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MEETING GEGEVENS 

o Plaats 
VVW-Secretariaat 
Beatrijslaan 25 
B-2050 Antwerpen 
 

o Datum 
Vrijdag 25 september 2015 

o Duurtijd 
20h00 – 22h00 
 

Verwelkoming door Coördinator  Karl Haegens 

o Noteren van de aanwezigheid. 
o Aanstelling van de secretaris / schrijver van het verslag: Patrick Naegels 

Agenda punten 

1) Welkom        Karl Haegens 
2) Aanstellen nemer notulen 
3) Goedkeuren verslag vorige vergadering    Karl Haegens 
4) Actiepunten vorige vergadering     Karl Haegens 

- Lijst te evalueren vaardigheden 
- Facebook? 

5) Organisatie van een gezamenlijke opleidingsdag   Karl Haegens  
6) Verslag visie en missievergadering CO/RVB    aanwezige CO 
7) Structuur opleiding KD’s      Willy Adriaensen 
8) Administratieve vereenvoudiging opleidingen    Jan Haneveir 
9) Nieuwe NOB boeken       Jan Haneveir 
10) Herziening vaardigheden verschillende opleidingen   Jan Haneveir 
11) Voorwaarden instructeursopleidingen    Jan Haneveir 
Andere?        …. 
Volgende vergadering 
 

Notulen 

Patrick Naegels 

Aanwezigen 

Adriaensen Willy  The Frogmen 
Blomme G   Frogmen 
Braes Hans   Diving Zaventem 
Covelier W   SODIPA 
De Ridder Olivia  Fundive 
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Haegens Karl  De Zeekat 
Haneveir Jan  De Buddy’s 
Kersbergen Robert  The Frogmen 
Magnus Michael  De Zeekat 
Monden Christine  De Zeekat 
Naegels Patrick  De Zeekat 
Peeters G   Diving Zaventem 
Provost P   Diving Zaventem 
Roniger Luc   Fundive 
Van de Mosselaer Rina The Frogmen 
Wouters Kathy  De Buddy’s 
 

Verontschuldigd 

J. Vosters, R. Joshi, J. Deen, G. Vercammen, E. Robert, J. Verschoren 

1. Welkom 

Karl heet iedereen welkom en stelt zich voor. 
Rondgang waarbij iedereen zich even kort voorstelt. 

2. Aanstellen van opnemer notulen 

3. Goedkeuren verslag vorige vergadering 

Vorig verslag werd algemeen goedgekeurd, geen opmerkingen. 

4. Actiepunten vorige vergadering 

 
a) Lijst ter evalueren vaardigheden => zie punt “10) Herziening vaardigheden 

verschillende opleidingen” 
b) Regio Vlaanderen – Vlaams Brabant op Facebook werd positief onthaalt. Het 

verbetert de samenwerking tussen de clubs (Kathy Wouters). Maar wel opletten met 
wat je er op zet (Robert Kersbergen). 
Niet iedereen heeft of wilt Facebook. Dit blijft een moeilijk punt. 

5. Organisatie van een gezamenlijke opleidingsdag. 

 
Doel is een gezamelijke opleidingsdag te hebben waar alle geïnteresseerde instructeurs en KD 
kunnen samen komen om proeven af te leggen. Deze dag(en) geeft (geven) de kans de taken 
en de proeven te verdelen zodat zowel instructeurs, met weinig KD’s in hun club, en KD’s, met 
weinig instructeurs in hun club, aan bod kunnen komen. Dit brengt niet enkel meer ervaring 
maar ook een beter samenhorigheid.  
 
Voorstel is om in maart 2016 met een voorstel te komen. 
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Organisatie moet in orde zijn => 
a) Hoeveel KD1, KD2, KD3 Instructeurs, clubs? 
b) Welke proeven : nachtduik, stromingsduik, bioduik, mogelijkheid tot omkleden ... ? 
en 
c) veiligheid (stroming, zicht, nacht....)? 

 
Kathy => Mol is een geschikte plaats 
Jan => opletten niet teveel KD’s en te weinig instructeurs 
Michael => Bepaalde dag prikken en zien hoeveel KD’s en hoeveel Instructeurs er kunnen 
komen 
Karl => Als de opleidingdag voor alle regio clubs gehouden wordt dan beter ons beperken tot 
enkel KD1’s en KD2’s. En duikclubs kunnen ook buiten de algemene opleidingdag samen iets 
organiseren om de krachten te bundelen. 
Luc => Opleidingsdag ook interessant voor instructeurs. Dan leer je ook veel bij. 
Karl => het is ook positief elkaar beter te leren kennen. 
 
Katy Wouters en Rina Van de Mosselaer gaan de Algemene Opleidingsdag samen organiseren 
tegen maart. Datum evenement moet dan nog bepaald worden. 
Nota van de secretaris: Misschien kan hier gebruik gemaakt worden van Doodle? 

6. Verslag visie en missievergadering CO/RVB 

 
Kathy Wouter zal in oktober een brief rondsturen aan alle clubs 
 

- Resultaat survey 
- Met de vraag of de clubs/instructeurs interesse hebben hierover te spreken. 

