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I. MEDEDELING EN AFSTANDSVERKLARING MET
BETREFFENDE AANSPRAKELIJKHEID

De online Engelstalige, metrische versie van de SSI
Training- en Dive Center-standaards geldt wereldwijd
als de standaard. Verklaringen –schriftelijk of
mondeling– die niet worden afgegeven in
overeenstemming met de SSI Standaards, zullen niet
worden beschouwd als het officiële standpunt van SSI.

Ontheffing of afwijking van de SSI standaards moet
schriftelijk worden aangevraagd en goedgekeurd. SSI
Standaards worden jaarlijkse bijgewerkt; indien een
ontheffing of afwijking was goedgekeurd, komt deze
goedkeuring te vervallen bij het verschijnen van een
nieuwe versie van de Standaards.
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Algemene trainingstandaards

HET GEBRUIK VAN DEZE
STANDAARDS

Alle SSI Dive Centers, Resorts en Professionals zijn verantwoordelijk voor naleving van alle algemene en
programmaspeci eke trainingstandaards wanneer zij een door SSI goedgekeurd programma verzorgen.

In de context van deze standaards is een SSI Professional een persoon die door SSI op professional-niveau is gebrevetteerd,
of een medewerker van een SSI Dive Center/Resort.

I. ALGEMENE STANDAARDS
Deze standaards zijn van toepassing op alle SSI programma's tenzij anders wordt vermeld in de programmaspeci eke
trainingstandaards.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een SSI Dive Professional met actieve status en met de minimaal vereiste instructeurskwali catie of hoger mag de
opleiding verzorgen zoals staat vermeld in de standaards van het speci eke programma.

III. AANBEVELINGEN, OPMERKINGEN EN VOORBEELDEN
In deze trainingstandaards zijn aanbevelingen, opmerkingen en voorbeelden opgenomen.

In AANBEVELINGEN worden tips gegeven hoe het duiken op basis van de behoeften en de bekwaamheid van de
cursist, omgevingsomstandigheden of uitrusting leuker gemaakt kan worden.
Aan de hand van OPMERKINGEN en VOORBEELDEN wordt een speci eke standaard of aanbeveling verduidelijkt.

IV. TOEPASSELIJK RECHT
Indien van toepassing prevaleren de lokale, provinciale en landelijke wet- en regelgeving en gebruiken boven de SSI
Standaards. SSI Dive Centers/Resorts en Dive Professionals moeten bekend zijn met deze wetgeving en het
verantwoordelijke SSI Service Center schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele tegenstrijdigheden.

V. ONTHEFFING
Ontheffing of afwijking van de SSI Standaards moet schriftelijk worden aangevraagd bij het verantwoordelijke SSI Service
Center. In de aanvraag moet worden toegelicht waarom ontheffing wordt aangevraagd en hoe de kwaliteit van de SSI
opleiding gewaarborgd wordt. Standaards worden jaarlijkse bijgewerkt; indien een ontheffing of afwijking was
goedgekeurd, komt deze goedkeuring te vervallen bij het verschijnen van een nieuwe versie van de Standaards.

VI. SSI FLEXIBILITEITSREGEL
Cursisten die deelnemen aan SSI programma's, moeten voldoen aan alle opleidingsvereisten zoals vermeld in de actuele
SSI Trainingstandaards en de desbetreffende Instructor Manual. SSI Professionals moeten het SSI Total Teaching System
voor de volle 100% volgen, inclusief alle modules met betrekking tot theorie, zwembad/geconditioneerd water en
buitenwater, zoals vermeld in de desbetreffende Instructor Manual. Op grond van de SSI exibiliteitsregel zijn SSI
Professionals vrij om een eigen stijl van lesgeven te ontwikkelen en het programma te plannen: zij kunnen zelf bepalen
hoeveel en in welke volgorde theorielessen en lessen in zwembad/geconditioneerd water worden gegeven, en in welke
volgorde de vaardigheden tijdens de lessen in zwembad/geconditioneerd water en tijdens opleidingsduiken in het
buitenwater worden geoefend.

SSI Dive Professionals mogen het programma NIET uitbreiden met vaardigheden die niet zijn goedgekeurd door SSI.
Wanneer je extra vaardigheden of vaardigheden die de cursisten 'op de proef stellen', aan het programma toevoegt,
overtreed je de SSI Trainingstandaards en kun je indien er iets gebeurt, aansprakelijk zijn. Als je vragen hebt over de SSI

exibiliteitsregel en wilt weten of vaardigheden wel of niet zijn toegestaan, neem dan contact op met het
verantwoordelijke SSI Service Center.

VOORBEELD: Vaardigheden zoals het afwerpen en weer opduiken van de duikset, rechtstreeks uit de kraan van de fles
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ademen en opstijgingen zonder tweede trap in de mond en/of met de kraan dicht zijn niet goedgekeurd door SSI en
mogen NIET worden opgenomen in SSI opleidingsprogramma's.

VOORBEELD: Cursisten hoeven tijdens het oefenen van de vaardigheden in het zwembad/geconditioneerd water geen
natpak te dragen. Maar ter voorbereiding op het buitenwater mogen SSI Dive Professionals het programma uitbreiden
met een extra les in het zwembad/geconditioneerd water zodat de cursisten de vaardigheden ook in natpak kunnen
oefenen.

VOORBEELD: Als de omgevingsomstandigheden het toelaten en de cursist ertoe in staat is, mogen SSI Dive
Professionals alle vaardigheden in één enkele opleidingsduik in het buitenwater evalueren. Maar voor alle SSI
programma's geldt dat de cursisten alle verplichte opleidingsduiken in het buitenwater moeten maken.

VII. HOGERE STANDAARDS HANTEREN
SSI Dive Professionals mogen hogere standaards hanteren, dieper op de lesstof ingaan en extra lessen in
zwembad/geconditioneerd water en extra buitenduiken aanbieden. Als nieuwe technieken en materialen hun intrede
doen, wordt het gebruik ervan aangemoedigd. Speci eke wijzigingen in lesstof en vaardigheden moeten vooraf worden
goedgekeurd door het verantwoordelijke SSI Service Center.
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Algemene trainingstandaards

DEFINITIES PROGRAMMA
I. BREVETTERINGSPROGRAMMA

Een digitaal brevet wordt verstrekt zodra een cursist aan alle eisen van een speci ek SSI brevetteringsprogramma heeft
voldaan. SSI verstrekt het brevet nadat een Dive Professional en Dive Center/Resort hebben verklaard dat de cursist aan
alle eisen van het programma heeft voldaan, zoals vastgelegd in het cursusdossier en het logboek van de cursist.

II. INSTAPPROGRAMMA
Een SSI programma waaraan iemand kan deelnemen zonder dat hij eerder al brevetten heeft behaald of ervaring heeft
opgedaan. Alle buitenduiken in het kader van de opleiding vinden bij een instapprogramma plaats bij daglicht (tussen
zonsopkomst en zonsondergang) in water waar een directe verticale opstijging naar de oppervlakte mogelijk is.

