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Meeting gegevens 
 

 Plaats 

Huis van de Watersport 

Beatrijslaan 25 

B-2050 Antwerpen 

 Datum 

Woensdag 24 oktober 2018 

 Vermoedelijk duurtijd 

19u30 tot 22u00 

Verwelkoming door Willy Adriaensen Algemene coördinatie-

Voorzitter Kern CO 
 Noteren van de aanwezigen 

 Aanstelling opnemer van de notulen: Johan Verschoren 

Agendapunten 
 Infovergadering met betrekking tot de verdere werkings- en opleidingsstructuur VVW-Duiken 

vzw. 

Notulen 
 Aanwezigen: 

1. Adriaensen Willy               The Frogmen 

2. Verschoren Johan              The Frogmen ( verslag) 

3. Monden Christine               De Zeekat 

4. Duplessis Dirk                       Moby Dick 

5. Van Goidsenhoven David   Moby Dick 

 Verontschuldigd: 

1. Jan De Baerdemaeker  ( via Johan Verschoren) 

Aanstellen van opnemer notulen 
 De notulen worden genoteerd door Verschoren Johan 
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Goedkeuring van vorig verslag 
 

 Wegens te weinig opkomst was de vorige vergadering afgelast en is er geen verslag gemaakt. 

Opening vergadering 
 Willy Adriaensen verwelkomt iedereen die aanwezig is op deze regionale vergadering met als 

opmerking dat er maar enkelen waren die zich aangemeld hadden. Nochtans zijn er drie 

reminders verzonden! 

 Graag hadden wij, de aanwezige instructeurs meer belangstelling gezien van beide regio’s! 

 Wegens te weinig vertegenwoordigers van de duikclubs en instructeurs van de duikscholen 

van beide regio’s zal de aanvaarding van de kandidaat regio verantwoordelijke uitgesteld 

worden tot een volgende vergadering! 

 Wegens professionele redenen kan Karl Haegens de taak van regio verantwoordelijk niet 

meer naar behoren waarnemen en geeft hij de fakkel door. 

 Zijn back-up,  "Remi Derboven"  zou de taak als regio verantwoordelijke op zich nemen, maar 

heeft  niet de nodige tijd om op regelmatige basis vergaderingen in te leggen en aanwezig te 

zijn. 

 De aanwezige instructeurs danken Karl Haegens voor zijn vrijwillige inzet als regio 

verantwoordelijke.   

 Het doel van deze vergadering is om een transparante communicatie te bevorderen tussen 

de duikclubs en duikscholen onderling en de RVB/ CO van het VVW-Duiken vzw. Voor vragen, 

suggesties, ideeën en opmerkingen is HET aanspreekpunt de RVB/CO om deze te ventileren! 

Zij zullen op hun beurt na overleg een antwoord formuleren en naar allen communiceren. 

 Willy Adriaensen geeft een uiteenzetting aan de hand van een PPT de volgende topics. Deze 

zullen besproken worden op de eerstkomende CO meeting op maandag 12 november 2018. 

Topics 
 

 Opstarten van de werkgroepen CO 

Zoals eerder vermeld op de algemene instructeurs vergadering in maart 2018 zal de CO 

werken met een aantal werkgroepen, waarvan de leden van de kern CO de coördinatie op 

zich zullen nemen. 

 De volgende werkgroepen starten met: 

 Alles wat HVD aangaat staat onder de coördinatie van Karel Vanlauwe! 

Hij zal zelf de nodige mensen contacteren die affiniteit hebben met de medische 

sector en hulpverlening. 

 Aanpassing recreatieve brevetten aan de hand van de nieuwe uitgave 

opleidingsboeken en dit onder de coördinatie van Marc Vanwetswinkel! 

Hiervoor is er hulp nodig op verscheidene vlakken voor volgende items: 

- Maken van vragenlijsten die niet meer in de nieuwe boeken staan en na 

controle deze vragenbaak voor zowel D1, D2, D3 in de VVW-duiken-link 
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geplaatst worden, zodat iedere instructeur met licentie deze kan gebruiken  

voor toekomstige theoretische kennis toetsen en zal uniform zijn voor alle 

VVW-Duiken duikclubs en duikscholen. Uniformiteit! 

- Wijzigen en maken van PPT’s en lesplannen waar nodig. 

- Wijzigen van de vorderingsstaten waar nodig. 

- Eenvoudiger maken van de opleiding duiker 2 ster, dit vooral bij de open 

water evaluaties! 

 De opleiding I1 wordt volledig aangepast onder de coördinatie van Marc Maelfait! 

- Hiervoor is er ook hulp nodig op diverse vlakken! 

- Omdat er veel kandidaten I1 zijn in de regio Vlaanderen zullen zij deze 

opleiding eerst uittesten voor, tijdens en na geëvalueerd worden, zodanig 

dat voor de volgende opleidingen een volledig vernieuwd pakket zonder 

enige twijfel over de inhoud klaar is voor ALLE regio’s. 

