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Meeting gegevens 
 

 Plaats 

Huis van de Watersport 

Beatrijslaan 25 

B-2050 Antwerpen 

 Datum 

Vrijdag 16 november 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. 

 Werking 2018-2019 regionale opleidingen KI1 & KI2 (provinciaal) 

 Vernieuwde structuur in het organigram met 5 werkgroepen 

 Norm EUF – vergelijk met de instructeur schalen op Europees en wereldvlak. 

 Toelichting ‘Master Instructor’ I-HVD, profiel & bevoegdheden 

 Toelichting ‘Specialty Docent’ A &B, profiel &bevoegdheden 

 NOB-leerboeken- nieuwe opleidingen visie – opstellen van een vraagbaak via VVW-Duiken 

link. 

 Niolon 2018- nabeschouwingen en indrukken 

 Beleidsplan 2018-2019 

 Vraagstelling agendapunten regio’s Antwerpen en Vlaams Brabant. 
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Notulen 
 

Aanwezigen: 

 

Naam  Club 16/11/2018 Bestuur Instructeur 

Adriaensen Willy The Frogmen ok   X 

Johan Verschoren The Frogmen ok   X 

Rina Van de Mosselaer The Frogmen ok   X 

Delauré Stijn The Frogmen ok X K-X 

De Baerdemaeker Jan The Frogmen Verontschuldigd X X 

Rudi Verschueren Sodipa       

Patrick Roggeman Sodipa       

Robert Erik Sodipa     X 

Christine Monden De Zeekat Verontschuldigd   X 

Karl Haegens De Zeekat     X 

Dirk Duplessis Moby Dick Verontschuldigd   X 

David Vangoidsenhoven  Moby Dick     X 

Rahul Joshi Moby Dick ok   X 

Baers Eric Moby Dick ok X X 

Engels Guy Moby Dick ok   X 

Simonet Inge Moby Dick ok Lid   

Hoylaerts Jelle Moby Dick ok X   

Croes Sven Moby Dick       

Vercammen Guy Diving Zaventem ok X X 

Voet Cindy Diving Zaventem ok X   

Gunter Peeters Diving Zaventem ok X X 

Braes Hans Diving Zaventem       

Temmerman Kjell Fundive   X   

Van Wambeke Etienne KDUK   X   
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Aanstellen van opnemer notulen 
 

 De notulen worden genoteerd door Verschoren Johan 

 Bijlage aan vorig verslag van woensdag 24 oktober 2018 
 

 Dit verslag  is een bijlage aan het vorig verslag dat opgemaakt is t.b.v. de vergadering van dd. 

24 oktober 2018! 

Opening vergadering 
 

 Willy Adriaensen verwelkomt iedereen die aanwezig is op deze tweede  regionale 

vergadering. Hij is verheugd op de talrijke aanwezigheid en respons, waarvoor dank. 

 Een nieuwe regionale vertegenwoordiger werd voorgesteld en algemeen aanvaard. Met 

name ‘Johan Verschoren’ I2-IT zal de taak naar best vermogen op zich nemen.  

 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 en de 

nieuwe inzichten na de laatste vergadering van de CO op 12 november 2018 laatstleden. De 

Topics: 

Regionale opleidingen KI1 & KI2  
 

 Regionale opleidingen voor kandidaat Instructeur is een positief uitgangspunt  t.b.v. het 

aantrekken van nieuwe kandidaten als dit regionaal zou georganiseerd worden. Het grote 

voordeel is tijdswinst, geen te lange verplaatsingen en een strikt minimum aan onkosten 

voor iedereen. 

 De opleidingen I1-I2 kunnen gegeven worden door minimum een IT docent in de regio met 

ondersteuning van het docentenkader!  

 Opmerking: Wanneer er onvoldoende kandidaten zijn in de regio’s of er is in iedere regio 

maar 1 of 2 kandidaten, wordt de opleiding alsnog centraal te Antwerpen georganiseerd. 

 Noot: Minimum 4 kandidaten in de regio zijn nodig om deze opleidingen te organiseren. 