III. ERKENNINGSPROGRAMMA
Een digitaal erkenningsbrevet wordt verstrekt zodra een cursist een SSI erkenningsprogramma heeft voltooid. SSI verstrekt
het brevet nadat een Dive Professional en Dive Center/Resort hebben verklaard dat de cursist aan alle eisen van het
programma heeft voldaan, zoals vastgelegd in het cursusdossier en het logboek van de cursist.
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Algemene trainingstandaards

CRITERIA VOOR DEELNAME
I. LEEFTIJD

De minimale leeftijd voor deelname aan een SSI programma staat vermeld in de trainingstandaards van het
desbetreffende programma.

II. ERVARING
Welke ervaring de cursist minimaal moet hebben om te kunnen deelnemen, staat vermeld in de trainingstandaards van
het desbetreffende programma.

III. CONDITIE
In een aantal SSI programma's worden de zwemvaardigheden en het uithoudingsvermogen getest. In de
trainingstandaards van het desbetreffende programma staat vermeld of de cursist voor deze test moet slagen vóór
opleiding in het water, vóór opleiding in het buitenwater of vóór brevettering.
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Algemene trainingstandaards

MEDISCHE VERKLARING
I. MEDISCHE VERKLARING

Elke cursist moet de SSI Medische verklaring invullen of een geldige medische verklaring overleggen voordat hij
deelneemt aan activiteiten in het water. Als uit de medische verklaring of het voorkomen/gedrag van de cursist iets blijkt
wat een contra-indicatie kan zijn voor deelname aan activiteiten in het water, moet de cursist zich voorafgaand aan
activiteiten in het water door een duikerarts laten goedkeuren voor de duiksport. De SSI Medische verklaring van een
minderjarige cursist moet voorafgaand aan activiteiten in het water medeondertekend worden door een ouder en/of
verzorger.

OPMERKING: SSI adviseert om de medische verklaring in te vullen voordat de cursist deelneemt aan activiteiten in het
water in het kader van een SSI opleidingsprogramma.

De medische verklaring of geldig medisch bewijs is vanaf de datum van ondertekening 12 maanden geldig. Cursisten
kunnen binnen deze 12 maanden deelnemen aan meerdere SSI opleidingsprogramma's zonder dat deze verklaring
opnieuw te moeten invullen. Als een cursist binnen deze 12 maanden ziek wordt of letsel oploopt, moet hij voorafgaand
aan activiteiten in het water opnieuw een medische verklaring van SSI of andere geldige medische verklaring invullen en
geldt het hierboven beschreven protocol.

II. SSI DIVE PROFESSIONALS
Elke kandidaat die deelneemt aan een opleiding op professional-niveau, moet aan het verantwoordelijke SSI Service
Center een SSI Medische verklaring overleggen of een medische goedkeuring voor de duiksport, die na duikmedisch
onderzoek is ondertekend door een bevoegde arts en niet ouder is dan één (1) jaar op het moment van afronding van de
opleiding. De Dive Professional moet deze medische goedkeuring voor de duiksport ter goedkeuring via MySSI uploaden.

SSI Dive Professionals met actieve status moeten SSI op de hoogte stellen als zij om medische redenen niet in staat zijn om
(optimaal) les te geven. Zij moeten opnieuw een nieuwe SSI Medische verklaring invullen en deze aan het
verantwoordelijke SSI Service Center overleggen (door middel van uploaden in hun MySSI account) om hun actieve status
te behouden.
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Algemene trainingstandaards

AANSPRAKELIJKHEID EN
RISICOBEWUSTZIJN
I. VRIJWARINGVERKLARING

Elke cursist moet voorafgaand aan de opleiding in het water een vrijwaringverklaring en een verklaring van begrip
ondertekenen. In geval van minderjarigheid moeten deze verklaringen door een ouder en/of verzorger medeondertekend
worden.

II. SSI RISK AWARENESS-VIDEO'S
Als de video en/of tekst van de video in de regio en taal van de cursist beschikbaar is, moet elke cursist die deelneemt aan
een duikprogramma op instapniveau, voorafgaand aan de opleiding in het water de video SSI Risk Awareness Part I kijken
en voorafgaand aan de opleiding in het buitenwater Part II of de desbetreffende teksten doorlezen.

Een cursist die deelneemt aan een vervolgopleiding, moet voorafgaand aan de opleiding in het buitenwater de video SSI
Risk Awareness Part III kijken of de desbetreffende tekst doorlezen.

Kinderen onder de 15 jaar die deelnemen aan SSI opleidingsprogramma's, moeten voordat zij het water in gaan, eerst
samen met hun ouder(s) en/of verzorger(s) naar de video SSI Risk Awareness for Children (Part IV) kijken of de
desbetreffende tekst doorlezen.

OPMERKING: Het ondertekenen van een vrijwaringverklaring is in enkele landen in strijd met de wet inzake
aansprakelijkheid. VOORBEELD: De vrijwaringverklaring is niet geldig in de Europese Unie. Cursisten mogen dan ook
niet worden gedwongen om deze te ondertekenen.
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Algemene trainingstandaards

SSI MATERIALEN
I. MATERIALEN VOOR DE CURSIST

Aan elke cursist wordt een persoonlijk digitaal lespakket (indien beschikbaar) voor het desbetreffende programma
verstrekt.

II. MATERIALEN VOOR DE PROFESSIONAL
De SSI Trainingstandaards, de SSI lesmaterialen voor Dive Professionals en SSI lesmaterialen voor cursisten vormen de
basis van het SSI opleidingssysteem en moeten worden gebruikt bij alle SSI opleidingsprogramma's. Indien er tussen deze
materialen verschillen zitten, zijn de SSI Trainingstandaards doorslaggevend. In geval van twijfel neem je voor advies of
toelichting contact op met het verantwoordelijke SSI Service Center.

Elke Professional heeft toegang tot de nieuwste lesmaterialen voor instructeur en cursist voor het programma dat hij
verzorgt, en tot eventuele aanvullende lesmaterialen die verplicht worden gesteld door SSI of het Dive Center waarbij hij is
aangesloten.
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Algemene trainingstandaards

DEFINITIES UITRUSTING
I. ADEMGAS

Ademgas (in deze standaards ook aangeduid met 'lucht') kan zijn samengeperste omgevingslucht, met zuurstof verrijkte
nitrox of andere inhaleerbare gasmengsels die worden gebruikt voor het duiken met een duikuitrusting (scuba).

Minimale uitrusting voor de cursist

II. SNORKELEN
Tijdens alle snorkellessen in water moet de cursist zijn uitgerust met een goed passend Total Snorkeling System – masker,
snorkel, vinnen en een duikpak dat geschikt is voor gebruik in de desbetreffende omgeving.

