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Hoe Ver WIl je gAAN? 
mEER ERVARINg EN mEER AVONTUUR mET SSI.

dIvESSI.CoM



Als duiken jouw sport is, dan is het tijd om je 
te verdiepen in de vervolgopleidingen van SSI 
- het Continuing Education-programma. Een 
specialty-opleiding is een fantastische manier 
om vaardigheden te verfijnen en nieuwe te leren. 
Vervolgopleidingen zijn leuk en je hebt oneindig 
veel mogelijkheden. Bepaal zelf hoe je opleiding 
en duikervaring wilt combineren om je duikdoelen 
te bereiken! Elk specialtyprogramma heeft zijn 
voordelen en brengt je weer een stap dichter 

bij je Ultimate Dive Experience. Wij bereiden je 
niet alleen voor op het avontuur dat op je wacht, 
maar willen ook dat je er veel plezier aan beleeft! 
Het SSI Continuing Education-programma is een 
flexibele en betaalbare methode op menubasis. 
Bij SSI volg je alleen de specialtyprogramma's 
die je leuk vindt. Je krijgt nog meer vertrouwen 
zodat je ook zonder SSI Instructor met veel plezier 
speciale duiken kunt gaan maken. 

Elk specialtyprogramma is gebaseerd op de 
Diver Diamond ofwel de kennis, vaardigheden, 
materialen en ervaring die je nodig hebt om een 
goede duiker te worden. 

VerVolg je 
AVONTUUR 



SPeCIAlTYProgrAMMA'S
JIJ KIEST!

Altitude Diving: Als je op een hoogte tussen 300 
en 3000 meter gaat duiken, noemen we dat Altitude 
Diving. De meeste algoritmen zijn ontwikkeld voor 
duiken tot 300 meter. Tijdens het programma Altitude 
Diving leer je alles om veilig duiken op grotere hoogte 
te kunnen plannen.

Boat Diving: Vanaf een boot kun je spectaculaire 
duikplekken verkennen die wat verder van de kust 
liggen. Je leert meer over bootduiken zodat je 
eerste bootduikvakantie echt geweldig wordt, en je 
ontwikkelt de technieken die je nodig hebt om veilig 
van boten in allerlei soorten en maten te duiken. Je 
duiktrips worden zo nog leuker!

Deep Diving: Veel intrigerende, mooie duiklo-
caties bevinden zich op grotere diepte.  
Als je zonder de juiste opleiding diepe duiken maakt, 
kun je jezelf in gevaar brengen. Het programma Deep 
Diving geeft je de kennis, vaardigheden en ervaring 
om veilig en met een rustig gevoel diepe duiken te 
kunnen maken. Verken de Big Blue!

Dry Suit Diving: Leer de basics van het gebruik 
van een droogpak en duik het hele jaar door. Met 
het programma Dry Suit Diving leer je hoe je een 
droogpak kiest dat je op het lijf is geschreven, en hoe 
je het gebruikt. Een droogpak betekent niet alleen 
comfortabel duiken, maar ook goede isolatie en bescherming - nog veiliger 
dus.

Enriched Air Nitrox: Met nitrox hoef je niet langer 
te kiezen tussen veiligheid en langere duiktijden. 
Tijdens SSI´s populairste specialtyprogramma leer je 
alles wat je moet weten over Enriched Air Nitrox. Dit 
programma moet je ook hebben gevolgd als je een 
opleiding in technisch duiken wilt volgen. 

Equipment Techniques: Je Total Diving System is als 
het ware een buddy onder water waar je volledig op 
moet kunnen vertrouwen. Je leert hoe je een uitrusting 
kiest die het best bij je past, hoe je materialen verzorgt 
en onderhoudt en hoe je ze opbergt. Je wilt immers 
dat je uitrusting lang mee gaat en goed blijft werken. 



Full Face Mask Diving: Natuurlijk door je neus 
ademen en nooit meer een beslagen masker! Duiken 
met een volgelaatsmasker is leuk en heeft zijn 
voordelen. Op sommige maskers kun je een systeem 
voor onderwatercommunicatie aansluiten en kun je 
met je buddy en/of de mensen boven water praten.