Kandidaten uit andere regio’s kunnen ook deelnemen aan deze sessies! 
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Structuur werkgroepen CO 
 

 

 

Norm EUF – vergelijk met de instructeur schalen op Europees en 

wereldvlak. 
 

 Er is beslist door de CO om de EUF certificering door VVW-Duiken vzw voorlopig stop te 

zetten  omdat volgens de CO van het VVW-Duiken niemand de EUF normering gevolgd heeft!  

 Hieronder een kleine opsomming van verschillende federaties die toch probeerden om tot 

een vergelijk te komen met de EUF normering. De lijst is indicatief en niet volledig omdat er 

nog verschillende federaties werkzaam zijn in de EU! Hier neemt de CO een afwachtende 

houding aan, omdat op Europees vlak nog het een en ander zal veranderen in de toekomst.  
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VVW-Duiken NELOS/BEFOS CMAS EN/ISO/EUF NOB  

1* duiker 1* duiker Supervised diver EN 14153-2/ISO 24801-2 1* duiker 

2* duiker 2* duiker Autonomous diver EN 14153-2/ISO 24801-2 2* duiker 

3* duiker 3* duiker Dive leader EN 14153-3/ISO 24801-3 3* duiker 

4* duiker 4* duiker Dive leader EN 14153-3/ISO 24801-3 4* duiker 

1* Instructor AI Assistant-I1 Dive Master Assistant EN 14413-1/ISO 24802-1 1* Assistent  

  Initiator-VTS diploma   Level 1* Instructor Instructor 

  Initiator (Bloso)       

2* Instructor 1* Instructor CMAS 1* Instructor EN 14413-2/ISO 24802-2 2* Instructor 

Optie-Specialty Docent B     Level 2* Instructor 3* Master Instructor 

        enkel nog een toegekende 

        ervaringstitel! 

2* Instructor IT 2* Instructor CMAS 2* Instructor EN 14413-2/ISO 24802-2 2* Instructor IT 

(Instructor Trainer)     Level 2* Instructor Instructor Trainer 

Optie-Specialty Docent A         

3* Instructor MI 3* Instructor CMAS 3* Instructor EN 14413-2/ISO 24802-2 I3 Docent Certifier 

(Master Instructor)     Level 2* Instructor (Course Director) 

Optie-Specialty Docent A         

3* Instructor Docent         

Certifier         

 

VVW Specialty Master Instructor HVD 
 

 In tegenstelling van het vorig verslag m.b.t. de bevoegdheden van een VVW Master 

instructor HVD is er beslist op de laatste CO meeting van maandag 12 november 2018 dat 

een Master Instructor HVD een kandidaat Instructor HVD nu wel mag vormen en 

homologeren ! Wat wel nog geldt is: 

 Het brevet specialty Master Instructor HVD is steeds geldig voor één jaar. Na één jaar zal 

nagekeken worden door de CO of de Master Instructor HVD nog voldoet aan de 

vooropgestelde voorwaarden en bijkomend: 

- Minstens 1 bijscholing I-HVD gegeven heeft conform de richtlijnen van  VVW-Duiken. 

Werkgroepen kern CO 
 

 Zoals eerder beschreven in het verslag van 24 oktober 2018 heb je een overzicht van de 

verschillende werkgroepen met als bijkomend voor de werkgroep ‘aanpassen recreatieve 

brevetten’ onder de coördinatie van Marc Vanwetswinkel een schrijven en de laatste uitgave 

van de nieuwe opleiding boeken van NOB ter beschikking gesteld worden aan alle 

clubbesturen die via hun duikscholen hun visie, ideeën en suggesties kenbaar maken om zo 

tot uniforme Sigma opleidingen voor alle recreatieve brevetten D1,2,3 te komen. De CO zal 
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de bekomen informatie bespreken en de beste zaken implementeren! Dit zal de nodige tijd 

vergen, maar een deadline zal worden opgesteld! 

 In de toekomst  ( wordt nog besproken hoe!)zal er gewerkt worden met een digitaal 

leerplatform dat voor kandidaat recreatieve duikers  voor de opleidingen van duiker 1 t.e.m. 

duiker 4 ster mits een login toegang  zijn kennis kan aanscherpen en dit voor alle recreatieve 

brevetten! Dit zal gefaseerd geïmplementeerd worden per brevet!  

