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VERKLARING VAN BEGRIP
BEDOELING EN METHODEN
Deze verklaring van begrip is bedoeld om je als SSI instructeurskandidaat te informeren over je verantwoordelijkheden tijdens deelname aan een SSI Instructor Evaluation. De SSI Instructor
Evaluation is bedoeld ter controle of de SSI instructeurskandidaat er klaar voor is om te worden gebrevetteerd als SSI Open Water Instructor. Wanneer je slaagt voor de SSI Instructor
Evaluation, ben je gekwalificeerd om als SSI Instructor de volgende opleidingen te verzorgen: Open Water Diver, Diver Stress & Rescue, Enriched Air Nitrox, Advanced Adventurer en Perfect
Buoyancy.
EVALUATIES INSTRUCTEURSKANDIDATEN
• Als SSI instructeurskandidaat word je geëvalueerd op je
vermogen om op een bekwame, professionele manier te
functioneren als SSI Instructor.
• De evaluatie van kandidaten is gebaseerd op objectieve
en subjectieve criteria. Er wordt van je verwacht dat
je tijdens de Instructor Evaluation zo goed mogelijk
overkomt en bekwaam en professioneel bent.

• De deelname aan een SSI Instructor Evaluation is GEEN
garantie dat je de evaluatie met succes afsluit of
gebrevetteerd wordt.

• SSI instructeurskandidaten die niet slagen voor de
evaluatie, moeten extra opleiding volgen en/of de
evaluatie(s) opnieuw doorlopen. Voor aanvullende
training en/of evaluaties kunnen kosten in rekening
worden gebracht.

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
• Alle SSI Dive Professionals met actieve status
moeten altijd wanneer zij supervisie houden over
gebrevetteerde duikers, in het bezit zijn van een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
• Als SSI Dive Professional met actieve status, met inbegrip
van SSI Dive Guide, moet je –voordat je supervisie houdt
over gebrevetteerde duikers– aan SSI de polis van je
beroepsaansprakelijkheidsverzekering overleggen. In de
polis moet Scuba Schools International staan vermeld als
aanvullende verzekerde.

• SSI instructeurskandidaten die lesgeven of supervisie
houden over cursisten tijdens de Instructor
Evaluation moeten voldoen aan de eisen inzake de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
• Niemand mag zichzelf uitgeven als een SSI Dive
Professional met actieve status zonder dat hij een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft waarin
Scuba Schools International staat vermeld als
aanvullende verzekerde, en een kopie van de polis in het
dossier op het hoofdkantoor van SSI aanwezig is.

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE SSI INSTRUCTOR EVALUATION
• In ODiN moet zijn geregistreerd dat de Instructor Training
Course is afgerond.
• Het door een arts ondertekende SSI formulier voor
medische duikkeuringen (niet ouder dan één (1) jaar)
overleggen waaruit blijkt dat je geschikt bent verklaard
voor het beoefenen van de duiksport.

• In het bezit van een SSI Total Diving System dat geschikt is
voor instructeurs.
• Aantonen dat je in het bezit bent van een geldig diploma
voor EHBO en reanimatie en voor het toedienen van
zuurstof in geval van nood (niet ouder dan twee (2) jaar).

• Een recente digitale foto van je gezicht uploaden waarop
je professioneel overkomt.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE KANDIDAAT
• Alle geplande lessen bijwonen en de geplande duiken
• Bij de toegewezen duikbuddy, Assistant Instructor en/
• Op elk moment tijdens het programma verantwoordelijk
maken. Gemiste lessen en duiken inhalen of indien nodig
of groep blijven tijdens alle duiken in het kader van de
zijn voor je eigen veiligheid en de veiligheid van je
aanvullende training en evaluaties volgen.
opleiding.
duikbuddy(s).
• Alle opdrachten uitvoeren en alle vereiste documentatie
• Alert zijn op je eigen veiligheid en die van je duikbuddy en • Professioneel, fysiek, mentaal en medisch fit zijn en
conform planning inleveren.
anderen tijdens alle evaluaties en duiken in het kader van
voorbereid zijn op alle activiteiten in het kader van het
• Alle kosten van het programma conform afspraak voldoen.
de opleiding.
programma.
• Geen alcohol en contra-indicatieve medicijnen gebruiken
vóór en tijdens de opleiding.
BREVETTERING ALS SSI INSTRUCTOR
• Aan alle SSI Instructor-vereisten als vermeld op dit
formulier en in de SSI Instructor-standaards voldoen.
• Alle SSI Instructor Evaluations met succes doorlopen.

• Alle documentatie inleveren, de verzekeringspolis
overleggen en de kosten voldoen voor het niveau
waarvoor je de SSI opleiding met succes hebt afgerond.

• Actieve status als Instructor bij SSI behouden en in het
bezit zijn van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering,
waarin SSI als aanvullende verzekerde staat vermeld,
wanneer les wordt gegeven aan cursisten of supervisie
wordt gehouden over gebrevetteerde duikers.

Als SSI instructeurskandidaat verklaar ik dat ik aan alle verantwoordelijkheden van en vereisten voor instructeurskandidaten als hierboven beschreven zal voldoen. Ook begrijp ik dat mijn
deelname aan deze Instructor Evaluation geen garantie is dat ik slaag of gebrevetteerd word, en dat het mijn verantwoordelijkheid is om aan alle vereisten voor SSI Instructor te voldoen
voordat ik in aanmerking kom oor brevettering.
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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.
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