Ice Diving: Duiken onder het ijs is weer iets heel 
anders! Je verkent de onderwaterwereld vanuit een 
nieuw perspectief en maakt tegelijkertijd kennis met 
overhead-duiken. Je leest alles wat je moet weten van 
veiligheid en hoe je onder het ijs -verplicht- met lijnen 
duikt. Veiligheid komt op de eerste plaats.

Independent Diving: Independent Diving wil niet 
zeggen dat je alleen moet gaan duiken. Het maakt je 
duikavonturen weer een stukje veiliger voor het geval 
je onder water je buddy kwijtraakt. Je ontwikkelt 
technieken om jezelf te kunnen redden en je leert 
welke back-upmaterialen je daarbij nodig hebt.

Navigation: Om veilig te duiken is het belangrijk dat je 
kunt navigeren. Je leert hoe je met een kompas en aan 
de hand van natuurlijke referentiepunten navigeert 
en hoe je afstanden schat. Je zwemt verschillende 
zoekpatronen en je leert hoe je terugkomt bij het 
uitstappunt.

Night and Limited Visibility: Of het nu overdag of 's 
nachts is, duiken bij beperkt zicht kan een avontuur 
op zich zijn. Het zicht mag dan wel beperkt zijn, maar 
de mogelijkheden zijn eindeloos. In dit programma 
krijg je veel info over het plannen en maken van 
nachtduiken en duiken bij beperkt zicht - voor de fun, 
het avontuur en ter verkenning.

Perfect Buoyancy: Alleen met goede training leer 
je hoe je je drijfvermogen goed regelt. Tijdens het 
programma Perfect Buoyancy leer je hoe je beter in 
het water ligt en minder energie verbruikt, wat je ook 
terugziet in je luchtverbruik. Bovendien is er geen 
betere manier om de omgeving te beschermen dan 
een goede trim.



Photo & Video: Leer alles wat je moet weten om een 
goede onderwaterfotograaf te worden! 
Tijdens Photo & Video leer je technieken aan om direct 
al betere foto's te maken en leer je welke waardevolle 
accessoires er zijn voor het camerasysteem.

Recreational Rebreather: Nog nooit was het zo stil 
onder water en kwam je zo dicht bij de zeedieren! 
Dat is het voordeel van een rebreather. Ook je 
drijfvermogen is anders dan je gewend bent. 
Dit programma zet de deur op een kier naar Extended 
Range-duiken, die verder gaan dan de recreatieve 
duiklimieten.

Recreational Sidemount Diving: Voor veel wrak- en 
grotduikers is deze vorm van de duiken de normaalste 
zaak van de wereld. Steeds meer recreatieve duikers 
ontdekken nu ook de voordelen van sidemount. 
Zonder zware fles op je rug beweeg je nog makkelijker 
en je drijfvermogen is anders dan je gewend bent. 

Science of Diving: Tijdens Science of Diving ga je nog 
dieper in op onderwerpen als natuurkunde, fysiolo-
gie, decompressietheorie, de onderwaterwereld en 
duikmaterialen. Of je nu alleen belangstelling hebt 
of een Dive Professional wilt worden, het programma 
Science of Diving is precies wat je zoekt!

Scooter/DPV Diving: Lijkt het je wel wat om zonder 
enige moeite door het water te glijden? Met Scooter/
DPV Diving kun je in stroming duiken zonder moe te 
worden en enorme gebieden in één duik verkennen. 
En het is nog leuk ook! Tijdens het programma leer je 
alle noodzakelijke duikprocedures en maak je kennis 
met de speciale materialen die je voor deze geheel 
nieuwe duikbeleving met je buddy nodig hebt.

Search & Recovery: Of je nu een goudschat van 
een gezonken schip zoekt of de lamp die je buddy 
is verloren, het is erg handig om te weten hoe je 
zoekt. Je leert in het programma Search & Recovery 
verschillende zoekpatronen die je onder diverse 
omstandigheden kunt gebruiken, en de technieken 
om objecten boven water te halen.



Shark Diving: Mensen werden altijd al 
geïntrigeerd door haaien. Dit programma helpt 
je om feiten van fi ctie te onderscheiden - je leert 
de waarheid over deze fascinerende wezens. Ook 
leer je hoe je moet reageren als je met haaien 
duikt of snorkelt. Natuurbewustzijn is een ander 
aspect dat in deze specialty naar voren komt.

