Duikcoördinator – plannen van een
duik
Vaardigheid type D: Bij deze vaardigheid moet je een aantal eerder geleerde vaardigheden
combineren tot een nieuw geheel. Je laat daarbij zien dat je relevante keuzes maakt en dat je je
bewust bent van je voorbeeldfunctie. Het delen van kennis, ervaring en enthousiasme staan
centraal. Daarmee ben je een ambassadeur van de duiksport.

Inleiding
Uitvoering
Hier gaat je instructeur op letten

Inleiding
In je 3*-duikopleiding leer je een duik voor andere duikers te plannen en voor te
bereiden. Zo’n duik kan op de activiteitenkalender van de vereniging komen te staan,
waardoor jij op een leuke manier een bijdrage levert aan het aanbod van je club. Je leert
hoe je een idee uitwerkt tot een helder duikplan dat andere duikers zo kunnen
gebruiken en hoe je je duik via de communicatiekanalen van jouw vereniging bij de
leden onder de aandacht krijgt.
Bovendien leer je hoe je een duikplan van andere, misschien minder ervaren, duikers
kunt beoordelen en eventueel bijstellen. Het kan immers ook zomaar voorkomen dat er
andere duikers aan de waterkant verschijnen die daar willen duiken. Als zij ter plekke
niet bekend zijn, kun jij samen met hen hun duikplan doornemen. Je kunt ze wijzen op
waar zij hier vooral op moeten letten, omdat het bijvoorbeeld zo mooi, vreemd of
risicovol is. Daarmee lever je een bijdrage aan hun duikplezier en veiligheid.
Terug naar boven

Uitvoering
Via het uitvoeren van een praktische opdracht laat jij zien dat je
een duik kunt organiseren:
o

jij bedenkt op welke stek jij een verenigingsduik zou kunnen uitvoeren,

o

je maakt een uitnodiging waarin je de duik aankondigt (vergeet daarbij
niet te melden wat er juist aan deze duik zo leuk of interessant wordt en
welk brevetniveau ervoor nodig is) en

o

je zorgt ervoor dat de aankondiging via de communicatiekanalen van je
vereniging bij de leden terechtkomt

alle activiteiten voorafgaand aan een duik kunt coördineren:
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o

je regelt dat de vereiste materialen voor noodgevallen beschikbaar zijn op
de gewenste datum

o

je regelt – als dat relevant is – dat er extra uitrustingsstukken of andere
materialen beschikbaar zijn op de gewenste datum

een duikplan voor andere duikers kunt maken, dat zo helder is dat zij er direct
mee uit de voeten kunnen
Via een andere praktische opdracht laat jij zien dat je een duikplan van andere duikers
kunt beoordelen en eventueel bijstellen.
Terug naar boven

Hier gaat je instructeur op letten
Handel er altijd naar dat jij een voorbeeldfunctie hebt. Dat betekent onder meer
o

dat jouw duikuitrusting altijd compleet en goed werkend is

o

dat jij de Richtlijnen voor Veilig Duiken volgt bij de planning van je
duiken

Zorg ervoor dat de informatie die je geeft compleet is
Maak je duikplan simpel en helder. Andere duikers moeten er zonder al teveel
toelichting direct mee aan de slag kunnen.
Terug naar boven
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