 Bijkomend zal Marc Malfait zich ontfermen over de verder verfijning en afwerking van de 

specialty’s docent A en docent B en de opleidingen van Instructeur. 

 Samengevat overzicht kern CO: 

- Coördinatie I-HVD Karel Vanlauwe 

- Coördinatie opleidingen Marc Malfait 

- Coördinatie werkgroep uitwerking leerplannen D1,D2,D3 Marc Vanwetswinkel 

- Coördinatie specialty’s Dion D’Hoop 

- Algemene coördinatie/uniformering documenten/voorzitter kern CO Willy Adriaensen 

- Intekening voor een werkgroep co@vvw-duiken.be 

 

Specialty Docent B – profiel en bevoegdheden 
 

 DOCENT B -> Basis Docent = Specialty-> I2 

 

- De taak van de docent B is vooral het werk verlichten van de docent A en van de Master 

Instructor. 

- Hij/zij zal vooral ingeschakeld worden bij het geven van de opleiding I1. 

- Hij/zij kan zowel de theoretische- als de zwembadsessies geven en evalueren tijdens de 

verschillende dagdelen. 

- Hij/zij kan, indien hij beschikt over een bepaalde specialty deze opleiding verzorgen voor 

specialty-instructeurs of hieromtrent een lezing geven. 

- Hij/zij kan als assistent van de docent A fungeren tijdens allerhande opleidingen. 

Specialty Docent A – profiel en bevoegdheden 
 

 DOCENT A -> Docent = Specialty -> IT & MI 

 

- Leidt instructeurs en/of specialty instructeurs op en certificeert conform de SIGMA 

regelgeving van VVW-Duiken. 

- Verzorgt bijscholingen in het kader van het licentiebeleid. 

- Geeft gevraagd of ongevraagd advies aan de CO. 

- Verzamelt, ontwikkelt en deelt kennis door het maken van voorstellen in verband met 

instructeurs richtlijnen, nieuwsbrieven en artikels aan de CO. 

- Verzamelt en ontwikkelt kennis ten behoeve van de eigen deskundigheid. 

mailto:co@vvw-duiken.be
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- Neemt actief deel aan de commissie docenten om zo de opleiding VVW-Duiken up-to-

date te houden. 

Enkele vernieuwde parameters bij onderricht NOB. 
 

 Enkele van de belangrijkste parameters: 

 

- Meer consistentie in de teksten van de leerboeken. Deze is niet zo uitgebreid en wordt 

ondersteund door een digitaal leerplatform. Online cursus! 

- Meer aandacht voor de duikcomputer en minder voor duiktabellen 

- Informatie over materieel is meer ingebracht, bv. OSB, ALV,… 

- De veiligheid is primair door zelfstandig leren nadenken en minder door de regels op te 

volgen. 

- Trimvaardigheid wordt als fundament gehanteerd van het duiken en is gericht op een 

doelbewust buddy systeem. 

- Het opstellen van een duikplan t.o.v. de diepte, duiktijd, luchtvoorraad, duikstek en 

lokale omstandigheden 

- Een continu lucht, tijd en diepte controle tijdens een duik en mogelijke incidenten. 

Enkele nabeschouwingen Niolon 2018 
 

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

 

-  Stage 2018 waren er 26 deelnemers 

- Het nut van een stage t.b.v. de vorming  IT’ers is al voldoende bewezen in het verleden 

- Positieve bijdrage tot de federale werking van de functie. 

- Men dient wel een verschil te maken tussen: 

-  Het organiseren van clubduiken al dan niet met buddylijn en of individuele begeleiding 

met gekende leerlingen/kandidaten. 

- Georganiseerde club- en duikreizen met gekende clubleden. 

- Een organisatie in gekend of ongekend (helder) OW met verschillende duikgroepen van 

niet gekend niveau  en of ervaring. 