- Alle documenten, PPT’s in de juiste lay-out plaatsen 

- Dagdeel “fysieke training” omvormen naar een specialty die ook kan gevolgd 

worden vanaf duiker 2 ster, maar is een verplichting voor I1. 

- Dagdelen aanpassen volgens nieuwe inzichten 

- Trachten dagdelen te verminderen, waardoor de drempel naar instructeur I1 

lager en aantrekkelijker wordt. 

- Indien er mooie voorstellen en ideeën uit de werkgroepen komen, deze 

zeker afwegen indien deze een meerwaarde betekenen voor alle 

toekomstige opleidingen. 

- Patrick Hendriks heeft het vorderingsboek voor de kandidaat I1 

doorgenomen en verwerkt met een aantal nieuwe voorstellen voor 

uitbreiding van de bevoegdheden van de I1. Wordt vervolgd! 

 Wanneer een kandidaat tijdens de opleiding I1 of I2 een dagdeel moet missen, kan 

hij dit dagdeel in een andere regio volgen mits kennisgeving aan zijn coach of 

verantwoordelijke inrichter van zijn regio! Er is een meldingsplicht, daar de kandidaat  

dit niet op eigen initiatief kan beslissen. 

 De opleiding kandidaat I1 zal regionaal georganiseerd worden, indien er voldoende 

kandidaten zijn (min. 4)! Indien dit niet het geval is, kan/kunnen de kandidaat (en) I1 

de opleiding volgen in een andere regio, indien er ook voldoende kandidaten 

aanwezig zijn (min. 4). Regionaal zou dit ook voor de opleiding I2 kunnen, maar hier 

is toch door de aanwezige instructeurs twijfels dat dit een succes zou zijn! De 

opleiding I1 direct gevolgd door de opleiding I2 en dit wanneer de opleiding I1 nog 

niet afgerond is, wordt als verwarrend aanzien. Het beste zou zijn om een kandidaat 

I1 na zijn homologatie, minstens 1 jaar te laten meewerken in een duikschool als I1 

om ervaring op te doen. Dit is een voorstel van de aanwezige instructeurs op deze 

regio vergadering. 

 De opleiding  van IT zal nog federaal ingericht worden met aansluitend stages. Dit 

kan kunnen bootstages of Oosterschelde stages zijn. Dit zal nog besproken worden in 

de CO of dat Zeestages te Niolon nog altijd het beste aansluit, of dat zij ook 

Oosterschelde stages kunnen organiseren of andere… om IT'ers te vormen. Wordt 

vervolgd! 
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 Om een VVW-Duiken Specialty Master-Instructor HVD te blijven, dient hij/zij 

minimum 1 maal per jaar een bijscholing of scholing in zijn of andere regio te 

organiseren. De Specialty Master-Instructor HVD wordt jaarlijks geëvalueerd door de 

medische commissie en CO omdat de licentie telkens voor 1 jaar geldig is Deze kan: 

- Duikers  1,2,3,I1, volledig zelfstandig een scholing/bijscholing organiseren en  

brevetten homologeren, alsook de driejaarlijkse bijscholingen doorgeven op 

de VVW-Duiken link. 

- Mag enkel bijscholingen geven en doorgeven aan hogere brevetten vanaf I2 

en hoger. 

- De Instructeur HVD mag scholingen organiseren voor de brevetten 

D1,D2,D3,D4. Tevens mag hij/zij enkel bijscholingen organiseren en geven 

aan de brevetten D3,D4,I1,I2,I3! 

 Om een luxeprobleem (lees toevloed van aanvraag Master I-HVD) en de opleidingen in goede 

banen te coördineren, dient de verantwoordelijke coördinator in de toekomst een beperking 

op te stellen van opleidingen en dit om wildgroei te vermijden! 

 Nieuwe opvatting voor specialty docent A en B, profiel, bevoegdheden. 

- De taak van de docent B is het werk verlichten van docent A die een IT’er of MI is. 

- Een I2 die een specialty docent B heeft behaald, kan ingeschakeld worden voor het 

theoretisch als zwembad sessies bij de verschillende dagdelen. Dit kan enkel voor de 

opleiding kandidaat I1! 

-  Een IT'er of een MI met een specialty docent A kan: 

 Alle taken van een docent B uitvoeren, alle dagdelen alsook de zwembad sessies. 

 Verzameld en ontwikkeld kennis t.b.v. de eigen deskundigheid  

 Kan ingezet worden t.b.v. de opleiding IT. 

Niolon stageverloop 2018 
 

 Nut van de stage t.o.v. de vorming van IT'ers 

- De Zeestage te Niolon is normaal het sluitstuk voor de vorming van de IT'ers en MI's.  

Het verschil tussen een IT'er en een MI is dat een IT'er een bijdrage levert tot de 

werking op federaal niveau en de MI internationaal zijn bijdrage levert. 

- Enkele bedenkingen de aanwezige instructeurs! 

Kan deze stage eventueel ergens anders plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld een 

Oosterschelde stage? Het speerpunt van dit sluitstuk is het organiseren van grote 

duikevenementen met al de inhoudelijke en facilitaire zaken die hier te pas komen. 

