Jaarplan opleidingen
2018-2019
Hierbij volgen de doelstellingen van de opleidingscommissie voor
2018-2019.
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 (1* Instructeur);
 Jacko Westendorp (2* Instructeur);
 Johnny Kroon (1* Instructeur, zal vanaf oktober niet meer actief deelnemen in de rol
als instructeur);
 Rene Boerman (2* Instructeur, zal vanaf oktober zijn instructeursschap neerleggen en
vanaf 1 januari 2019 zijn licentie niet meer verlengen)
 Harm IJzerman (2* Instructeur / opleidingscoördinator en als zodanig zitting in het
bestuur van Duikteam de Oester).
Dit plan is afgestemd met het bestuur en zal als leidraad dienen voor het seizoen 2018-2019.
Wijzigingen kunnen door de opleidingscoördinator worden aangebracht, waarvoor hij zich in
het bestuur zal verantwoorden.
Belangrijkste doelstelling voor dit jaar is de doorstroom binnen de vereniging en het
uitbreiden van de opleidingscapaciteit. Hierbij zullen weer zoveel mogelijk LEDEN van
Duikteam de Oester worden betrokken, waarbij ook de eigen skills verder kunnen worden
beoefend.
Binnen de vereniging hebben we op dit moment een aantal potentiele instructeurs rondlopen,
terwijl het aantal actieve instructeurs dit seizoen wederom zal afnemen. Gezien de druk die dit
legt op de overblijvende instructeurs, heeft de opleidingscommissie er voor gekozen om ook
de “toekomstige” instructeurs nu al meer bij de opleidingen te betrekken en op te nemen in de
opleidingscommissie. Daarbij krijgen ze een duidelijke rol in het opleidingstraject, zonder de
verantwoording weg te halen bij de instructeurs, die met name een toezichthoudende en
coördinerende rol zullen uitvoeren. De 3* duikers van Duikteam de Oester, zullen weer de
basis vormen voor de instructeurs om ze als ondersteuning in te zetten bij de opleidingen van
de 1* en 2* duikers. Zij worden gedurende het opleidingsseizoen, zoveel mogelijk gekoppeld
aan een 1* of 2* duiker om deze intensief te begeleiden, zodat de instructeurs als coördinator
en eindverantwoordelijke in positie blijven.
Aangezien de focus ook dit jaar ligt op nieuwe instroom en doorstroom van de grote groep 1*
van vorig seizoen EN het beperkte aantal instructeurs, wordt dit jaar geen 3* opleiding
gegeven. Dit is vooraf afgestemd met de mogelijke deze leden die daarvoor dit seizoen in
aanmerking zouden komen. Zij hebben allen ingestemd om een jaar ervaring op te doen en
eventueel volgend jaar met de 3* opleiding te starten.
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
Dit seizoen zal voor de eerste keer de nieuwe 1* opleiding worden gegeven. Gezien het aantal
actieve Instructeurs en de grote groep doorstroom van vorig seizoen (zie 2* opleiding) is in de
opleidingscommissie de voorkeur uitgesproken om maximaal 6 nieuwe leden toe te laten tot
de 1* opleiding. Inmiddels hebben zich al 12 personen aangemeld voor de
introductieavonden, waarvan 3 personen zich al schriftelijk hebben opgegeven voor deze
opleiding. Op 10 oktober wordt de introductie-avond gegeven met als reserve 17 oktober
(afhankelijk van het aanbod). Met de voor de 1* opleiding aangemelde kandidaten zal op
woensdag 7 november 2018 met de opleiding worden gestart. Zie bijlage 1. Gezien het grote
aantal aanmeldingen en de “reservelijst” van vorig jaar, is besloten om de introductie avonden
terug te brengen naar 1 avond en deze avond te gebruiken om duidelijk te maken wat er
tijdens de 1* opleiding van de deelnemers wordt verwacht, waaronder de verplichte
aanwezigheid bij alle theorielessen, persluchttrainingen en duiktechniek. Bijzondere
omstandigheden voor afwezigheid dienen bij de instructeur EN opleidingscoördinator te
worden gemeld. Zij zullen in onderling overleg bezien hoe de gemiste lessen kunnen worden
ingehaald of dat de opleiding zal moeten worden beëindigd (en mogelijk volgend seizoen kan
worden voortgezet).

