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Beste	collega	duiker	3	ster	-	4	ster	
 
Indien u zich geroepen voelt om je kennis over te brengen en door te groeien naar 
instructeur 1 ster of hoger via crossover/ inschalingen kunnen wij, als federatie VVW-Duiken 
vzw dit alleen maar toejuichen. Een goede doorstroming van ieder hoger technisch 
duikbrevet is van levensbelang voor het voortbestaan van onze duikfederatie. Wij hebben 
jou nodig! Je coach die liefst uit je eigen omgeving of duikcub komt (niet noodzakelijk maar 
wenselijk!), dient minimum een Instructor Trainer te zijn. Deze is jouw vertrouwenspersoon 
en zal je begeleiden in het traject om je instructeurstitel 1* te behalen en dit voor jouw de 
weg opent naar de 2* instructeur titel, dat heel wat meer draagvlak biedt binnen onze 
duikfederatie. Als wij je inschrijving ontvangen bekom je verdere info over het online 
platform. Na het slagen op het IKP  en je inschrijving als kandidaat instructeur bekom je 
verdere informatie over het te volgen traject. 
 
Wij, de docenten zullen er alles aan doen om je competenties te verruimen. Na het volgen 
van de dagdelen en natuurlijk het behalen van je instructeurstitel met licentie al dan niet 
met crossover of inschaling kan je in de toekomst  je  inzetten als instructeur 1 ster of 2 ster, 
voor opleidingen en of assisteren van kandidaten duiker 1 ster tot en met duiker 3 ster in uw 
duikclub en dit uiteraard binnen je bevoegdheden als I1 of I2. 
Natuurlijk zal deze opleiding, die volledig Sigma zal gegeven worden enige inspanning van 
jou vragen, maar men is nooit te oud bij te leren, ook niet voor je passie “ de duiksport”! 
Hieronder de voorwaarden om aan deze opleiding te kunnen beginnen. Wij nodigen je uit! 
 
Inleiding 
 
Het is evident dat een VVW-Duiken Instructeur de inhoud van de cursussen Duiker 1-ster 
t.e.m. Duiker 3-ster VVW-Duiken – NOB (nieuwste uitgave) dient te kennen om de stof te 
kunnen overbrengen aan zijn/haar cursisten.  
Deze voorwaarden gelden ook voor inschalingen en crossovers! 
Om deze basisvereiste te kunnen garanderen, heeft de Commissie Opleiding de Instructeur 
Kwalificatie Proef (IKP) in het leven geroepen.  
 
Het IKP of Instructeur Kwalificatie Proef werd vanaf 2019 regionaal georganiseerd. Vanaf 
2020 tot heden zal het IKP enkel online georganiseerd worden via het software packet 
“Moodle” op een vooraf gekozen datum en uur. Dit tevens volledig Corona proef! 
Het IKP is bedoeld  voor de Kandidaat Instructeur 1-ster als start van zijn/haar 
Opleidingstraject en indien het een inschaling/ crossover betreft  je eigen te maken aan de 
te geven leerstof die wij binnen onze VVW-Duiken federatie heden gebruiken. 
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Toelichting Instructeur Kwalificatie Proef IKP  
 

Ø Wat houdt de Instructeur Kwalificatie Proef in (IKP)  
Ø Score die je dient te halen om te slagen in het IKP  
Ø Hoeveel keer kan je deelnemen aan een IKP  
Ø Wie kan deelnemen aan het IKP  
Ø Geldigheid van het IKP  
Ø Waar en wanneer wordt er een IKP ingericht 
Ø Voor wie is het IKP 
Ø Administratie en homologatie 

 
Wat houdt de Instructeur Kwalificatie Proef (IKP) in 
 

Ø De IKP zal als een apart document beschouwd worden. 
 

Ø De IKP is een schriftelijke proef die handelt over de 3 opleidings boeken (nieuwste 
versie!) VVW-Duiken – NOB: 

 

Duiker 1-ster 
Duiker 2-ster 
Duiker 3-ster 
 

Ø Het IKP is een online kennistoets van vragen, handelend over alle theorie van het 1*-
duikbrevet tot en met het 3* duikbrevet. Het IKP bestaat uit multiplechoicevragen en 
open vragen. 
 

Ø Omdat jij straks aan anderen het duiken gaat aanleren, willen wij dat je voor elk 
onderdeel minimum 80% scoort. 

