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Opleidingsbesluit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versiebeheer: 
   

revisie datum omschrijving verandering 

1 onbekend  

2 01-10-1998 Revisie in huidige vorm…(met historie enz) 

3 04-02-2007 Revisie na wijziging van opleidingssysteem 

4 01-03-2012 Aanpassing n.a.v. DAN, intern geven van  reanimatietraining en de 
kostenverdeling 

5 11-11-2013 Verwerken besluit ALV 25-03-2013 over vergoedingen opleidingen in de 
artikelen 5.3 en 5.4 

6 25-11-2013 Opnemen van verdeelsleutel uit besluit vergoedingen 25-03-’13 in artikel 
5.3 

7 25-11-2013 Opnemen van principe vergoedingen en tegenprestatie opleiding 
instructeurs in nieuw lid 5.5. 

8 27-12-2017 Aanpassing artikel 5.2 o.b.v. besluit 11 ALV 10-11-2014 

9 23-01-2018 Aanpassing artikelen 5.3, 5.4 en 5.5 o.b.v. besluit 12 ALV 30-3-2015 

10 05-03-2020 Aanpassing artikel 5.2 o.b.v. besluit … ALV … 

11 08-12-2022 Aanpassing artikel 5 invoegen duikbegeleider 
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Het opleidingsbesluit per 5 maart 2020, inhoudende vaststelling van regels met betrekking tot 
opleiding van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) ter verkrijging van de brevetten: 
1* duiker / 2* duiker / 3* duiker en mogelijke NOB specialties, vastgesteld met terugwerkende kracht 
bij bestuursbesluit van 5 maart 2020. 
 
ALGEMENE BEPALINGEN  
Artikel 1  
Dit reglement heeft tot doel regels te stellen met betrekking tot het door “Duikteam Zeeland” (DTZ) 
georganiseerde opleidingssysteem, de deelname hieraan, deelname aan de trainingen en de 
verantwoordelijkheden hierbij. 
 
Artikel 2 
Dit reglement dient als aanvullend te worden beschouwd op de statuten en het huishoudelijk 
reglement van DTZ. 
 
REGLEMENT 
 
OPLEIDING 
Artikel 3 DTZ is aangesloten bij de NOB en haar opleidingen zijn daar ook van afgeleid. Binnen de 

NOB bestaat het interactieve opleidingssysteem en hierbinnen leidt DTZ op tot: 
1* duiker / 2* duiker / 3* duiker. De opleiding staat open voor alle leden van DTZ die voldoen 
aan de brevetvoorwaarden. De verschillende instructeurs binnen de vereniging met een 
geldige licentie verzorgen de opleiding, welke gecoördineerd wordt door de trainings- en 
opleidingscommissie (TOC) onder leiding van de hoofdinstructeur. Jaarlijks wordt hiervoor een 
opleidingsschema gemaakt en worden de taken onderling verdeeld. Jaarlijks wordt een 1* 
opleiding verzorgd en tweejaarlijks afwisselend een 2* en een 3* opleiding. 

3.2 Voor de verschillende brevetten moeten theorietoetsen, praktijktoetsen (in het zwembad en in 
het buitenwater) en brevetspecialisaties worden afgelegd (zie instructieboeken en website 
NOB). Deze toetsen worden afgenomen door een NOB instructeur. Bij iedere toets moet de 
kandidaat het aftekenboek overhandigen. Bij afwezigheid hiervan kan de instructeur niet 
beoordelen of de kandidaat voldoet aan de voorwaarden (geldige keuring, juiste 
ingangsniveau, vereiste ervaring). Let wel, de toets kan in dat geval niet worden afgenomen. 

3.3 De instructeur die een kandidaat een oefening aanleert, is in principe ook verantwoordelijk 
voor de toetsing ervan. Dit is van belang om onduidelijkheden binnen de opleiding te 
voorkomen. De verschillende zwembad- en buitenwatertoetsen kunnen door alle instructeurs 
met geldige licentie en binnen hun bevoegdheden binnen DTZ getoetst worden.  

3.4 De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het behalen van alle toetsen ten behoeve van een 
duikbrevet. 

3.5 Naast de reguliere opleiding verzorgt DTZ ook enkele NOB specialties bij voldoende 
belangstelling. De NOB specialties worden gegeven en getoetst door de NOB instructeur die 
hiertoe de benodigde bevoegdheid heeft behaald.  
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DE TRAININGEN 
Artikel 4  
4.1 In het winterseizoen (oktober tot en met maart) kent DTZ 2 lesuren per week in het Vrijburgbad. 