 
Jan Haneveir zal een Power Point maken zodat altijd dezelfde uitleg bij elke club gegeven 
wordt. Dion, Stijn, Carlo en Kathy zullen met de Powerpoint bij de duikclubs voorbij gaan. 

7. Structuur opleiding KD’s  

 
Willy Adriaensen gaf een brief rond (zie annex) met de vraag ze te lezen en de nodige vragen 
te stellen. 
 
Willy => De bedoeling is niet de commerciële kant op te gaan maar wel mensen die 
geïnteresseerd zijn om snel te leren duiken hun deze kans te bieden. Zo zouden we extra 
leden in het VVW-duiken kunnen aantrekken. We zouden dus over een groep “Freelance” 
instructeurs moeten beschikken waarvoor Willy zich hier vrijwillig voor aanmeld. 
 
De algemene mening van alle aanwezigen : 
 => het is normaal dat duikopleidingen in clubverband worden gedaan omdat dat 
organisatorisch voor een club beter handelbaar is. 
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=> Maar er is ook geen bezwaar dat instructeurs zich persoonlijk inzetten, buiten de opleiding 
die een club voorziet, om mensen een duikopleiding op maat te geven. Er is niets dat dat 
verbied, zolang het maar een conforme VVW opleiding is. 
=> Er zijn wel een aantal praktische punten die moeten opgelost worden 

1) de persoon die een duikopleiding wil volgen moet zich aansluiten bij een VVW club 
om zich met alles in regel te stellen 
2) het VVW programma moet aangepast worden zodat het duikschoolhoofd ook een 
“Freelance” instructeur kan aanduiden.  Deze aanpassing zou geen probleem mogen 
zijn. 
3) De duikopleidingen kunnen ook in het buitenland gegeven worden. Er moet dan 
wel rekening gehouden worden met de duikregelementen die gelden in het het land 
waar de opleiding wordt gegeven. 
4) Opletten dat er geen conflicten komen met locale duikorganisaties: die zouden 
bezwaren kunnen maken omdat je opleidingen van hun wegsnoept wat de nodige 
problemen met zich meebrengt. Ervaring van Willy => zolang dat we enkel de VVW 
leden opleiding geven is er geen probleem. 
5) Jan Haneveir: zelfs als een instructeur een commerciële opleiding wil geven zou dat 
ook kunnen. Maar de instructeur moet dan wel zorgen dat hij met alle wetgeving in 
orde is (=> nota secretaris: op het moment dat je er een inkomsten van maakt dan 
gelden inderdaad heel wat andere wetten. Dan moet je geregistreerd zijn als 
zelfstandige, ben je RSZ -, belasting etc.. plichtig en dan geldt zeer waarschijnlijk de 
verzekering die je nu hebt als instructeur bij het VVW niet meer. Een extra 
beroepsverzekering zul je er dan moeten bijnemen) 
6) Kathy Wouters: een KD zal er van uitgaan dat alles in orde is als hij aangesloten is 
bij een VVW club en kan bij problemen het VVW aanspreken. => een correct gedrag 
van de freelance instructeur is dan wel noodzakelijk. 

 
Hans Braes : vroeger werden er ook opleidingen in het buitenland gedaan, oa kijk naar Niolon 

 
Samenvatting Karl 
 

- Opleiding op maat geen probleem 
- Aanpassen VVW-programma om Freelance instructeurs te kunnen aanduiden 
- Opleidingen geven in het buitenland of commerciële opleidingen : houdt de 

wetgeving in het oog. 
- Dit idee van freelance instructeur zou op de Algmene Vergadering als agendapunt 

moeten opgenomen worden 
 

8. Administratieve vereenvoudiging opleidingen  

 
Jan Haneveir gaf een Power Point presentatie:   
 

- Veel vorderingsboekjes enkel met A’s  
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- Teveel bladzijden in vorderingboekjes wat het moeilijk maakt om een overzicht te 
krijgen 

- Teveel administratie/registratievelden waar instructeurs rekening mee moeten 
houden tijdens opleiding KD’s 
 

Jan Haneveir zal een nieuw vorderingboekje proberen op te stellen dat eenvoudiger en 
praktischer zal zijn. 
 
Bijvoorbeeld: 
 
KD1 
 Zwembadles 

1) Basisvaardigheden gegroepeerd 
2) Vaardigheden die je vrij kan kiezen 
3) Gevorderde vaardigheden 

 
Open water 
1) Basisvaardigheden gegroepeerd 
2) Vaardigheden die je vrij kan kiezen 
3) Gevorderde vaardigheden 

 
De gevorderde basisheden kan je niet combineren met andere proeven 
 
KD2 
 Zwembadles 

Meer oefeningen integreren 
-Trimmen 
-Decoboei OSB 
-Luchtdelen 
-Briefing/buddycheck 
...... 

 
Open water 

Meer praktische oefeningen om zelfstandig duiker te zijn 
 Duikleiding, veiligheid, kompas, buddycheck... 
 Voor basisvaardigheden moet een KD2 eerst voor alles een A hebben voordat 

hij gevorderde oefeningen kan doen zoals bijvoorbeeld nachtduik, bioduik. 
 
