
SSI VERKLARING VAN BEGRIP 

VOOR SNORKEL-, FREEDIVING- EN DUIKPROGRAMMA'S
Je staat aan het begin van een fantastisch avontuur. Duiken is een leuke sport waar je een leven lang veel plezier aan kunt beleven - een uitdaging voor lichaam en geest. Duiken is, net als elke andere uitdagende 
outdooractiviteit, niet zonder risico, maar de risico's worden tot een minimum beperkt wanneer je een goede opleiding volgt. Deze verklaring van begrip laat zien welke belangrijke verantwoordelijkheden jij en 
je instructeur hebben om je opleiding tot duiker tot een succes te maken. Wanneer je deze training heb afgerond, ben je klaar om meer ervaring op te doen in het buitenwater.

Duiken leren kun je vergelijken met opgroeien. Als kind deelde je de verantwoordelijkheid voor je welzijn en de kwaliteit van leven met je ouders. Naarmate je ouder werd, kreeg je steeds meer 
verantwoordelijkheid totdat je als volwassene op eigen benen stond. Tijdens je opleiding tot duiker deel je de verantwoordelijkheid met je instructeur. Naarmate het programma vordert, krijg je van de 
instructeur geleidelijk aan meer verantwoordelijkheid voor je eigen veiligheid en plezier. Op bepaalde punten tijdens het programma verklaren jij en je instructeur allebei in het cursusdossier dat je tevreden 
bent met wat je tot dan toe hebt bereikt. en dat je klaar bent voor het volgende deel van de opleiding.

Om de wereld onder water, die heel anders is, te betreden heb je een speciale uitrusting nodig. Duiken is dan ook een materiaalintensieve sport. Met dat in gedachten wil je gebruikmaken van een juiste en een 
volledige uitrusting van hoge kwaliteit. Een groot deel van de training heeft betrekking op de uitrusting en de vaardigheden die je nodig hebt om de materialen te kunnen gebruiken. Je instructeur, die al vele 
duiken heeft gemaakt en vele opleidingen hierin heeft gevolgd, weet hoe hij of zij goed voor zijn/haar cursisten moet zorgen. Dat zal duidelijk naar voren komen tijdens het programma en ook bij het invullen 
van deze verklaring van begrip en de medische verklaring. Zorg dat je de verklaringen zo volledig en eerlijk mogelijk invult. Als één of meerdere aspecten van dit programma niet duidelijk zijn, stel dan vragen. 
De volgende verantwoordelijkheden zijn met zorg opgesteld zodat jij op een veilige en leuke manier leert duiken.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE INSTRUCTEUR — ALS JE INSTRUCTEUR VERKLAAR IK HET VOLGENDE:

•  Ik verzorg een SSI opleidingsprogramma voor duiken. 
•  Ik maak gebruik van SSI lesmaterialen. 
•  Ik gebruik het SSI audiovisuele lessysteem. 
•  Ik licht je volledig in over alle kosten van het programma. 
•  Ik overleg het bewijs van mijn brevettering 

als instructeur en mijn actieve status. 

•  Ik beschik over een aansprakelijkheidsverzekering 
met dekking voor het lesgeven in 
duiken (indien van toepassing). 

•  Ik verstrek informatie over aandachtspunten met 
betrekking tot gezondheid en veiligheid, bijvoorbeeld 
wanneer je niet mag duiken en belangrijke vaardigheden 
die je moet beheersen om veilig te kunnen duiken. 

•  Ik maak meerdere opleidingsduiken met je in het 
buitenwater of help je om de buitenwateropleiding 
via verwijzing ('referral') te regelen. 

•  Ik brevetteer je wanneer je het programma 
met succes hebt afgerond.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE CURSIST — ALS CURSIST VERKLAAR IK HET VOLGENDE:

•  Ik ben fysiek en mentaal gezond om te kunnen duiken 
en vul een medische verklaring in. Het is mogelijk 
dat je je door een arts moet laten onderzoeken. 

•  Ik laat zien dat ik kan zwemmen en dat ik 
mij op mijn gemak voel in het water. Je 
hoeft geen goede zwemmer te zijn. 

•  Ik woon alle lessen bij of haal gemiste lessen in. 
•  Ik doe alle opdrachten die ik in het 

kader van de cursus krijg. 
•  Ik betaal de kosten van het programma, de kosten van 

huurmateriaal en eventuele andere kosten waarvan 
ik door de instructeur op de hoogte ben gesteld. 