Waves, Tides & Currents: De beweging van het 
water kan erg bepalend zijn voor de kwaliteit 
van je duik. Het is van groot belang dat je weet 
hoe je op de verschillende waterbewegingen 
moet reageren. Je leert hoe je de golven trotseert 
als je vanaf de kust het water in gaat, hoe je uit 
een muistroom komt en hoe je onder andere 
wateromstandigheden handelt.

Wreck Diving: Er liggen prachtige 
duikbelevenissen op je te wachten. Duiken in het 
verleden zijn geweldig, maar gaan wel gepaard 
met enkele risico's. Met de juiste training en kennis 
ben je klaar voor de Ultimate Diving Experience.
Duik in het verleden en verken onbekende 
duikplekken!

Als je geen keuze kunt maken, dan kun je ook een 
aantal specialty's proberen - het programma Advanced 
Adventurer. De bedoeling van het programma 
Advanced Adventurer van SSI is dat je een aantal 
specialty's kunt proberen voordat je kiest voor een 
volledige specialty-opleiding.
Het is een prachtige manier om zelf te ervaren wat 
een vervolgopleiding inhoudt en hoe waardevol dit 
voor je duikavonturen kan zijn. Tijdens het programma 
Advanced Adventurer kun je vijf verschillende 
specialty's uitproberen. Je maakt per specialty één 
buitenduik, en als je daarna besluit het volledige 
programma van één van de specialty's te volgen, telt 
de duik die je al gemaakt hebt, mee voor het brevet.

ADVANCeD ADVeNTUrer
SpEcIAlTypROgRAmmA



ADVANCeD ADVeNTUrer
SpEcIAlTypROgRAmmA

TrAININg Voor NooDSITUATIeS
SpEcIAlTypROgRAmmA'S

Diver Stress & Rescue: Zorg dat je bent voorbereid 
op onvoorziene noodsituaties. Tijdens het programma 
Diver Stress & Rescue leer je hoe je ongevallen kunt 
voorkomen en hoe je handelt als er toch iets gebeurt. Je 
leert problemen aan de oppervlakte en onder water te 
voorkomen, te herkennen en op te lossen.
Verhoog je veiligheid!

React Right: Je gaat de EHBO-vaardigheden steeds 
beter beheersen - deze cursus is dan ook waardevol 
voor zowel beginnende als ervaren SSI React Right 
Providers. De opleiding bestaat uit twee delen. In het 
eerste deel neem je in je eigen tempo -waar jij dat wilt- 
de lesstof door en beantwoord je de kennisvragen. 





eXTeNDeD rANge 
SpEcIAlTypROgRAmmA'S

Extended Range Nitrox Diving: Na dit 
programma mag je duiken maken tot 40 meter 
diepte met nitrox en 15 minuten versnelde 
decompressie met één decompressiegas. Je 
kunt voor dit programma je gewone Total 
Diving System, een grote fl es met H- of Y-kraan 
of een dubbelset gebruiken. 

Cavern Diving: Na dit programma mag je in de 
daglichtzone van grotten duiken. De training is 
vergelijkbaar met Advanced Wreck Diving - een 
precieze regeling van het drijfvermogen in een 
overhead-omgeving, nieuwe vintechnieken, 
het leggen van een veiligheidslijn en het juiste 
gebruik van een lamp. Ook krijg je meer inzicht 
in de omgeving. 

Advanced Wreck Diving: Na dit programma 
mag je wrakduiken met beperkte penetratie 
maken in een overhead-omgeving. Voor dit 
type duiken moet je je drijfvermogen in een 
overhead-omgeving kunnen regelen. Je leert 
ook nieuwe vintechnieken, hoe je een lijn 
legt en hoe je de lamp juist gebruikt. Je kunt 
voor dit programma een enkele fl es met een 
ponyfl es of H-/Y-kraan of een technisch Total Diving System gebruiken. 

Gas Blender: Met het brevet Gas Blender op 
zak mag je alle nitrox- en trimixgassen mengen 
ongeacht het zuurstofpercentage. Je leert de 
rekenmethodes, de natuurkundige aspecten 
en de techniek om ademmengsels te blenden. 
Iedereen, ook niet-duikers, kan dit programma 
volgen.

Meer over ons Extended Range-programma 
vind je in de nieuwe XR-brochure.

