Jaarplan opleidingen
2017-2018
Hierbij volgen de doelstellingen van de opleidingscommissie voor
2017-2018.
Het geheel is gebaseerd op het beleidsplan 2015-2020.
Dit jaarplan is samengesteld door de opleidingscommissie, bestaande uit de instructeurs van
Duikteam de Oester:
 Ada de Groot
 Jacko Westendorp
 Johnny Kroon
 Rene Boerman
 Harm IJzerman (opleidingscoördinator en als zodanig zitting in het bestuur van
Duikteam de Oester).
Na instemming van het bestuur van Duikteam de Oester, zal dit plan als leidraad dienen voor
het seizoen 2017-2018. Wijzigingen kunnen door de opleidingscoördinator worden
aangebracht, waarvoor hij zich in het bestuur zal verantwoorden.
Het streven is om WEER ALLE LEDEN van Duikteam de Oester zoveel mogelijk bij de
opleiding te betrekken en waarbij ook de eigen skills verder kunnen worden beoefend.
De 3* duikers van Duikteam de Oester, zullen weer de basis vormen voor de instructeurs om
ze als Dive Master in te kunnen zetten bij de opleidingen van de 1*, 2* en 3* duikers. Zij
gaan 1* in opleiding, gekoppeld aan een 1* of 2* duiker, weer intensief begeleiden, zodat de
instructeurs als coördinator en eindverantwoordelijke in positie blijven.
3* in opleiding volgen een eigen programma en zullen daar waar mogelijk worden ingezet om
te begeleiden in kader van hun eigen opleidingstraject.
De huidige 1* en 2* duikers, die zelf niet aan een opleiding deelnemen, draaien mee als
buddy en/of slachtoffers tijdens de trainingen.
De trainingen DUIKTECHNIEK zijn voor de hele club geïntegreerd, dus alle leden (inclusief
de 1* in opleiding) tegelijk. Hier geldt met name VOOR ELKAAR MET ELKAAR.
Hierdoor zal de zingeving binnen de club toenemen en de betrokkenheid van alle leden
worden vergroot.
1* OPLEIDING
Er worden in oktober (11 en 18 oktober) 2 introductie-avonden gegeven en met het aantal
aangemelde kandidaten zal op woensdag 1 november 2016 de 1* opleiding worden gestart.
Zie bijlage 2.

2* OPLEIDING
Voor de 2* opleiding hebben zich 3 leden aangemeld. Aangezien er nog een aantal leden de
2* opleiding niet hebben afgerond, heeft de opleidingscommissie er voor gekozen om toch de
2* opleiding door te laten gaan en beide groepen te integreren. Dus ook dit jaar wordt er weer
een 2* opleiding gestart. Zie bijlage 3.

3* OPLEIDING
De opleidingscommissie heeft, gezien de grote behoefte aan nieuwe instructeurs om ook op
lange termijn onze opleidingen te kunnen borgen, besloten om dit jaar weer een 3* opleiding
te starten, met als doelstelling om divemasters door te laten stromen naar instructeur. Zie
bijlage 4.

INSTRUCTEURS OPLEIDING
Dit seizoen 2017/2018 dienen alle instructeurs de verplichte bijscholing van de NOB te
volgen. Onze instructeurs zullen deze bijscholing in januari 2018 volgen op URK, waarna zij
hun licentie zullen behouden. Helaas hebben 2 instructeurs (Annita en Dennis) besloten om
hier niet aan deel te nemen, waardoor het totaal aantal bevoegd instructeurs binnen de club
wordt gereduceerd tot 5. Dit is ver beneden de norm (1 op 10) van de NOB en zal zonder
nieuwe aanwas, de doorstroom binnen de vereniging ernstig beperken.
Het komend duikseizoen zal de opleidingscommissie de huidige 3* en aankomend 3*,
intensief blijven volgen om te kunnen beoordelen of er in deze groep potentiële instructeurs
zitten.
Indien dit het geval is dan zal hij/zij (opnieuw) benaderd worden of men belangstelling heeft
om instructeur te worden en de daarbij behorende opleiding te gaan volgen. Vorig seizoen
heeft dit door diverse oorzaken niet geleid tot nieuwe instructeurs.
Dit jaar zullen mogelijk 2 leden gaan starten met de instructeursopleiding.
Specialty’s
Zoals ieder jaar zal het zwembadseizoen worden afgerond met theorie en zwembadpraktijk
voor de specialty REDDEN, die in het buitenwater zal worden afgesloten met een
praktijkdag. Bovendien zal Jacko de specialty ONDERWATERBIOLOGIE af gaan ronden.
Voor het afronden van openstaande specialty’s is het aan de individuele duiker om hier zelf
afspraken mee te maken met een van de 2* instructeurs.
Lucky Fin
Binnen het bestuur hebben we de ambitie uitgesproken om dit jaar het duiken voor mensen
met een beperking te implementeren. Hiervoor zijn we echter sterk afhankelijk van de NOB
en de leden binnen onze club die hier een bijdrage aan willen leveren. Er is dan ook voor
gekozen om dit programma als separaat traject aan te lopen en in te passen binnen de ruimte
die daar voor is gereserveerd naast de basis opleidingen 1,2 en 3*, die ongehinderd en met
volle steun van de leden, de hoogste prioriteit zullen blijven behouden.
Kampen, 27 september 2017
Harm IJzerman (Opleidingscoördinator)