•  Ik zorg goed voor mijn persoonlijke duikuitrusting en de 
materialen die mij ter beschikking worden gesteld. 

•  Ik blijf tijdens de lessen in het water bij de aan mij 
toegewezen buddy, instructeur of de groep. 

•  De behoeften en veiligheid van mijn duikbuddy 
hebben mijn speciale aandacht. 

•  Ik voer de vaardigheden uit zoals aan mij wordt 
opgedragen, maar niet wanneer ik vind dat ik hiertoe 
niet op een veilige manier in staat ben. Je instructeur zal 
je meer tijd gunnen of een extra les geven indien nodig. 

•  Ik maak het verplichte aantal duiken in het 
buitenwater binnen de toegestane tijd 
zoals bepaald in de SSI Standaards. 

•  Ik stel mijn instructeur ervan op de hoogte wanneer 
ik het uitermate koud heb of moe ben, erge last heb 
van stress, gewond ben, me niet goed voel, in de 
voorafgaande week ziek ben geweest of mijn fles 
bijna leeg is. Samen met je instructeur beslis je wat 
het beste voor je is. Je moet niet gaan duiken indien 
je zelf een probleem hebt (fysiek of mentaal) of een 
probleem met je uitrusting of de omgeving hebt.

Wij hebben deze verklaring van begrip gelezen en besproken en verklaren dat wij ons aan bovenstaand zullen houden.

Naam cursist (in blokletters)

Leeftijd

Handtekening cursist

Datum (DD/MM/JJ)

De ouder/verzorger moet tekenen indien de cursist minderjarig is

Naam instructeur (in blokletters)

Instructeursnr.

Handtekening instructeur

Datum (DD/MM/JJ)

Naam aanbieder en contactgegevens

Contactpersoon in geval van nood

Naam:

Relatie

Telefoon privé

Telefoon werk

PRIVACYVERKLARING EN GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS
Ik begrijp dat het met het oog op duikopleidingen en verificatie van mijn brevet noodzakelijk is dat SSI mijn persoonsgegevens en mogelijk -afhankelijk van mijn brevet- medische gegevens bewaart die ik 
tijdens mijn opleiding aan SSI heb verstrekt, en verklaar mij daarmee akkoord. Deze persoonsgegevens zijn, maar niet beperkt tot, naam, adres, e-mailadres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, 
pasfoto en het brevetnummer. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in de database van SSI, ook aangeduid als 'mySSI'. SSI zal er in alle redelijkheid voor zorg dragen dat deze gegevens worden 
beschermd. Ik krijg van SSI een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee ik toegang tot de SSI-database heb en kan controleren of de op mij betrekking hebbende opgeslagen persoonsgegevens juist, actueel 
en nauwkeurig zijn. Ik geef SSI ook toestemming om persoonlijke informatie en aanbiedingen te sturen naar mijn e-mailadres, zoals dit in de database is opgeslagen. Ik ben op de hoogte dat ik mij op elk 
moment voor deze gratis dienst kan afmelden. Ik verleen toestemming aan SSI, vestigingen of dochterondernemingen van SSI om deze informatie te gebruiken ter verificatie van mijn duikbrevet.

Handtekening Datum (DD/MM/JJ) Handtekening van ouders of verzorgers indien van toepassing Datum (DD/MM/JJ)

Achternaam Voornaam Voorletters Straat

Plaats Provincie Postcode Telefoon privéGeboortedatum

WEDERZIJDSE VERANTWOORDELIJKHEDEN — SAMEN VERKLAREN WIJ - DE INSTRUCTEUR EN DE CURSIST - HET VOLGENDE:

•  Wij kopen, huren of verstrekken materialen zoals 
onderling afgesproken. Dit hangt af van de 
situatie maar moet duidelijk worden afgesproken 
vóór aanvang van het programma. 

•  Wij gebruiken geen alcohol of gevaarlijke 
geneesmiddelen voordat wij gaan duiken. 

•  Wij communiceren zo volledig en helder mogelijk. 
•  Wij houden rekening met de rechten, gevoelens 

en behoeften van elkaar en de anderen die 
een rol spelen bij het programma. 

•  Wij zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk 
voor ons eigen doen en laten. 

•  Wij werken samen en delen de verantwoordelijkheid 
voor het duikprogramma en voor de voorbereiding 
op toekomstige duikavonturen.


