Jaarplan opleidingen
2020-2021
Hierbij volgen de doelstellingen van de opleidingscommissie voor
2020-2021.
Het geheel is gebaseerd op het beleidsplan 2015-2020.

Opleidingscommissie
Voorzitter opleidingscommissie / Opleidingscoördinator:
Harm IJzerman 06-30 58 39 90
Email: opleiding@duikteam-de-oester.nl
2* Instructeurs:
1* Instructeurs
Jacko Westendorp
Ada de Groot
Harm IJzerman
Herman v/d Vegt
(tevens instr. Lucky Fin)
Ruben IJssel *
Wil Habers
Leon Koppel *
Jeroen Neijmeijer
Rienk Woudwijk *
*= in afronding 2* instructeur
Bij de uitvoering Lucky Fin wordt gebruik gemaakt van gespecialiseerd en/of bevoegd
begeleiders Lucky Fin. Zij maken geen deel uit van de opleidingscommissie, maar komen
samen in de sub commissie Lucky Fin, vertegenwoordigt in de opleidingscommissie door de
instructeur Lucky Fin.
Gespecialiseerd bevoegd begeleider
Bevoegd Begeleider (alleen zwembad)
Jan Sluijer
Jos de Vries *
Bert van Groningen
Jack Teune
Cor van Dijk *
William v/d Vegt
Merel van Dijk *
Hans Hollander
Wil Habers *
*= in opleiding
Dit jaarplan is samengesteld door de opleidingscommissie, bestaande uit de instructeurs van
Duikteam de Oester en afgestemd met het bestuur. Het jaarplan dient als leidraad voor het
seizoen 2020-2020. Wijzigingen kunnen door de opleidingscoördinator worden aangebracht,
waarvoor hij zich in het bestuur zal verantwoorden.
Belangrijkste doelstellingen voor dit jaar zijn:
Nieuwe instroom 1* opleiding;
Nieuwe instroom Lucky Fin (1* opleiding op diverse niveaus en reguliere deelname);
Doorstroom binnen de vereniging, waaronder het voorbereiden van de 2* voor de 3*
opleiding middels de “On Top” specialisatie.
Het uitbouwen van duikervaring binnen de vereniging door:
o het betrekken van haar leden bij de opleidingen, waarbij ook de eigen skills
kunnen worden beoefend;
o het aanbieden van diverse specialty’s.