Dergelijke stage heeft zijn nut al bewezen gedurende vele jaren en Niolon is de 

uitgelezen plaats. 

- Tijdens de laatste stage te Niolon hebben de deelnemers opgemerkt dat er een 

verschil is van het afnemen van vaardigheden door bijv. een technische instructeur 

duiker en een club instructeur. De reflectie die deze geven ten overstaan van een D1 

is voor een tech. Instr.Duiker op zijn buddy D1 ongeveer 30% en door een club Instr. 

Ongeveer 70% in open water met buddy of ploegverband! 

- De evaluatie van Niolon zal doorgaan op maandag 12 november 2018 voor de 

vergadering van de CO! 
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My-DMS 
 

 Vanaf 1 november 2018 zal MyDMS offline geplaatst worden! Met voorafgaande 

communicaties via mail word er met aandrang gevraagd om al de documenten die erop 

geplaatst zijn over te brengen naar een eigen map bestand. Vanaf 1 december 2018 zal My-

DMS  verdwijnen! Dus wie nog bestanden moet recupereren van MyDMS dient dit zo snel 

mogelijk te doen! 

 Er wordt vanaf dan op één platform gewerkt, zijnde VVW-duiken-link! Op dit platform kan je 

al de documenten die geplaatst geweest zijn op MyDMS op dit platform plaatsen. 

Beleidsplan 2018-2019 
 

 Wegens de te late timing wordt deze topic verplaatst naar een volgende vergadering! 

Vragen vanuit de duikclubs-duikscholen 
 

 In de opleiding D2 dient de kandidaat verschillende duikleidingen te verrichten die vermeld 

staan in het vorderingsboek. Moeten deze allemaal uitgevoerd worden? 

- OW2.6.1.2.3.4.5.6 Deze duiken kunnen al dan niet gecombineerd worden. 

Indien de bevoegde instructeur beslist dat de kandidaat voldoende bewezen heeft 

dat hij/zij deze competenties kan, zal de instructeur dit zelfstandig kunnen beslissen. 

- OW2.6.7-8-9 met een totaal van 45 duiken, waarvan zeker 15 gelogde duiken 

aanwezig dienen te zijn in het logboek. Ook hier is de betreffende instructeur 

volledig verantwoordelijk voor het aftekenen van deze vaardigheid! 

- Besluit: Indien de kandidaat voldoende bewezen heeft dat hij/zij deze competentie 

onder de knie heeft, zal de instructeur die deze vaardigheid afneemt geen enkel 

bezwaar hebben om deze competentie af te tekenen. 

Toezicht van redder of duiker redder bij duikactiviteiten 
 

 Via de basisformule bepaalt men het aantal nodige toezichters. Uittreksel uit Vlarem 2 
rubriek "Redders, duiker redders" 
 

Voor toezicht bij duikactiviteiten heeft men volgende uitzonderingen:  
Een leerkracht, trainer, lesgever of begeleider van duikactiviteiten in het zwembad, kan een 
lesgeefactiviteit combineren met de functie van toezichthoudende persoon onder de volgende 
voorwaarden:  
1. de duikers staan onder constant toezicht van ten minste één persoon. Dit toezicht is aangepast 
aan de beoefende duikdiscipline  
2. bij het beoefenen van de duiksport wordt nooit alleen gedoken  
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Een leerkracht, trainer, lesgever of begeleider van duikactiviteiten in het zwembad, kan een 
lesgeefactiviteit combineren met de functie van toezichthoudende redder onder de volgende 
voorwaarden:  
1. de duikers staan onder constant toezicht van ten minste één persoon. Dit toezicht is aangepast 
aan de beoefende duikdiscipline  

2. bij het beoefenen van de duiksport wordt nooit alleen gedoken;  
3. hij/zij is in het bezit van het Hoger Reddersbrevet van het BLOSO of het brevet Duiker Redder van 
het BLOSO of van een ander gelijkwaardig getuigschrift goedgekeurd door het BLOSO;  
 
de redders worden ten minste éénmaal per jaar geoefend in redding- en reanimatietechnieken;  
4. het bewijs van de meest recente bijscholing ligt ter inzage van de toezichthoudende ambtenaar op 
de plaats van de exploitatie; deze bijscholing moet erkend zijn door het BLOSO.  
 

- Deze artikels laten ruimte voor interpretatie. De interpretatie die in de geest van de 

gedachtegang van Vlarem ligt, en die de afdeling Toezicht Volksgezondheid ook volgt 

is: er dient een toezichthoudende persoon langs de kant te staan die alle duikers in 

het oog houdt, dus niet in het zwembadwater, terwijl de redder/lesgever met een 

brevet van Hoger of Duiker Redder in het zwembadwater aanwezig kan zijn. 

Iedereen word bedankt voor zijn aanwezigheid op deze meeting. 

Einde meeting: 22u45 

Volgende meeting: wordt nog bepaald. 

Opsteller: Johan Verschoren 