2* OPLEIDING
Voor de 2* opleiding hebben zich inmiddels 10 leden aangemeld. Aangezien dit de eerste 2*
opleiding nieuwe stijl wordt, gelden hiervoor dezelfde voorwaarden voor deelname als bij de
1* opleiding. Bijzondere omstandigheden voor afwezigheid dienen bij de instructeur EN
opleidingscoördinator te worden gemeld. Zij zullen in onderling overleg bezien hoe de
gemiste lessen kunnen worden ingehaald of dat de opleiding zal moeten worden beëindigd (en
mogelijk volgend seizoen kan worden voortgezet).
Zie bijlage 2.

INSTRUCTEURS OPLEIDING
Voor seizoen 2018-2019 zijn slecht 3 instructeur beschikbaar (2x 2* Inst en 1x 1* Instr). Dit
is ver beneden de norm (1 op 10) van de NOB. Dit heeft nu al tot gevolgd dat de instroom
beperkt wordt (max 6), dit om de doorstroom binnen de vereniging niet volledig vast te laten
lopen.
Het afgelopen duikseizoen hebben diverse leden hun 3* opleiding afgerond, waarvan er 4
hebben aangegeven door te willen gaan met de instructeursopleiding. De
opleidingscoördinator is in overleg met de NOB om deze opleiding vanuit de NOB bij ons
duikteam te geven. Hier is echter nog geen definitief ‘groen licht’ voor, hoewel de NOB hier
positief tegenover lijkt te staan. Afgelopen jaar heeft de NOB prioriteit gegeven aan de
bijscholing van alle instructeurs en is het aantal instructeursopleidingen vanwege
capaciteitsgebrek van Inductor Trainers tot een minimum beperkt.

Specialty’s
Vorig seizoen is de specialty ONDERWATERBIOLOGIE door capaciteit gebrek aan
instructeurs en de prioriteit die was gelegd bij de 1* en 3* opleiding, helaas niet door gegaan.
In het voorjaar 2019 zal deze door de opleidingscommissie worden opgepakt en onder andere
worden geïntegreerd in het Zeelandweekend (eind mei / begin juni).
Verder hebben de leden aangegeven behoefte te hebben aan de specialty’s Nitrox-basis,
Nitrox-gevorderd en Decompressie-duiken. 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
Afgelopen seizoen is een start gemaakt met het duiken voor mensen met een beperking.
Inmiddels beschikt onze vereniging over 1 (2*) Lucky Fin Instructeur en 2 gespecialiseerd
bevoegd begeleiders. Voor verdere uitbreiding van het aantal begeleiders zijn we echter sterk
afhankelijk van de NOB en de leden binnen onze club die hier een bijdrage aan willen
leveren. Momenteel zijn er nog 4 leden in opleiding voor bevoegd begeleider en heeft zich
inmiddels een 2 deelnemer aan het Lucky Fin programma, zich aangemeld. Gezien de
beperkte begeleidingscapaciteit en de aandacht die nodig is voor het begeleiden van deze
doelgroep, zal gedurende het zwembadseizoen, vooralsnog om de week een uur worden
gereserveerd voor Lucky Fin. Hierdoor heeft het programma een vast plaats gekregen binnen
duikteam de Oester, van waaruit verder op dit programma kan worden doorgebouwd. Ook
hiervoor is de hulp en betrokkenheid van alle leden, van harte welkom.

Kampen, 10 september 2018
Harm IJzerman (Opleidingscoördinator)