FLEXIBLE TRAINING
As with all SSI programs, XR is designed to fit your schedule with very specific training materials. The Digital and Physical materials are exciting complete with review sessions and even specific DiveLog inserts and planning tools. All courses and training materials have been developed by industry professionals with decades of extended range and technical diving experience.

You can take each program individually or combine them to create a pathway specifically for you. Training is flexible to match your goals and objectives. It’s menu-based just like our recreational programs. To enroll in Extended Range Nitrox Diving all you need to be is an Advanced Open Water Diver with both the Deep Diving and Enriched Air Nitrox specialties and a minimum of 24 logged dives.
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NEW ADvENTURESBEyOnD THE LImITs

SSI XR programs are designed to take your diving to the next level.

Whether you are looking for the excitement of deep diving, going beyond recreational diving limits, significantly extending your bottom time or enjoying the thrill of exploring deep reefs, wrecks and caves, XR provides the training and experience necessary to complete your new adventure with confidence and skill.

XR diving will open up a diverse variety of aquatic environments, increase your dive depths limits, extend your bottom times and train you in new procedures. Academically you will advance your knowledge and understanding of principles, procedures and theories specific to diving safely with a decompression ceiling. You will adapt your existing equipment or be introduced to new equipment, concepts and the technically oriented dive rig. 

You will also learn and master new skills designed to enhance your safety and enjoyment using this new equipment design. During your program your instructor will cover everything from supreme buoyancy, propulsion, equipment and effective decompression.

Throughout the program you will increase the knowledge, skills, equipment and experience to “extend your range of diving” in every sense of the word.

Whatever your current level of training, XR Diving will challenge and thrill you mentally and physically.

XR PATHWAY
Extended Range Nitrox Diving is the first step, along with Advanced Wreck Diving and Cavern Diving you will gain practical knowledge and skills to allow you experience these exciting new realms. It really is the bridge between recreational and what was previously considered Technical Diving.Once you have completed the entry level programs and if you have the desire to go even further the next step is Extended Range. This program will allow you access to an even more awesome world, options like Full Cave Diving and Technical Wreck Diving will push your limits. SSI Hypoxic Trimix is the ultimate and final step in the process this unlimited depth qualification is the apex level certification. Whatever your goal SSI XR is there to support you all the way.

volgen.

new equipment, concepts and the technically 

XR PATHWAY
Extended Range Nitrox Diving is the first step, along with Advanced Wreck Diving and Cavern Diving you will gain practical knowledge and skills to allow you experience these exciting new realms. It really is the bridge between recreational and what was previously considered Technical Diving.Once you have completed the entry level programs and if you have the desire to go even further the next step is Extended Range. This program will allow you access to an even more awesome world, options like Full Cave Diving and Technical Wreck Diving will push your limits. SSI Hypoxic Trimix is the ultimate and final step in the process this unlimited depth qualification is the apex level certification. Whatever your goal SSI XR is there to support you all the way.

DO YOU WANT TO STAY DOWN A LITTLE LONGER, 

GO A LITTLE DEEPER OR EXPLORE FURTHER?

DIVESSI.COM

ENGLISH

EXTEnDED
RAnGE



SSI ContInuIng EduCatIon-
nIvEauS

Als je een bepaald aantal SSI specialtiy’s volgt en duiken 
maakt, kom je op een steeds hoger duikniveau. De 
brevetten van SSI vormen als enige in de duikbranche 
een combinatie van opleiding en ervaring. Een brevet 
van SSI moet je dus echt verdienen! Je bepaalt zelf hoe 
ver je wilt gaan. En het mooiste is dat erkenning bij 
SSI GRATIS is! Sluit je specialtyprogramma's af met het 
bijbehorende SSI Specialty-brevet en ontvang GRATIS 
het SSI erkenningsbrevet: Specialty Diver, Advanced 
Open Water Diver en Master Diver. 
SSI-brevetten worden wereldwijd erkend, de wereld 
ligt dus voor je open. Het blijft leuk! Met nog een 
beetje meer training kun je nog verder komen en Dive 
Professional worden. Stel je eens voor dat je je passie 
voor duiken met anderen kunt delen! Kijk maar eens 
aan welke leuke Dive Professional-programma´s je deel 
kunt nemen. Het is je kans om je duikavonturen op een 
hoger plan te brengen. En SSI helpt je daar graag bij.

Hoe Ver WIl 
JE gAAN?