III. FREEDIVING
Tenzij in de standaards van het speci eke programma anders staat vermeld, moet een freedivingcursist beschikken over
een SSI Freediving Log en zijn uitgerust met een goed passend Total Freediving System, bestaande uit:

Masker en snorkel
Paar vinnen (zoals ook worden gebruikt voor duiken en snorkelen)
Een duikpak dat geschikt is voor de omgeving en discipline
Een geschikt loodsysteem

IV. DUIKEN
Tijdens alle lessen in het water moet de cursist zijn uitgerust met een goed passend Total Diving System, bestaande uit:

Masker, snorkel en vinnen
Jacket met power in ator
Loodsysteem
Leveringsysteem met es, primaire ademautomaat en alternatieve luchtvoorziening
Informatiesysteem met onderwatermanometer, dieptemeter en tijdmeter (een duikcomputer wordt aanbevolen)
Duikpak dat geschikt is voor gebruik in de desbetreffende omgeving
SSI Total DiveLog

V. SIDEMOUNT
Cursisten die het brevet SSI Sidemount Diving (of gelijkwaardig) hebben behaald, mogen bij deelname aan recreatieve
programma's van SSI gebruikmaken van een sidemount-con guratie indien ze de beschikking hebben over alle
componenten van een Total Diving System. De SSI Dive Professional die het programma verzorgt, moet parate en recente
kennis van de materiaalcon guratie en vaardigheden van de cursist hebben.

A. SIDEMOUNT TOTAL DIVING SYSTEM

Tijdens alle sidemountlessen in het water moet de cursist zijn uitgerust met een goed passend Sidemount Total Diving
System, bestaande uit:

Masker en vinnen
Jacket met voldoende drijfvermogen voor de geplande duik
Een binnen de industrie goedgekeurd sidemountharnas
Eén leveringsysteem met een primaire slang van circa 2,1 meter lang
Eén leveringsysteem met een slang op standaardlengte, nekhouder en lagedrukin ator
Twee essen met kraan, gecon gureerd voor sidemountduiken
Onderwatermanometer met hogedrukslang van 15 cm lang (één op elke es)
Geïntegreerde diepte- en tijdmeter of duikcomputer die geschikt is voor gebruik met nitrox (bij voorkeur voor meerdere
gassen)
Duikpak dat geschikt is voor gebruik in de desbetreffende omgeving
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Het XR Sidemount Total Diving System bestaat –naast bovenstaande componenten–
ook uit: 

Reservemasker
Reservediepte- en tijdmeter (minimaal één computer voor gebruik met meerdere gassen)
Twee messen
Kompas
Eén signaleringsysteem dat vanaf onder water kan worden ingezet (bij voorkeur rode oppervlakteboei, maar volg
plaatselijke richtlijnen)
Een reel of spoel (aanbevolen minimale lengte lijn: 1,2 x geplande maximale diepte)
Eén signaleringsysteem voor gebruik aan de oppervlakte ( uitje of soortgelijk)

VI. REBREATHERS
Cursisten die gebrevetteerd zijn als SSI Rebreather Diver (of gelijkwaardig), mogen bij deelname aan SSI recreatieve
duikprogramma's gebruikmaken van een rebreather indien ze zijn uitgerust met alle componenten van een Total Diving
System. De SSI Dive Professional die het programma verzorgt, moet parate en recente kennis van de materiaalcon guratie
en vaardigheden van de cursist hebben.

OPMERKING: Of er tijdens de opleiding in het water gebruik moet worden gemaakt van een snorkel, wordt bepaald door
de instructeur. Dit geldt voor alle brevetteringsprogramma's met uitzondering van Snorkeling, Scuba Diver, Referral
Diver, Indoor Diver en Open Water Diver.

OPMERKING: In de trainingstandaards van specifieke programma's kan het gebruik van aanvullende materialen door
cursist en/of Dive Professional verplicht worden gesteld.

Minimale uitrusting voor de Dive Professional

Tijdens alle lessen in het water moet de SSI Dive Professional zijn uitgerust met minimaal de gehele uitrusting zoals deze
voor de cursist verplicht is, plus een duikcomputer, een noodsignaal, een mes en een kompas.

Kandidaten die deelnemen aan een SSI Dive Professional-programma, moeten gebruikmaken van een Total Diving System
op professional-niveau.

OPMERKING: SSI Dive Professionals mogen buitenduiken in het kader van de opleiding verzorgen met een rebreather of
sidemount-configuratie indien ze zijn uitgerust met alle onderdelen van een Total Diving System en de desbetreffende
opleiding geen instapprogramma is.

VII. KENNIS EN VAARDIGHEDEN BEOORDELEN
SSI Dive Centers/Resorts en Dive Professionals moeten ervoor zorgen dat de cursist voordat hij de buitenduiken in het
kader van de opleiding maakt, de juiste kennis heeft, de juiste vaardigheden beheerst en voldoende ervaring heeft om op
zijn gemak en vol vertrouwen de duiken op het desbetreffende opleidingsniveau te maken. Het is de taak van de SSI Dive
Professional om zeker te stellen dat de cursist de verplichte vaardigheden vóór brevettering beheerst. Met het oog hierop
moet de cursist de gelegenheid krijgen om de vaardigheden onder verschillende en ook minder gunstige
omstandigheden te herhalen.

A. THEORIE-EXAMEN

Als met het oog op brevettering een theorie-examen verplicht is, moet aan de volgende
eisen worden voldaan: 

De cursist moet het examen zonder hulp van buitenaf of persoonlijke notities maken
De professional die toezicht houdt bij het examen, mag uitsluitend toelichting geven om de vraag te verduidelijken
Minimale score voor recreatieve programma's: 80%
Minimale score voor professionele programma's: 90%

VIII. PROGRAMMADUUR
Er wordt geen maximale limiet gesteld aan de duur van een SSI programma. Bij sommige SSI programma's wordt in de
desbetreffende standaards een minimumaantal uren vermeld.

IX. MAXIMALE TIJD VOOR AFRONDING VAN EEN PROGRAMMA
De buitenduiken in het kader van alle SSI programma's moeten binnen zes (6) maanden na de laatste theorieles en de
laatste les in zwembad of geconditioneerd water afgerond worden. Als de periode van zes (6) maanden is verstreken, moet
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een SSI Dive Professional aan de hand van een kennis- en vaardigheidstest vaststellen of de cursist de kennis en
vaardigheden voldoende beheerst om door te gaan met de buitenduiken in het kader van de opleiding.

Als de laatste les in het water tijdens een instapprogramma meer dan 12 maanden geleden is, moet de cursist een SSI Scuba
Skills Update doen. Meld de Scuba Skills Update in MySSI en maak voor de cursist een digitaal brevet aan voordat hij
buitenduiken in het kader van de opleiding maakt.

AANBEVELING: Als de theorielessen en lessen in zwembad/geconditioneerd water van een instapprogramma langer
dan 6 maanden geleden zijn, laat je de cursist een SSI Scuba Skills Update doen.

X. AANTAL DUIKEN PER DAG
Per dag mogen er maximaal drie (3) buitenduiken in het kader van de opleiding worden gemaakt, tenzij anders staat
vermeld in de standaards van het desbetreffende programma.

AANBEVELING: Als er op één (1) dag drie (3) of meer duiken worden gemaakt met juniorduikers (10-14 jaar oud),
beperk je de maximale duiktijd tot 30 minuten voor duiken dieper dan 12 meter en houd je tussen de duiken door een
oppervlakte-intervaltijd van twee (2) uur aan.

XI. DUUR VAN OPLEIDINGSDUIKEN
De duiktijd van een afzonderlijke buitenduik in het kader van de opleiding is minimaal 15 minuten. De cursist moet voor
elke duik het water in en uit gaan en de duikuitrusting aan- en uittrekken.