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! 
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 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 
 

 Het verder structureren & uitwerken van de voorgestelde werkgroepen met een brede 
waaier van medewerkers in coaching onder de hoede van een coördinator. 

 De lopende opleidingen KI1-KI2-IT-IHVD volgens agenda afwerken. 
 Het leerprogramma KI1-KI2-IT-IHVD ‘up to date’ houden in samenwerking met de docenten 

A & B. 
 De nieuwe ‘specialtys’ Docent A & B administratief omlijnd verwerken voor opname in de I-

standaards. 
 De uitwerking en aanpassing van ‘alle  vorderingsboekjes t.o.v. alle ingebrachte of ’

toekomstige nieuwigheden in Sigma. 
 Een digitalisering & aanpassing van de VVW Duiken link =>  Voorbereiding naar de toekomst 

t.o.v.: 
 - vraagbaak voor éénvormige opleiding in elke regio (lees online studie). 
 - leerplatform en homologatie structuur vereenvoudigen voor de instructeur. 

 Een modern traject uitwerken voor de vorming van I3 of  MI, om competitief te zijn met de 
andere grootfederaties.  

 - een verdere uitwerking EUF door de werkgroep EUF wordt stopgezet!      Noot 

      - het dossier duiken met mindervaliden wordt verder uitgewerkt, coördinatie 

Marc Vanwetswinkel 

Vernieuwde overeenkomsten kern CO 
 

 Een complete set nieuwe leerboeken NOB zal ter beschikking worden geboden aan elk 

clubbestuur die als verantwoordelijke uitlener optreed naar haar instructeurskader toe ter 

 inzage.

 

 Marc Vanwetswinkel gaat opvolgend een schrijven richten voor een ‘reply’ in de inzage 

hiervan. Hij stelt ook een streefdatum voor de feedback. Het hoofddoel is dat alles eerst 

 degelijk op punt wordt gezet voor een introductie voor een nieuw Sigma onderricht. 

 
 Concreet is er beslist om de oudere vorderingsboekjes D1-D2-D3-KI1 versie 2014 terug in 

gebruik te nemen ten voorlopige titel. 

 Dit alles om ingeslopen hiaten en onduidelijkheden te weren qua opleiding, tot ons vernieuwd 

duikonderricht terug op punt staat t.o.v. de huidige ‘moderne trendopleiding’ van de andere 

federaties. 

 Verantwoordelijke algemene communicatie naar het instructeurskader toe voor dit gegeven 

met inbegrip van de nodige documenten  = Willy Adriaensen. 
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 Om onze opleidingen D1/D2 aantrekkelijker te maken en een grotere instroom te verzekeren 

(lees winterperiode) ten opzichte van de commerciële organisaties; is beslist om de Duiktank 

en Todi in te brengen qua evaluaties/vaardigheden openwater. Dit laatste vooral in de 

opleiding KD1. 

 Gezien de dringende vraag om ook de vorming van IT, MI of I3 aan te passen (zeker gericht op 

de instelling naar de andere Europese federaties toe), het volgende: 

 Willy Adriaensen zal een werkgroep samenstellen uit alle gevormde IT, Docenten, MI en/of I3. 

Dit door middel van een uitnodiging via ons secretariaat  en vervolgens een doodle opstellen 

voor een matchdatum.  

 Dit alles voor een start voor de uitwerking van een vernieuwd concept/traject in onze 

opleiding en de afbakening, omlijning t.o.v. het beheer en de bevoegdheden van deze 

instructeursniveaus.  

Vragen vanuit de duikclubs-duikscholen 
 

 Tot heden (25 nov 18) zijn er geen vragen gekomen vanuit de clubbesturen en instructeurs! 

 Wel is er door Rina tijdens de vergadering,  de vraag gesteld of dat er terug een vaardigheid 

dag  (V-day) wordt georganiseerd! 

 Wij zullen dit opnemen met de eerste regionale vergadering van 2019 die vermoedelijk in 

februari zal doorgaan! Concrete datum wordt later meegedeeld. 

Einde meeting: 23u00 

Datum verslag: 25 november 2018 

Opsteller: Johan Verschoren 
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