SSI Specialty Diver: Het 
brevet Specialty Diver moet 
je verdienen: je volgt twee 
specialty’s en hebt in totaal 
12 duiken gemaakt. Dat is 
meer dan bij de Advanced-
brevetten van andere organisaties, maar voor je eigen 
plezier en veiligheid!

SSI Advanced Open 
Water Diver: Het brevet 
SSI Advanced Open Water 
Diver is een unicum 
binnen de branche. Het 
combineert als geen ander 
brevet duikkennis, -vaardigheden en -ervaring. Geen 
organisatie die hier tegenop kan. Het brevet Advanced 
Open Water Diver moet je verdienen: je volgt vier 
specialty’s en hebt bij aanvraag in totaal 24 duiken 
gemaakt.

SSI Master Diver: Het 
brevet SSI Master Diver 
is tegenwoordig een van 
de meest prestigieuze 
erkenningen binnen de 
duikbranche. Duikers die 
dit niveau bereiken, beschikken over een combinatie 
van kennis en ervaring en mogen zich met recht 
Master Diver noemen. Het brevet Master Diver moet je 
verdienen: je volgt vijf specialty’s en hebt bij aanvraag in 
totaal 50 duiken gemaakt. 



DIgITAl lEARNINg. REAl DIVINg. 
AlTĲ D eN oVerAl lereN 
oP SMArTPHoNe oF TABleT
SSI benut de technologie optimaal en versterkt de 
leerbeleving - altijd en overal. Alles wat je nodig 
hebt, staat online op diveSSI.com. Bovendien kun 
je de cursussen downloaden naar je smartphone 
of tablet. De DiveSSI App, die verkrijgbaar is voor 
iOS en Android, is je alles-in-één tool waarmee je 
toegang hebt tot de digitale lesmaterialen, een 
digitaal logboek en je digitale brevetten. Ga naar 
de App Store en download GRATIS de DiveSSI App!

dE vooRdELEn van HEt 
dIgItaLE SYStEEM van SSI
Digital Learning van SSI is met recht de nieuwe 
norm op het gebied van duikopleidingen. Het 
is DIGITAL LEARNING. REAL DIVING - mooie, 
allesomvattende video's, illustraties, animaties 
en foto's die leren leuk maken. Digital Learning is 
volledig responsief en past zich aan elk apparaat 
aan. Met het digitale multimediale platform wordt 
leren leuk en interactief - één pakket en één prijs, 
transparant en geen verborgen kosten.

• Milieuvriendelijk en handig. Wil je toch een 
boek, dan kan dat ook.

• Video's, lesstof, animaties en graphics, je vindt 
ze allemaal bij elkaar op één platform.

• Vragen en opmerkingen toevoegen (inspreken 
of typen) die je wilt bespreken met je SSI Dive 
Professional.

• Bladwijzers plaatsen bij lesstof die je nog eens 
wilt doornemen.

• Met interactieve kennisvragen testen of je de 
stof hebt onthouden.

• Zonder extra kosten via periodieke updates op 
de hoogte blijven van nieuws

• Gratis online proefl es voor Snorkeling, Try 
Scuba of Scuba Diver.



DIVeSSI.CoM

Dive Center:

Ruim 40 jaar ervaring met meer dan 3000 Dive Centers in 110 landen in de hele 
wereld en lesmaterialen in 30+ talen.

Advanced Adventurer:
5 specialtyduiken

Specialty Diver:
2 specialty's + 12 duiken

Advanced Open Water Diver:
4 specialty's + 24 duiken

Master Diver: 

4 specialty’s + Stress & Rescue 
+ 50 duiken

DE DIVESSI App 
Gratis, eenvoudig te installeren, intuïtief 
en alles wat een duiker thuis en onderweg 
nodig heeft:

• myTraining: leren wanneer en waar je 
maar wilt in 30+ talen en op elk apparaat.

• myCards: nooit de deur uit zonder 
brevet. 

• myDives: digitaal duiken loggen, 
inclusief een foto van de duiklocatie of 
je buddy en de duik op het apparaat 
digitaal laten aftekenen.

• Dive Center Search: SSI Dive Centers 
en Resorts in de hele wereld zoeken.

En nog veel meer handige tools, zoals 
stroomschema's voor eerste hulp, checklists 
en een overzicht van de handsignalen.
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