Met 9 instructeurs binnen onze vereniging voldoen we weer aan de door de NOB gehanteerde
norm/richtlijn van 1 instructeur op 10 leden. Hierdoor zouden we dit komend jaar als
opleidingscommissie in staat moeten zijn om alle primaire opleidingen (1*, 2* en 3*) te
kunnen geven. Echter door de Corona perikelen hebben we afgelopen seizoen de achterstand
van 2019 niet weg kunnen werken en zijn er nog een groot aantal leden die hun
respectievelijk 1, 2 of 3* opleiding nog moeten afronden. Daarnaast hebben degenen die
recent gebrevetteerd zijn, nog te weinig ervaring op kunnen doen om door te stromen naar de
volgende opleiding.
Toch hebben we een goede basis gelegd om de leden komend jaar een gevarieerd aanbod aan
te kunnen bieden om, ieder op eigen niveau en tempo, zijn/haar duikvaardigheden verder uit
te bouwen. Voor de groep 2* die de 3* opleiding willen gaan volgen, zullen we komend jaar
extra investeren in de “On Top” specialisatie, die als ingangsniveau wordt vereist om te
kunnen starten met de 3* opleiding.
De 3* en 4* 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 de “On Top”
trainingen. Hierdoor krijgen we wederom een mooie mix van “oud en nieuw”, waar
ervaringen kunnen worden uitgewisseld.
Gedurende het opleidingsseizoen worden de 3* en 4* binnen de club, zoveel mogelijk
gekoppeld aan een 1* of 2* duiker om deze intensief te begeleiden, zodat de instructeurs als
coördinator en eindverantwoordelijke in positie blijven.
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. Om dit
te benadrukken worden de leden op alle niveaus in de gelegenheid gesteld om hier een
bijdrage aan te leveren. Hierdoor zal de zingeving binnen de club toenemen en de
betrokkenheid van alle leden worden vergroot.
ALGEMEEN (planning zie bijlage 1)
Voor het hele binnenseizoen is een vast schema beschikbaar (zie bijlage 1). Hierin wordt
aangegeven wanneer er persluchtlessen worden gegeven of duiktechniek. Tevens is hierin
opgenomen wanneer de 1* opleiding theorie of pers luchtlessen heeft. Voor de 1* opleiding is
een uitgewerkte planning beschikbaar als bijlage 2.
Daarnaast is er weer ruimte voor “vrij zwemmen”. Dit wordt gecombineerd met Lucky Fin.
Voor Lucky Fin is uitgewerkte planning beschikbaar als bijlage 3.
Specialties worden nader ingevuld. Voor de theorie zijn alle woensdagavonden beschikbaar.
Praktijk oefeningen in het zwembad zullen tijdens de persluchtavonden thematisch worden
ingevuld.
Door de steeds wijzigende Corona-richtlijnen kunnen er verstoringen optreden in het schema.
Afgelopen seizoen heeft dit er toe geleid dat de opleidingen niet binnen 1 seizoen konden
worden afgerond. Hier dienen we ook komend seizoen ernstig rekening mee te houden.
Steven blijft natuurlijk om alle opleidingen binnen 1 seizoen af te ronden.
1* OPLEIDING (planning zie bijlage 2)
Door de Corona-maatregelen heeft de 1* opleiding een periode stil gelegen, waardoor niet
alle cursisten de opleiding hebben kunnen afronden. Hierdoor hebben we er voor gekozen om
niet het maximum van 10 nieuwe leden op te nemen en hier actief op te werven.

Tijdens de introductie duik van 7 oktober hebben zich inmiddels al 7 personen aangemeld. .
Daarnaast hebben zich al 3 personen aangemeld voor de opleiding van volgend seizoen.
.
Start 1* opleiding woensdag 28 oktober 2020
Om duidelijk te maken wat er tijdens de 1* opleiding van de deelnemers wordt verwacht,
wordt op woensdag 28 oktober 2020 een start/introductieavond georganiseerd, waarbij alle
instructeurs aanwezig zullen zijn. Uitgangspunt is dat er wordt deelgenomen aan alle
theorielessen en dienen alle zwembad skills afgetekend/voldoende geoefend zijn voordat
groen licht gegeven wordt voor start buitenwater. Gedurende de opleiding dient afwezigheid
door onvoorziene omstandigheden bij de instructeur EN opleidingscoördinator te worden
gemeld. Zij zullen in onderling overleg bezien hoe de gemiste lessen worden ingehaald of dat
de opleiding zal moeten worden beëindigd (en mogelijk volgend seizoen kan worden
voortgezet).
2* “ON TOP” specialisatie
Dit jaar wordt er geen 2* opleiding gegeven en zal de focus liggen op het opdoen van
ervaring / oefenen skills en het behalen van de “On Top” specialisatie, die de mogelijkheid
biedt om in het seizoen 2021/2022 deel te nemen aan de 3* opleiding. Hier gaan we in het
zwembad tijdens de persluchtavonden al mee aan de slag. Er zijn geen theorie avonden aan
verbonden, maar mocht hier in het kader van herhaling toch behoefte aan zijn, kan dit ad-hoc
worden ingepland.
3* OPLEIDING
Ook de 3* opleiding wordt dit jaar niet gegeven en beperken we ons tot het afronden van de
opleidingen van de in 2019 gestarte opleidingen.
Lucky Fin (planning zie bijlage 3)
Inmiddels is het duiken voor mensen met een beperking een vast onderdeel van de vereniging
geworden. Ook dit seizoen zal Lucky Fin weer om de week worden aangeboden. De
belangstelling hiervoor is groot. Voor de deelnemers bestaat ook, afhankelijk van de
persoonlijke mogelijkheden, de mogelijkheid om de opleiding te volgen. Het aantal mogelijke
deelnemers is echter afhankelijk van het aantal (gespecialiseerd) bevoegd begeleiders. Zoals
in het overzicht van de opleidingscommissie is te zien, beschikken we op dit moment over 9
leden en een instructeur die hier een bijdrage aan leveren. Dit seizoen zal dan ook gebruikt
worden om ook het aantal belangstellenden voor de begeleiding uit te breiden en mogelijk
nog een cursus tot bevoegd begeleider te organiseren.
De Lucky Fin avonden zijn inmiddels volledig geïntegreerd binnen de vereniging en worden
vanaf 17 oktober 2020 weer om de week aangeboden. Alle hulp en betrokkenheid van alle
leden, is dan ook van harte welkom.
Specialty’s (planning zie bijlage 1)
Vorig seizoen zijn, door de corona maatregelen, niet alle 1* instructeurs in opleiding voor 2*
instructeur, in de gelegenheid geweest om in het kader van hun Proeve van Bekwaamheid
(PVB), de daaraan gekoppelde specialties te geven. Daarnaast hebben we afgelopen seizoen
ook helaas niet aan de behoefte van de leden kunnen voldoen door het geven van de
specialty’s “nitroxbasis”, “nitrox gevorderd / decompressie duiken” en “wrakduiken.