OPMERKING: Alle SSI opleidingsduiken zijn niet-decompressieduiken, tenzij anders staat vermeld in de standaards van
het desbetreffende programma.

XII. RICHTLIJNEN VOOR SPECIALE DUIKMATERIALEN
Als tijdens de SSI programma's gebruik wordt gemaakt van speciale materialen, moet je de cursisten voorafgaand aan de
buitenduiken, bekend maken. Aanvullende training bestaat uit theorielessen en lessen in het zwembad/geconditioneerd
water met betrekking tot deze speciale materialen, zodat de cursisten ermee kunnen oefenen en de basisvaardigheden
onder de knie krijgen.

OPMERKING: In het geval van levering- en drijfvermogensystemen zoals volgelaatsmaskers en droogpakken moeten de
cursisten de gelegenheid krijgen deze in het zwembad/geconditioneerd water te gebruiken voordat je hen meeneemt
naar het buitenwater.

XIII. GEBRUIK VAN DRIJFLICHAMEN EN VLAGGEN
Houd je aan de regels die ter plaatse gelden ten aanzien van het gebruik van drij ichamen en duikvlaggen wanneer er
buitenduiken in het kader van de opleiding worden gemaakt.
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Algemene trainingstandaards

SSI FILOSOFIE VOOR
OPLEIDINGEN IN HET WATER
I. LUCHT DELEN

In het geval van SSI programma's op instapniveau mogen SSI Dive Professionals cursisten op beide manieren leren hoe zij
lucht delen (de primaire ademautomaat doorgeven of de alternatieve luchtvoorziening doorgeven).

A. LUCHT DELEN TIJDENS INSTAPOPLEIDINGEN

Met het oog op de uiteenlopende materiaalcon guraties adviseert Ss aan Dive Professionals om duikers op instapniveau
beide methoden te laten oefenen. Als duikprofessionals hebben wij de plicht om cursisten de kennis en training te geven
die zij nodig hebben om zelfstandig te duiken met een gelijk- of hoger gebrevetteerde duiker in een duikomgeving die in
lijn is met hun opleiding. Hieronder vallen ook de verschillende mogelijke con guraties van de uitrusting waarmee zij
geconfronteerd worden wanneer ze eigen materialen kopen of huren of die hun buddy's gebruiken.

B. REDEN OM DE PRIMAIRE LUCHTBRON AF TE GEVEN

In de moderne duiksport zijn vier con guraties van het leveringsysteem gangbaar:

1. Een eerste trap en primaire tweede trap met een traditionele alternatieve luchtvoorziening (een extra tweede trap)
2. Een eerste en tweede trap met een alternatieve luchtvoorziening en in ator in één
3. Een eerste trap en primaire tweede trap met een lange slang plus een alternatieve luchtvoorziening (extra tweede trap)

aan een elastiek
4. Een eerste trap en primaire tweede trap plus een extra eerste trap met alternatieve luchtvoorziening (extra tweede trap)

C. LUCHT DELEN TIJDENS OPLEIDINGEN OP PROFESSIONAL-NIVEAU

Omdat het doorgeven van de primaire tweede trap in de meeste gevallen werkt, geeft
SSI de voorkeur aan deze methode en moet deze vaardigheid verplicht worden
opgenomen en beoordeeld in alle SSI Dive Professional-opleidingsprogramma's. 

Let op!
Lees de handleiding van de ademautomaat voordat deze oefening wordt gedaan. Als in de handleiding
expliciet staat vermeld dat de ademautomaat door slechts één persoon gebruikt mag worden, moet de
instructeur op z'n minst beschikken over een extra onafhankelijk leveringssysteem zodat deze oefening kan
worden gedaan. Als de ademautomaat voor gebruik door slechts één persoon is, is de instructeur bij deze
oefening altijd de donor en beschikt hij over een extra onafhankelijk leveringsysteem.

II. DUIKPOSITIE
Bij de loso e ‘Comfort door herhaling’ van SSI voor opleiding in het water draait het om de cursist en worden de
vaardigheden geleidelijk aan complexer zodra de cursist een techniek beheerst.

Nieuwe vaardigheden worden in ondiep water geïntroduceerd zodat de cursisten hun techniek en motorische
vaardigheden kunnen ontwikkelen. Zodra de vaardigheid comfortabel en zelfverzekerd wordt uitgevoerd, kunnen de
cursisten de vaardigheid in dieper water oefenen en ook complexere buddy- en noodvaardigheden integreren.

A. KNIELEN VERSUS DUIKPOSITIE

De positie van de cursist tijdens het oefenen en demonstreren van vaardigheden speelt een belangrijke rol met betrekking
tot zijn progressie, comfort in het water en uiteindelijke autonomie. Wanneer cursisten voor het eerst kennismaken met
vaardigheden, zitten ze vaak op hun knieën en/of hebben ze een negatief drijfvermogen om stress te beperken en de
stabiliteit te vergroten. Dit werkt goed wanneer de vaardigheid wordt geïntroduceerd, maar het is geen realistische of
natuurlijke duikpositie.

In de duikpositie ligt de duiker horizontaal in het water, parallel aan de bodem, waarbij vinnen en benen zich in het
verlangde van het lichaam bevinden. Op deze manier zijn hun mond en longen horizontaal – de optimale houding om
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adem te halen –, liggen ze meer gestroomlijnd in het water en heeft hun vinslag meer effect.

Cursisten die de duikpositie nog niet beheersen, mogen met hun vinnen de bodem licht raken, maar het is de bedoeling
dat zij in de duikpositie kunnen hangen terwijl ze een neutraal drijfvermogen hebben. Dit is de gewenste positie voor een
gebrevetteerde duiker en cursisten moeten deze vaardigheid leren zodra ze er klaar voor zijn. Dan hebben ze voldoende
tijd om deze positie te oefenen en onder de knie te krijgen tijdens de opleiding in het zwembad/geconditioneerd water.

SSI adviseert Dive Professionals dringend dat zij de cursisten alle toepasselijke vaardigheden laten oefenen in de
duikpositie tijdens de opleiding in het zwembad/geconditioneerd water. De instructeur beslist altijd zelf wanneer een
cursist van de knielende positie overstapt op de duikpositie. Dit besluit is gebaseerd op de mate van comfort waarmee de
cursist in het water ligt en in staat is de vaardigheid uit te voeren.
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Algemene trainingstandaards

SUPERVISIE
I. GEKWALIFICEERDE ASSISTENT

Een SSI Divemaster of hoger met actieve status mag assisteren bij de lessen in het water. Bij een aantal programma's mag
het maximale cursisten per instructeur dan worden verhoogd. Gekwali ceerde assistenten bij Freediving of Extended
Range (XR) programma's, moeten in het bezit zijn van aanvullende brevetten. Deze staan vermeld in de standaards van het
speci eke programma.

II. DIRECTE SUPERVISIE
Een SSI Dive Professional met actieve status die gekwali ceerd is om het desbetreffende SSI programma te verzorgen,
houdt tijdens de opleiding persoonlijk de supervisie en evalueert zelf elke cursist. Hij mag de supervisie niet delegeren aan
een gekwali ceerde assistent.

