, kijken doet 
hij thuis

Een cursist komt bij ons om te 
doen

Gestructureerd, veilig, leuk

Hoe leert iemand het beste?



Hoe leert mijn leerling het beste

1. Wat wil ik mijn leerling laten leren? 

2. Hoe kan ik hem daarmee laten oefenen op het droge? 

3. Hoe kan ik hem daarmee laten oefenen in het water? 

4. Welke opdracht geef ik mijn leerling (woordelijk noteren voor op 
het droge en in het water) ?

5. Zijn er specifieke aandachtspunten (m.b.t. materialen, veiligheid, 
niveau, …) ?

6. Met welke criteria evalueer ik het gedrag van mijn leerling (Wat wil 
ik zien? Wat niet?) ?

Keycard G02_Gedrag03-Hoe leert mijn leerling het beste



APRE - Model

Hoofdstuk 4

2I 2022 20
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Jij biedt in het begin veel 
ondersteuning aan je leerling. 
Dan draag je de regie over. Je 
haalt steeds meer ‘steigers’ 
weg.

Scaffolding = ‘steigerbouw’



Scaffolding
De kunst van het loslaten…..



Slide 3 van 16

Jij staat model voor het 
gewenste gedrag.

Modeling
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Shaping / Vormen

Jij vormt het gewenste gedrag 
door elke aanzet richting het 
gewenste gedrag bij je leerling 
te benoemen als je het ziet
(oftewel: zeg dat het goed 
gaat, maar wees specifiek)



Rode Draad

Gedrag
Welk gedrag wil ik zien bij mijn leerling en welk gedrag past bij een 
duikbegeleider?

Veiligheid 
Bij alles wat we doen, schenken we aandacht aan de veiligheid.

Zelfstandigheid
Hoe ga ik, als duikbegeleider, ervoor zorgen dat mijn leerling, zelfstandig, 
de juiste (en veilige) keuzes kan maken?

De lerende duiker
Hoe laat ik mijn leerling het beste leren?



Toepassen theorie
Marcel is 1* duiker in opleiding. Dit is de 1e zwembadles waarin Gerda hem 
de materiaalcontrole gaat aanleren. Henri observeert en let op de volgende 
punten:  

Zelfstandig veilige keuzes maken
Veiligheidsbewustzijn, veiligheid komt in 2 stappen
Buddy bewustzijn
Modelling
Scaffolding
Shaping



Toepassen theorie
Marcel is 1* duiker in opleiding. Dit is laatste zwembadles waarin Henri met 
hem de buddycheck doet. Gerda observeert en let op de volgende punten:  

Zelfstandig veilige keuzes maken
Veiligheidsbewustzijn, veiligheid komt in 2 stappen
Buddy bewustzijn

Steigers/Scaffolding

Voorbeeldgedrag/Modeling, 

Vormen/Shaping



Zie ook 

Pagina 32 

cursusmap

We gaan M, Sh, SC toepassen

Als jij een duiker tijdens een introductieduik begeleidt

Kun je een voorbeeld bedenken van 

Steigers/Scaffolding

Voorbeeldgedrag/Modeling, 

Vormen/Shaping

Duur: 5 minuten
Keycard G02_Gedrag05-Veiligheidsbewustzijn 



Zelfstandig veilige keuzes maken: 
Is je cursist in staat om in elke situatie de juiste keuzes te 
maken?

Veiligheid komt in 2 stappen: 
Wat als…..denkt je cursist hier al over na?

Buddygedrag:
Zit het buddygedrag al in het systeem? Waar begint dit?



Gang van zaken 
opleiding



Gang van zaken
Wat te doen?

Foto: René Weterings

Na je PvB Eigen Vaardigheden

Uitvoeren van een 
introductieduik/begeleide duik

Uitvoeren van een buitenwaterduik



Gang van zaken
Wie doet wat?

Rol van jezelf

Begeleider bij de club (???)

Leercoach (Rob, Emiel, Erik)

Beoordeling (?? Maar geregeld door 
de leercoaches)



Foto: Rob Aarsen

Intakegesprek met leercoach en 
praktijkbegeleider

Oefenen met je praktijkbegeleider

Oefenen met je leercoach voor de laatste 
puntjes (indien nodig)

Leercoach vult PvB in

Beoordeling door externe PvB beoordelaar

Alleen de introductie- of begeleide 
duik en buitenwaterduik

Gang van zaken
Hoe gaat dat dan?

Brevettering!
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Gang van zaken
Hoe gaat dat dan?

Oefenen met je praktijkbegeleider
Oefenen Introduik

Oefenen in zwembad
Onderling

Extra vaardigheden

Positie kiezen

Uitvoeringsfouten herkennen en oplossen

Met echte cursisten

Oefenen buitenwater
Onderling

Met echte cursisten



Doelstellingen van het eerste theoriedeel

Na deze eerste les:

Weet je hoe de kaderstructuur er uit ziet binnen de NOB en welke 
rol jij als duikbegeleider hebt

Weten jullie wat de nieuwe kaderstructuur betekent voor de 
vereniging

Weet je hoe je ervoor gaat zorgen dat je de vaardigheden uit de 
duikopleidingen kunt aanleren (APRE)

Weet je hoe je modelling, shaping en scaffolding en “de rode draad” 
toepast tijdens een oefening

Weet je hoe de opleiding duikbegeleider in elkaar zit

Hebben we dat bereikt?



Doelstellingen van vandaag

Na vandaag:

ken jij de gang van zaken tijdens de opleiding Duikbegeleider en weet 
welke rollen er zijn bij deze opleiding

kun jij drie belangrijke taken van een Duikbegeleider noemen

kun jij beschrijven welke rol jij als Duikbegeleider vervult bij het opleiden 
van respectievelijk 1*-, 2*- en 3*-duikers

kun jij beschrijven welke rol jij als Duikbegeleider vervult bij een 
introductieduik

heb jij een beter beeld van jouw leerbehoefte

heb jij kennisgemaakt met de Scaffolding, Modeling en Shaping



Huiswerk

Lees de cursusmap door en bedenk of je vragen hebt.

Zorg dat je intakeformulier af en besproken is. Hou het beschikbaar 
voor de PvB beoordelaar.

Vul voor een les een APRE formulier in (KISS)

Plan de zwembadlessen en deel de planning met de leercoach (en 
praktijkbegeleider).

IDC Kempervennen 2018



Evaluatie

Tips voor de volgende les?

Tops?

Was het gezellig en veilig genoeg?

IDC Kempervennen 2018