 
Score die je dient te behalen om te slagen in de IKP 
 

Ø Je dient in het IKP te slagen met een score van minimum 80% per onderdeel van 
duiker 1-2 en 3 ster opleidings boeken. 

 
 Hoeveel kan je deelnemen aan een IKP en wat is de kostprijs 
 

Ø Het IKP is volledig SIGMA opgevat. 
Je kan dus zoveel maal aan een IKP deelnemen als je dat zelf wil. 
Deelname aan het IKP is volledig kosteloos. 
 

Ø De cursus Instructeur 1 ster en hoger zijn betalend en wordt bepaald door het VVW-
Duiken vzw. 
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Wie kan deelnemen aan de IKP 
 

Ø Iedereen in het bezit vanaf een Duiker 3-ster brevet of hoger kan deelnemen aan de 
Instructeur kwalificatie Proef (IKP). 

 

Voorwaarden: 
 

Lid zijn van VVW-Duiken. 
In orde met het medisch getuigschrift. 
In orde met de HVD – modulen. 

 
Dit houdt in dat de volgende modulen nog geldig dienen te zijn: 

 

De module BLS 
De module O2 
De module Woundcare 
De module redden  

 
Opmerking:  

 

De kandidaten die deze modulen niet hebben, geen nood! Op regelmatige tijdstippen 
worden er opleidingen verzorgd door verschillende HVD-Instructeurs in jouw regio. Tijdens 
je traject kan je deze opleidingen volgen om volledig in orde te zijn! 

 
Geldigheid van de IKP 
 

Wanneer je geslaagd bent in het IKP blijft dit geldig voor je verdere groei naar het 
instructeursschap. 
 
Waar en wanneer wordt er een IKP ingericht 
 
Belangrijk:  Je hoeft je niet meer te verplaatsen! Het IKP zal ingericht worden door het 
online openen van het IKP module via Moodle. Het online platform wordt geopend op een 
vooraf bepaalde datum en uur. Het aantal kandidaten is van geen belang en kan zelfs met 1 
kandidaat doorgaan.  
 
De volgende Instructeur Kwalificatie Proef (IKP) wordt ingericht op:  

 
Ø 19 september 2021 van 09u00 tot 11u00 en dit online 

Inschrijven via deze link: https://www.vvw-duiken-
link.be/evenement_formulier.php?evid=4caf90e6956a02c1fd3e1db653ff3182&sid=jhourr4ahafvhv4
a77fvksdss7&t 

Afsluiting inschrijvingen 12 september 2021 !! 
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De aankondiging van de IKP zal gebeuren aan: 
 

Ø Iedere VVW-Duiker vanaf het brevet Duiker 3-ster. 
Ø Ieder clubbestuur van een VVW-Duiken duikclub. 
Ø Ieder duikschoolhoofd van een VVW-Duiken duikschool. 
Ø Iedere Instructeur VVW-Duiken. 

 
Voor wie is de IKP 
 

Ø De Instructeur Kwalificatie Proef (IKP) is een deelnemingsvoorwaarde voor de 
opleiding  Instructeur 1-ster alsook voor inschalingen en crossovers. 

Ø Een Duiker (minimum) Duiker 3-ster kan deelnemen aan de IKP op ieder moment dat 
hij/zij dit wenst. 

Ø De duiker die geslaagd is in de IKP krijgt hiervan een blaadje voor in het duikboek. 
 
Administratie en homologatie 
 

Ø Na het slagen in de IKP zal de Commissie Opleiding ervoor zorgen dat je in het bezit 
komt van je blaadje “Instructeur Kwalificatie Proef” (IKP) voor in het duikboek. 
 

Ø Enkel een Instructeur Docent – Coördinator opleidingen (is docent) – Commissie 
Opleiding – of een mandataris van de Commissie Opleiding met de bevoegdheid om 
homologaties goed te keuren kan het IKP homologeren. 

 
Wij wensen je veel succes 
 
Het team docenten van de regio Antwerpen en Vlaams-Brabant. 
Het team docenten van de regio Limburg 
 
Met sportieve groeten. 
 
Frank Mangelschots -  Regio coördinator Vlaanderen 
Rahul Joshi - Regio coördinator Antwerpen – Brabant - Limburg 
 
Jan De Baerdemaeker I3 Instructor certifier docent 
 
 
 
 
 