III. INDIRECTE SUPERVISIE
Een SSI Dive Professional met actieve status die gekwali ceerd is om het desbetreffende SSI programma te verzorgen,
hoeft niet persoonlijk alle kennis en vaardigheden van de cursist te observeren, maar moet wel de leiding over alle
activiteiten in het kader van het programma hebben en op de locatie van de opleiding aanwezig zijn.

Bij een aantal SSI programma's mag een SSI Professional met actieve status de supervisie delegeren aan een
gekwali ceerde assistent, maar de instructeur moet op de locatie van de opleiding aanwezig zijn en heeft de leiding over
alle activiteiten in het kader van het programma.

IV. FYSIEKE AFSTAND
In de standaards van een aantal speci eke programma's is de maximale fysieke afstand tussen de SSI Dive Professional en
zijn cursisten tijdens de opleiding in het water vastgelegd.

V. MAXIMAAL AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR
Het maximale aantal cursisten per instructeur tijdens theorielessen wordt door de instructeur zelf bepaald. Hierbij is het
criterium dat de instructeur goed in de behoeften van alle cursisten kan voorzien.

Het maximale aantal cursisten per instructeur tijdens de opleiding in het water staat vermeld in de standaards van het
desbetreffende programma. Als er tijdens buitenduiken in het kader van de opleiding gebrevetteerde duikers mee duiken,
tellen zij mee voor het maximale aantal cursisten per instructeur.

Als het gezien de omstandigheden van de buitenduiken nodig is, moet het maximale aantal cursisten per instructeur
worden verlaagd.

OPMERKING: De SSI Professional mag zich tijdens opleidingsduiken in het water in het kader van instapprogramma's
niet met andere activiteiten bezighouden: hij beperkt zich tot supervisie. Als er sprake is van andere activiteiten zoals
filmen of fotograferen, moet daarvoor een andere gebrevetteerde duiker ingeschakeld worden.

AANBEVELING: Indien mogelijk worden tijdens de opleiding extra gekwalificeerde assistenten ingezet.

VI. VAARDIGHEDEN NOODOPSTIJGINGEN
Alle oefeningen met betrekking tot een gesimuleerde noodopstijging tijdens de opleiding in het water vinden plaats
onder directe supervisie van een SSI Open Water Instructor. Tijdens opleidingsduiken in het buitenwater waarbij een
noodsituatie wordt gesimuleerd, moet de opstijging vanaf tien (10) meter diepte of minder geoefend worden. In het geval
van gesimuleerde noodopstijgingen moet de Open Water Instructor fysiek contact met de cursist maken voordat de
opstijging start, en dit fysieke contact gedurende de hele opstijging in stand houden.
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Algemene trainingstandaards

ZORGPLICHT
I. VERPLICHTING TOT ZORG

Alle SSI Professionals moeten hun cursisten erop wijzen dat ze niet mogen duiken of de duik niet mogen voortzetten als ze
het buitengewoon koud krijgen of moe worden, last hebben van overmatige stress, bijna door hun ademgas heen zijn,
zich niet goed voelen of recentelijk ziek zijn geweest.

II. OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN
Instructeurs zijn verplicht buitenduiken in het kader van de opleiding af te gelasten of aan te passen indien dit met het oog
op de omgevingsomstandigheden, de lichamelijke of geestelijke toestand van de cursist of materiaalproblemen wenselijk
is.

OPMERKING: Deze inschatting kan alleen worden gemaakt door de SSI Professional op het tijdstip en de locatie van de
buitenduik in het kader van de opleiding. Als een cursist tijdens een duik niet alle verplichte oefeningen uitvoert, mag
hij dit tijdens een volgende opleidingsduik alsnog doen.

III. VAARDIGHEIDSNIVEAU
Wanneer de cursisten een SSI opleidingsniveau bereiken waarop zij in staat zijn met problemen onder water om te gaan,
mogen zij uitsluitend geconfronteerd worden met realistische problemen. De cursisten moeten deze problemen oplossen
zoals ze dat ook in een echte duiksituatie zouden doen.

IV. DWANG
SSI Dive Professionals mogen een cursist nooit dwingen om vaardigheden uit te voeren indien de cursist aangeeft of uit
zijn lichaamstaal blijkt dat hij het niet wil doen.

V. NOODPLAN
Een SSI Dive Professional die opleiding geeft in het water, moet voor elke locatie waar opleidingsduiken worden gemaakt,
beschikken over een noodplan op papier voor het geval zich een duikongeval voordoet.

VI. EHBO-KOFFER
In de nabijheid van de duiklocatie moet een nooduitrusting beschikbaar zijn die minimaal bestaat uit een EHBO-koffer,
een zuurstofkoffer en communicatiemiddelen. De nooduitrusting moet op elk moment tijdens de opleiding toegankelijk
zijn.

VII. MELDINGSPROCEDURES
Als een SSI Professional betrokken is bij of getuige is van een incident of ongeval, of als tegen hem of zijn Dive
Center/Resort een claim wordt ingediend of een rechtszaak wordt aangespannen, moet hij onmiddellijk het
verantwoordelijke SSI Service Center, zijn verzekering en de verzekering van het Dive Center/Resort waarbij hij is
aangesloten, hiervan op de hoogte stellen.

AANBEVELING: Maak hiervoor gebruik van het SSI formulier voor de melding van ongevallen en incidenten. Je vindt dit
in de downloadsectie in MySSI.
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Algemene trainingstandaards

DUIKOMGEVING
I. ZWEMBAD/GECONDITIONEERD WATER

Een zwembad – of water waar de omstandigheden vergelijkbaar zijn met van die van een zwembad – met een diepte die
geschikt is voor de activiteit, of water waarin de omstandigheden met betrekking tot zicht, diepte, waterbeweging en
toegankelijkheid vergelijkbaar zijn. De maximale diepte voor de opleiding in het zwembad/geconditioneerd water is vijf
(5) meter.

OPMERKING: Voor alle instapprogramma's geldt dat het zwembad/geconditioneerde water zowel voldoende ondiep
moet zijn dat alle cursisten kunnen staan, als voldoende diep dat zij de oefeningen die in het kader van de opleiding zijn
vereist, goed kunnen uitvoeren.

II. BUITENWATER
Buitenwater is een natuurlijke watermassa die representatief is voor de plaatselijke duikomstandigheden.

III. ONDIEP WATER
Water dat dermate ondiep is dat de cursisten er met hun hoofd boven water kunnen staan.

IV. DIEP WATER
Water dat te diep is om met je hoofd boven water te kunnen staan.

V. DIEPE DUIKEN
Elke duik dieper dan 18 meter.

VI. DUIKEN OP HOOGTE
SSI Dive Professionals moeten alle duiken op een hoogte van 300 meter of meer plannen aan de hand van de speciale
hoogtetabellen/software of duikcomputers die geschikt zijn voor duiken op hoogte.

VII. DUIKEN IN KOUD WATER
SSI Dive Professionals moeten zekerstellen dat vóór opleidingsduiken in koud water alle cursisten beschikken over
duikkleding die de juiste mate van bescherming biedt. Als er tijdens buitenduiken in het kader van de opleiding gebruik
wordt gemaakt van droogpakken, moet de cursist in het bezit zijn van het SSI specialtybrevet Dry Suit Diving (of
gelijkwaardig) of aantonen dat hij ervaring heeft met duiken in een droogpak. Als de cursist geen ervaring heeft met
duiken in een droogpak, moet hij in het zwembad/geconditioneerd water een introductieles droog duiken volgen voordat
hij de buitenduiken in het kader van de opleiding maakt.