Er moeten mogelijkheden gecreëerd worden zodat I1 instructeurs meer betrokken worden 
bij de opleidingen=> positief ontvangen door Willy 
 
Karl : Het aantal duiken voor KD2 gaat naar 20 ipv nu 12 voor de proeven. En dit zal een zware 
belasting worden voor de instructeurs. 
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=> Jan : Niet alle duiken hoeven met een instructeur maar ook ander duikers als begeleiders  
kunnen ingezet worden. Als instructeur kan je deze KD begeleidende duikers wel ondervragen 
over het verloop van de duik. Ook gelden de eerste 6 duiken van de KD1 bij deze 20 duiken 
van KD2. 
 
Michael : wat als KD eerst een A krijgt voor een proef en daarna een B? 

 
Alle proefresultaten zouden in” VVW-Duiken-Link” moeten ingegeven worden.  Dan is alles 
gegroepeerd en kan iedere instructeur nagaan wat de KD al gepresteerd heeft. Er zouden dan 
ook geen boekjes meer moeten bijgehouden worden. 

 
Een registratie in het duikboekje zou wel gevraagd worden zodat de KD ook een schriftelijk 
bewijs heeft van zijn gedane proef. 
 
Karl : best Power Point presentatie naar iedereen sturen zodat we de tijd hebben om er over 
na te denken en goede suggesties/opmerkingen kunnen geven. 
 

9. Nieuwe NOB boeken  

 
NOB gaat hun opleiding aanpassen na een recente ondervraging onder hun leden over de 
opleiding, zinnige, onzinnige en ovebodige dingen in de opleiding. Er zijn inderdaad wel goede 
opmerkingen gemaakt hieromtrent. 
 
De NOB gaat hun opleidingsboeken aanpassen na overleg met hun aangesloten clubs en 
instructeurs. Ook van Vlaamse kant mag er een inbreng gebracht worden als hier vrijwilligers 
voor zijn. 
 
In 2016 zou dit verbeteringsproces moeten plaats nemen en vanaf 2017 zou de nieuwe 
duikopleiding in voege gaan met oa nieuwe opleidingsboeken. 
 
Karl : Speciallity HVD zou kunnen verdwijnen aangezien veiligheid als een rode draad door de 
nieuwe opleidingen KD1, KD2 en KD3 lopen => Jan hierover is er nog geen duidelijkheid. 
 
Kathy : Als de NOB opleidingen veranderen dan moet er hier ook mee rekening gehouden 
worden voor het nieuwe vorderingsboekje dat Jan op stapel heeft staan.  
Jan => nieuwe vorderingsboekjes kunnen in januari klaar zijn. Het zal in ieder geval veel 
eenvoudiger zijn dan nu. En de opleidingen zullen in 2017 waarschijnljik niet zo sterk 
veranderen 
 
We zullen moeten afwachten wat hier uit voort komt. 
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10. Herziening vaardigheden verschillende opleidingen  

 
Welke vaardigheden moeten erbij? 
Welke vaardigheden mogen verdwijnen (lichten bij nachtduik, stromingkaarten, bioduik....) 
 
Dit moet nog bekeken worden oa zie ook punt 9 “Nieuwe NOB boeken” 

11. Voorwaarden instructeursopleidingen 

 
D4 moeten 250 duiken hebben maar je kan al instructeur worden met 100 duiken! 
 
Aan welke voorwaarden moet een kandidaat instructeur voldoen om te mogen starten. 
Kunnen duikers met een beperkt aantal duiken (minder dan 100 duiken), met enkel duiken 
in Ekeren of in Egypte etc... en geen ervaring hebben in de Oosterschelde of met stromend 
water  wel een instructeursopleiding volgen in onze regio?? 
 
Het minimum aantal duiken om instructeur te worden is moeilijk vast te leggen en het is ook 
afhankelijk van de persoonlijkheid van de KI. 
 
Aangenaam is het niet dat duikers opleiding volgen van I1 en I2 maar daar niets mee doen 
ivm op leidingen. Maar daar is weinig tegen te doen. Meestal doen deze mensen dit gewoon 
omdat het de volgende stap is. 
Regelmatig opleidingen volgen om het instructeurs brevet te blijven behouden is 
noodzakelijk opdat dit een continue inzet vereist.. 
 
Kathy : ipv enkel een “Intake” gesprek ook een” Intake” duik maken? 
 
Zou er een deel opleiding I1 kunnen overgeheveld worden naar I2 opdat I1 meer  
toegankelijk zou worden voor geïnteresseerde duikers => Bepaalde verantwoordelijkheden 
I1 en I2 liggen wel  Europees vast 
 
Wordt nog vervolgd. 
 

12. Volgende vergadering ? 

 
Volgende regio vergadering zal op vrijdag 22 januari 2016 plaats vinden om 20:00 in 
 

VVW-Secretariaat 
Beatrijslaan 25 
B-2050 Antwerpen 
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Annex 

 