Komend seizoen willen we deze inhaalslag maken door dezen specialties alsnog aan te
bieden.
In onderstaand schema worden de geplande specialties en de betrokken instructeurs
weergegeven:
Specialty
Opmerking
Eigen instructeur
Externe instructeur
Zoeken en bergen
PVB max
Rienk
Beoordeling IT-er
deelname 6
persoenen
Onderwaterfotografie PVB max
Ruben
Beoordeling IT-er
deelname 6 tot 8
personen
Droogpak
PVB max
Leon
Beoordeling IT-er
deelname 4
personen
Wrakduiken
Coördinatie Harm
Nog te benaderen
Onderwaterbiologie
Nieuwe opgave en Jacko & Ada
nvt
voor leden die
eerder al waren
Gestart
Nitrox basis
Aantekening voor Jacko & Harm
Cor Bron
lesbevoegdheid
Jacko & Harm
Nitrox gevorderd en
Ingangsniveau 3*
Rob Kool (nog nader
decompressieduiken
duiker met nitrox
af te stemmen)
basis
Onderwaterorientatie Ingangsniveau 1*
Jeroen
nvt
Deelname min. 4
Per specialty is het wel essentieel dat er minimaal 4 tot 8 cursisten beschikbaar zijn om de
instructeurs in opleiding hun PVB te kunnen afronden. Opgave voor een deel hiervan is vorig
jaar al gedaan en zijn de lesboeken al vertrekt. Desondanks zal er een nieuwe uitvraag worden
gedaan om een en ander weer op te lijnen en eventuele nieuwe belangstellenden in de
gelegenheid te stellen om alsnog aan te sluiten.
Voor het afronden van openstaande specialty’s is het aan de individuele duiker om hier zelf
afspraken voor te maken met een van de 2* instructeurs.
Reanimatie / AED
Voor het afronden van de 2* en 3* opleiding is het een vereiste dat men beschikt over een
officieel certificaat Reanimatie / AED dat niet ouder mag zijn dan 1 jaar op het moment van
brevetaanvraag. Hierdoor werden wij als vereniging gedwongen om deze cursus extern in te
kopen, waardoor de leden (los van beschikbaarheid) werden geconfronteerd met een extra
kostenpost van ruim €30 per persoon.
Afgelopen seizoen hebben Jacko en Harm hun instructiebevoegdheid van de NOB behaald en
deze cursus inmiddels voor de 2* opleiding in eigen beheer vanuit de vereniging te kunnen
geven.
Tijdens het “binnenseizoen” zal deze cursus door Jacko en Harm nogmaals worden
georganiseerd voor de overige leden van onze vereniging.
Kampen, 10 oktober 2020

Namens de opleidingscommissie,
Harm IJzerman (Opleidingscoördinator)