OPMERKING: Wanneer de opleiding plaatsvindt in koud water, moeten de richtlijnen van de fabrikant van de materialen
altijd worden opgevolgd.

VIII. PLEZIERDUIK
Een duik die een cursist maakt voordat hij de buitenduiken in het kader van de opleiding heeft afgerond, en waarbij hij
geen oefeningen hoeft te doen. Cursisten op instapniveau moeten tijdens plezierduiken onder directe supervisie staan.

IX. INDOOR DIVING
In het kader van de volgende programma's mag voor de opleidingsduiken gebruik worden gemaakt van aquaria en
speciale indoor-duikcentra met een minimale diepte van meer dan vijf (5) meter en een wateroppervlak van minimaal 100
vierkante meter: Snorkeling, Freediving, Try Scuba, Basic Diver, Scuba Diver, Indoor Diver, de buitenduiken 1 en 2 van het
programma Open Water Diver en specialtyprogramma's die betrekking hebben op deze speci eke omgeving.

OPMERKING: Alle standaards, met inbegrip van dieptelimieten, zijn van toepassing wanneer de opleiding in een indoor-
duikcentrum wordt verzorgd. Neem contact op met het verantwoordelijke SSI Service Center als je vragen hebt over de
geschiktheid van een indoor-duikcentrum.

X. NACHTDUIKEN
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Duiken die na zonsondergang en vóór zonsopkomst worden gemaakt. SSI Dive Professionals moeten ervoor zorgen dat
alle cursisten tijdens nachtelijke opleidingsduiken een duiklamp tot hun beschikking hebben.
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Algemene trainingstandaards

OVERHEAD-OMGEVING
I. LINEAIRE AFSTAND

In de standaards van SSI Overhead Environment-programma's worden beperkingen aan de lineaire afstanden gesteld.
Lineaire afstand is de som van de verticale afstand en de horizontale afstand die de duiker moet a eggen om aan de
oppervlakte te komen.

II. TUNNELS
Een natuurlijke of kunstmatige structuur die een rechtstreekse verticale opstijging naar de oppervlakte verhindert. Een
tunnel mag maximaal tien (10) meter lang zijn en zich op maximaal 30 meter diepte bevinden. Een tunnel heeft een ingang
en een uitgang die beide goed te zien zijn, en er bestaat geen risico dat de doorgang geblokkeerd is of de duiker vast komt
te zitten.

In het kader van programma's boven instapniveau mogen SSI Dive Professionals met actieve status met cursisten door een
tunnel zoals hierboven gede nieerd zwemmen.

III. OVERHEAD-OMGEVING MET DAGLICHT
Een natuurlijke of kunstmatige structuur die een rechtstreekse verticale opstijging naar de oppervlakte verhindert. De
ingang is duidelijk te zien en de duiker ziet altijd een veilige opening waardoor natuurlijk daglicht naar binnen valt en die
groot genoeg is om in geval van nood terug te keren naar de oppervlakte. Tijdens een duik in een overhead-omgeving
met daglicht (de daglichtzone) moet een vaste gidslijn de weg terug naar de ingang wijzen. De lijn moet geschikt zijn voor
gebruik in de omgeving, moet buiten de overhead-omgeving zijn bevestigd en moet gevolgd kunnen worden zonder dat
de duiker moet kiezen welke kant hij op moet.

SSI Dive Professionals met actieve status en lesbevoegdheid voor de SSI Overhead Environment-programma's mogen
tijdens deze speci eke programma's cursisten begeleiden in een overhead-omgeving die aan bovenstaande criteria
voldoet.

IV. DUIKEN IN EEN OVERHEAD-OMGEVING ZONDER DAGLICHT
Een duik in een natuurlijke of kunstmatige structuur die een rechtstreekse verticale opstijging naar de oppervlakte
verhindert. De duiker kan zich op enige afstand van een veilige uitgang bevinden, maar moet beschikken over voldoende
gas zodat hij na het verlaten van de omgeving nog beschikt over een derde (1/3) van het totale gasvolume (ervan
uitgaande dat er geen sprake is van een noodsituatie). Tijdens alle duiken in een overhead-omgeving moet een vaste
gidslijn de weg terug naar de ingang wijzen. De lijn moet geschikt zijn voor gebruik in de omgeving en moet buiten de
overhead-omgeving zijn bevestigd.

SSI Dive Professionals met actieve status en lesbevoegdheid voor de SSI Overhead Environment-programma's mogen
tijdens deze speci eke programma's cursisten begeleiden in een overhead-omgeving die aan bovenstaande criteria
voldoet.
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Algemene trainingstandaards

DIEPTELIMIETEN
I. DIEPTELIMIETEN PER PROGRAMMA

De maximale diepte voor opleiding in het zwembad/geconditioneerd water is 5 meter tenzij in de standaards van het
speci eke programma anders wordt vermeld.

De minimale diepte voor de opleiding in het buitenwater is vijf (5) meter.

De minimale en maximale diepte van buitenduiken in het kader van de opleiding staan vermeld in de standaards van het
speci eke programma.

II. DIEPTELIMIET VOOR RECREATIEVE DUIKEN
De maximale diepte voor recreatieve duiken is veertig (40) meter.

III. AANBEVOLEN DIEPTELIMIETEN NA BREVETTERING
Na brevettering mogen SSI duikers duiken met een buddy die is gebrevetteerd op hetzelfde of een hoger niveau, in een
omgeving en tot een diepte die aansluit bij hun ervaring en opleidingsniveau.

Aanbevolen dieptelimiet op basis van brevettering: 

Scuba Diver – 12 meter met een duikprofessional met actieve status
Open Water Diver – 18 meter
Advanced Adventurer – 30 meter als tijdens de opleiding een diepe duik is gemaakt
Deep Diving specialty – 40 meter
Enriched Air Nitrox – maximale ppO2 van 1,4 bar niet overschrijden

Aanbevolen dieptelimiet op basis van leeftijd: 

10 en 11 jaar oud: 12 meter samen met een duikprofessional met actieve status of gebrevetteerde volwassene

Ga naar Standaards voor Dive Professional > Standaards voor Dive Professional Crossover voor meer informatie over
de voorwaarden voor deelname aan een SSI Dive Professional Crossover.

Duikers die niet gebrevetteerd zijn door een RSTC of ISO opleidingsorganisatie of door een officieel erkende bond en
slagen voor de SSI Experienced Diver Test, bestaande uit het theorie-examen en evaluatie van de vaardigheden tijdens
twee buitenduiken in het kader van de opleiding, komen in aanmerking voor een SSI brevet op gelijk niveau en mogen
een programma op een eerstvolgend hoger niveau binnen het SSI opleidingssysteem volgen.