De zwembadopleiding voor 1* en 2* duiker wordt, volgens het opleidingsschema, gegeven op 
woensdagavond (21.15 - 22.15 uur). Deze lessen zijn speciaal bedoeld voor de duikopleiding. 
Voor alle leden is hieraan voorafgaand de wekelijkse conditie- en de techniektraining (20.15 - 
21.15 uur). Indien nodig kan ten behoeve van een opleiding het eerste uur bij de opleiding 
worden betrokken en dit kan betekenen dat er geen conditietraining gegeven zal worden. De 
leden zullen hier van tijdig van op de hoogte worden gesteld. Tijdens deze training wordt bij 
voorkeur iedere 2e week van de maand snorkeltechniektraining en iedere laatste week van de 
maand persluchttraining gegeven. Het een en ander is onder voorbehoud van wijzigingen door 
de TOC. Tijdens de lesuren is de trainer of instructeur namens de TOC, verantwoordelijk voor de 
invulling van het lesuur.Tijdens de lessen, onder verantwoording van de TOC, moeten de 
aanwijzingen van de trainer opgevolgd worden. Uitzonderingen ten aanzien van het 
groepsgewijs volgen van de lessen kunnen vooraf met de trainer worden overlegd. Er kan dan 
afgesproken worden een deel van het bad te bestemmen voor andere activiteiten. Het dragen 
van sieraden tijdens de trainingen is voor de verantwoording van de drager ervan, maar wordt in 
het algemeen afgeraden. Letsel hieruit volgend zijn eveneens voor risico van de drager van het 
sieraad. 

 
DE KOSTEN 
Artikel 5  
5.1 De kosten die instructeurs van cursussen, aangeboden door DTZ, moeten maken zijn voor 

rekening van DTZ. Deelnemers van opleidingen betalen de kosten die de NOB rekent voor 
cursusmateriaal inclusief de verzendkosten. De instructeurs krijgen het benodigde lesmateriaal 
door DTZ aangeboden en opnieuw bij wezenlijke veranderingen daarin. 

5.2 Ten behoeve van de zwembadopleiding kunnen de leden gratis gebruik maken van de 
persluchtsets van de vereniging. Ten behoeve van het buitenduiken wordt een vergoeding 
vastgelegd. Elk jaar organiseert de vereniging de NOB reanimatiecursus (inclusief AED en 
zuurstoftoediening). Deelnemers betalen hiervoor een eigen bijdrage van € 5,00.  

5.3 Cursisten betalen een bijdrage van € 50,00 voor een 1* of 2* of 3* opleiding, waarvan € 20,- 
wordt gereserveerd voor een regelmatig te houden evenement voor alle vrijwilligers en € 30,- 
ten goede komt aan de vereniging. Daarnaast betaalt elke cursist zijn eigen cursusmateriaal. 

5.4 Voor een eenvoudige specialty betalen cursisten een bedrag van € 10,00 p.p. en voor bijzondere 
specialty ‘s een bedrag dat zich verhoudt met de gemaakte kosten. Elke cursist betaalt 
bovendien zijn eigen cursusmateriaal. Per specialty wordt € 10,00 p.p. gereserveerd voor het 
evenement voor de vrijwilligers 

5.5 1. Een instructeur/duikbegeleider/trainer draagt in eerste instantie zelf de kosten van zijn 
opleiding. 
2. Een instructeur/duikbegeleider/trainer die opleidingen voor DTZ verzorgt, mag de 
opleidingskosten gespreid over drie daaropvolgende jaren declareren, per jaar van volledige 
inzet een derde deel, dit ter beoordeling van de hoofdinstructeur. 
3. Een instructeur/duikbegeleider/trainer die zijn bevoegdheid uitbreidt (bijv. van 1* naar 2* of 
voor het geven van een specialty) mag de kosten van de vervolgopleiding eveneens declareren 
conform punt 2. 
4. Voor de opleidingskosten tellen de reiskosten niet mee. 
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OPLEIDING BUITEN VERENIGINGSVERBAND 
Artikel 6  
De opleiding tot een brevet wordt in principe in het geheel door één vereniging / duikschool 
gegeven. Delen van de opleiding bestaan niet. Uitzonderingen worden overlegd met de 
hoofdinstructeur. Met toestemming van de hoofdinstructeur staat het de leden vrij om brevetduiken 
met personen buiten de vereniging te maken. Deze personen dienen lid te zijn van één van de NOB 
verenigingen en met betrekking tot de oefenduiken dienen zij hiervoor bevoegd te zijn. Bij het 
aftekenen van deze brevetduik(en) dient duidelijk leesbaar het logboeknummer en de naam van de 
onderhavige persoon vermeld te zijn. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de verzoeker. 
 
SLOTBEPALINGEN 
Artikel 7  
Tenslotte zij bepaald, dat het (dagelijks) bestuur dispensatie kan verlenen van wat bij dit besluit is 
bepaald en dat daar waar dit besluit niet in voorziet de beslissing is voorbehouden aan het (dagelijks) 
bestuur. 
 
Artikel 8  
Dit besluit kan aangehaald worden als “Opleidingsbesluit” en treedt in werking met ingang van  
08-12-2022 
 
Namens het bestuur, 
de secretaris      de voorzitter 
C. de Mooij      D.F. Hoeksema 