Duikers die niet gebrevetteerd zijn door een RSTC of ISO opleidingsorganisatie of door een officieel erkende bond en
slagen voor de SSI Experienced Diver Test, bestaande uit het theorie-examen en evaluatie van de vaardigheden tijdens
twee buitenduiken in het kader van de opleiding, komen in aanmerking voor een SSI brevet op gelijk niveau en mogen
een programma op een eerstvolgend hoger niveau binnen het SSI opleidingssysteem volgen.
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Algemene trainingstandaards

PROCEDURES VOOR
BREVETTERING
I. CERTIFYING INSTRUCTOR

The certifying instructor is the SSI Professional who completes the nal knowledge and skill assessment with the student.
They are responsible for ensuring that the training record is properly completed, including all required veri cation
signatures and dates, and will be the instructor-of-record on the student's certi cation.

II. INVOER CURSISTGEGEVENS
SSI Dive Centers/Resorts en Dive Professionals moeten controleren of de voor- en achternaam van de duiker, zijn
contactgegevens, zijn geboortedatum en zijn e-mailadres juist zijn ingevoerd in MySSI.

III. (ERKENNING)BREVETTEN VOOR CURSISTEN VERWERKEN
Aan elke cursist die aan alle SSI vereisten van een programma op elk opleidingsniveau voldoet, wordt een SSI duikbrevet
of een erkenningbrevet verstrekt. Digitale brevetten worden aangemaakt zodra de brevettering in MySSI is verwerkt. Alle
(erkenning)brevetten moeten binnen zeven (7) dagen na afronding van een programma worden verwerkt.

OPMERKING: Na verwerking van de brevettering of erkenning in MySSI ontvangt de cursist een e-mail net een kopie van
het duik- of erkenningbrevet. De cursist heeft bovendien toegang tot al zijn duik- en erkenningbrevetten na aanmelding
bij zijn MySSI account of in de MySSI app.

IV. BREVETTEN VOOR DIVE PROFESSIONALS VERWERKEN
Zodra een kandidaat heeft voldaan aan alle SSI opleidingsvereisten voor een Dive Professional-programma, moet het
dossier van de kandidaat of het aanvraagformulier binnen zeven (7) dagen compleet worden gemaakt respectievelijk
volledig worden ingevuld en aan het verantwoordelijke SSI Service Center worden verzonden.

For Specialty Instructor programs without digital materials, the certi cation is completed by the responsible Dive Center,
the Dive Center Monitor authorizes the certi cation, and all required paperwork is maintained by the Dive Center.

V. JUNIOR-BREVETTEN
Aan een cursist jonger dan 15 jaar die een SSI programma afrondt, wordt een Junior Diver-brevet voor het desbetreffende
programma afgegeven.

OPMERKING: Dive Centers kunnen een Junior brevet upgraden zodra de cursist 15 jaar oud is. Brevetkaarten kunnen
worden besteld en gekocht via het lokale SSI Dive Center/Resort. Werk het aantal duiken en de persoonsgegevens van
de cursist in MySSI bij en upload een nieuwe foto voordat de nieuwe brevetkaart wordt aangemaakt.

VI. EEN CURSIST VERWIJZEN (REFERRAL)
OPMERKING: Ga voor referralprogramma's op instapniveau naar Standaards voor recreatief duiken > Programma
Referral Diver.

Als een cursist een deel van een SSI programma afrondt en ervoor kiest het resterende deel af te ronden bij een ander Dive
Center/Resort, moet je alle desbetreffende documentatie en een kopie van de SSI Medische verklaring (of ander geldig
medisch document) van de cursist verstrekken aan de cursist en/of het andere Dive Center/Resort.

Alle originele opleidingsdocumenten en medische formulieren blijven bij het verwijzende Dive Center/Resort.

VII. VERLOREN BREVETTEN VERVANGEN

1. Als een cursist zijn brevetkaart is verloren, zoek je in MySSI op of er in zijn MySSI pro el een digitaal brevet staat.
2. Als er een digitaal brevet aanwezig is, kan de cursist zich aanmelden en heeft hij toegang tot al zijn digitale brevetten.
3. Een brevetkaart kan worden besteld en betaald via het SSI Dive Center/Resort.
4. Als er geen digitaal brevet aanwezig is, neem je contact op met het verantwoordelijke SSI Service Center.
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AANBEVELING: Personen die vijf (5) jaar of langer niet hebben gedoken, worden als inactief beschouwd. Inactieve
duikers moeten deelnemen aan een Scuba Skills Update om een nieuw brevet te kunnen aanvragen.
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VIII. CURSUSDOSSIER EN LOGBOEKEN
Aan de hand van cursusdossiers en logboeken wordt de voortgang van de cursist bewaakt en geëvalueerd. De instructeur
en cursist moeten het cursusdossier en de desbetreffende pagina's in het logboek paraferen en ondertekenen zodra de
toepasselijke theorie en vaardigheden zijn afgerond. De cursusdossiers moeten minimaal vijf (5) jaar door het SSI Dive
Center/Resort bewaard worden. Indien dit met het oog op kwaliteitszorg of een klacht nodig is, moet het SSI Dive
Center/Resort het cursusdossier of leesbare kopieën daarvan binnen de gestelde tijd aan het verantwoordelijke SSI Service
Center overdragen.

OPMERKING: Lokaal kan wettelijk zijn vastgelegd dat cursusdossiers langer dan vijf (5) jaar moeten worden bewaard.

IX. DUIKERS VAN ERKENDE OPLEIDINGSORGANISATIES

Om als opleidingsorganisatie of bond in aanmerking te komen voor erkenning door SSI
moet aan alle onderstaande vereisten worden voldaan: 

Wanneer is aangetoond dat aan deze vereisten wordt voldaan, wordt de organisatie toegevoegd aan het overzicht van
gelijkwaardige brevetten van SSI en geldt de organisatie als een door SSI erkende opleidingsorganisatie of bond.

X. CRITERIA VOOR ERKENNING DOOR SSI
Deze cursist moet slagen voor de SSI Experienced Diver Test, die bestaat uit het theorie-examen en minimaal twee
opleidingsduiken in het buitenwater. De duiker moet tijdens de opleidingsduiken in het buitenwater aantonen dat hij alle
duikvaardigheden voor het desbetreffende niveau beheerst.

Een cursist die slaagt voor de Experienced Diver Test, ontvangt een SSI brevet op gelijkwaardig niveau en mag aan het
volgende programma binnen het SSI opleidingssysteem deelnemen.?

SSI Dive Centers/Resorts mogen brevetten die zijn verstrekt door een opleidingsorganisatie of bond die niet wordt erkend,
erkennen maar doen dat op eigen risico en zijn volledig aansprakelijk.

VOORBEELD: Als een klant die actief duikt bij je SSI Dive Center/Resort, zijn Open Water-brevet verliest en dit brevet is
verstrekt door een opleidingsorganisatie die niet meer bestaat, maar hij kan zijn duikervaring aantonen (bijvoorbeeld
via een afgetekend logboek), kun je op basis van je persoonlijke ervaring en na controle van zijn duikervaring beslissen
om aan deze klant een nieuw SSI brevet te verstrekken. Het SSI Dive Center/Resort moet aan de duiker een digitaal
lespakket voor Open Water Diver verstrekken en zijn kennis en vaardigheden testen voordat een nieuw brevet wordt
afgegeven. Het SSI Dive Center/Resort moet bepalen welke vorm van evaluatie nodig is voordat een gelijkwaardig SSI
brevet wordt afgegeven.

AANBEVELING: Als een klant een gelijkwaardig SSI brevet wil hebben, maar hij kan niet voldoende aantonen dat hij
gebrevetteerd is, lever je hem een digitaal lespakket voor Open Water Diver en neem je een Experienced Diver Test af.

XI. DIVE PROFESSIONALS VAN ERKENDE OPLEIDINGSORGANISATIES
Dive Professionals die zijn gebrevetteerd door een opleidingsorganisatie of bond die door SSI wordt erkend, kunnen
deelnemen aan een SSI Dive Professional Crossover.

Minimaal vijf (5) jaar actief
Een volledig lijn lesmaterialen in minimaal drie (3) talen aanbieden
Minimaal 250 instructeurs en 50 erkende duikcentra wereldwijd
In het bezit van een geldige, wereldwijde EUF/ISO-certi cering
Actief lid van minimaal één RSTC

Brevetten die zijn verstrekt door een opleidingsorganisatie of bond die door SSI wordt erkend, worden beschouwd als
gelijkwaardig aan SSI brevetten. De houder van het brevet mag door met de volgende opleiding binnen het SSI
opleidingssysteem.

Als een klant een gelijkwaardig SSI brevet aanvraagt voor een brevet dat aan hem is verstrekt door een
opleidingsorganisatie of bond die door SSI wordt erkend, is het de keuze en verantwoordelijkheid van de SSI Dive
Professional of het Dive Center/Resort of dit brevet wordt verstrekt.

XII. DUIKERS VAN NIET-ERKENDE OPLEIDINGSORGANISATIES
Aan een cursist die is gebrevetteerd door een opleidingsorganisatie of bond die niet wordt erkend door SSI, wordt geen
gelijkwaardig SSI-brevet verstrekt zonder aanvullende kennistest en evaluatie van de vaardigheden door de SSI Dive
Professional.

XIII. DIVE PROFESSIONALS VAN NIET-ERKENDE OPLEIDINGSORGANISATIES
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Divemaster-kandidaten die zijn gebrevetteerd door een opleidingsorganisatie of band die niet door SSI wordt erkend,
moeten slagen voor de SSI Experienced Diver Test om gebrevetteerd te worden als Dive Guide zonder professionele status.
Na het behalen van dit brevet kunnen zij actieve status als SSI Dive Professional aanvragen en komen zij in aanmerking
voor het erkenningsbrevet Divemaster nadat ze het SSI programma Science of Diving hebben afgerond.

Kandidaten op het niveau van Open Water Instructor of hoger die zijn gebrevetteerd door een opleidingsorganisatie of
band die niet door SSI wordt erkend, mogen deelnemen aan een SSI Dive Professional Crossover, maar zullen pas worden
gebrevetteerd als zij ook hebben deelgenomen aan een Instructor Evaluation ter beoordeling van hun kennis en
vaardigheden op het niveau van een SSI Dive Professional. Een SSI Instructor Certi er met actieve status mag zowel de
Dive Professional Crossover als de Instructor Evaluation voor de kandidaat verzorgen.

XIV. DIVE PROFESSIONALS VAN NIET-ERKENDE OPLEIDINGSORGANISATIES
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Algemene trainingstandaards

PROFESSIONELE STATUS BIJ SSI
I. STATUS ACTIEF

SSI Dive Professionals moeten aan de volgende voorwaarden voldoen om hun actieve status te behouden:

Aangesloten zijn bij een SSI Dive Center/Resort met actieve status.
De SSI Dive Professional-overeenkomst lezen en ondertekenen (online) en de jaarlijkse bijdrage voldoen.
Beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (indien wettelijk verplicht in het desbetreffende land). De
SSI Dive Professional moet SSI als verzekerde in de polis laten opnemen en aan het verantwoordelijke SSI Service
Center een kopie van de polis verstrekken.
Medisch geschikt bevonden voor de duiksport door een duikerarts – deze goedkeuring mag niet ouder dan twee (2)
jaar zijn (aanbevolen).
Gecerti ceerd voor EHBO- en reanimatie – diploma mag niet ouder dan twee (2) jaar zijn.
Gecerti ceerd voor het toedienen van zuurstof – diploma mag niet ouder dan twee (2) jaar zijn. De Dive Professional
moet bekend zijn met de desbetreffende medische principes en getraind zijn in het gebruik van een zuurstofset.

II. STATUS INACTIEF
Een SSI Dive Professional die aan alle vereisten voor actieve status heeft voldaan, maar niet is aangesloten bij een SSI Dive
Center/Resort met actieve status en/of geen geldige beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan overleggen (indien
vereist).

III. STATUS INGETROKKEN
Een persoon die is gebrevetteerd als SSI Dive Professional maar zijn jaarlijkse bedrage aan SSI niet heeft voldaan.

IV. STATUS IN HEROVERWEGING
Een persoon die is gebrevetteerd als SSI Dive Professional, maar van wie de status in heroverweging is vanwege een
schriftelijke klacht die is ingediend bij SSI en waarin de desbetreffende SSI Dive Professional beschuldigd wordt van
ernstige schending van de SSI Gedrag- of Trainingstandaards. Een persoon van wie de status in heroverweging is, komt
wereldwijd pas weer in aanmerking voor actieve status wanneer de schriftelijke aantijgingen zijn weerlegd en er extra
training heeft plaatsgevonden. De brevetgegevens van deze persoon kunnen niet worden gecontroleerd via het SSI Diver
Veri cation-systeem.

V. STATUS GEROYEERD
Een persoon die is gebrevetteerd als SSI Dive Professional maar door SSI is geroyeerd als gevolg van een ernstige
schending van de SSI Gedrag- of Trainingstandaards. Een persoon die is geroyeerd, komt wereldwijd niet meer in
aanmerking voor actieve status bij SSI en de brevetgegevens van deze persoon kunnen niet langer worden geveri eerd
via SSI Diver Veri cation-systeem.

Langer dan twee (2), korter dan vijf (5) jaar:

Optie 1 

VI. DUUR VAN DE INACTIEVE STATUS
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Trainingstandaards voor Dive Professionals

OPNIEUW ACTIEVE STATUS
VERKRIJGEN

SSI Dive Professionals met inactieve status of waarvan de status is ingetrokken, kunnen weer actieve status verkrijgen door
te voldoen aan de volgende vereisten, die afhankelijk zijn van de duur dat zij geen actieve status hebben.

Optie 2 

Korter dan twee (2) jaar

Alle stappen van de online procedure voor het verlengen van de status doorlopen.

Een Dive Professional Update voor het toepasselijke brevetteringsniveau volgen zoals hieronder beschreven.

Langer dan tien (10) jaar:

Het SSI programma Dive Professional Crossover voor het toepasselijke brevetteringsniveau volgen.

Een Dive Professional Update voor het toepasselijke brevetteringsniveau volgen zoals hieronder beschreven.

Langer dan vijf (5), korter dan tien (10) jaar:

Aan alle vereisten van het programma voldoen, zoals zwemvaardigheidstesten, digitale lesmaterialen, theorie-
evaluaties, theorie-examens en opleiding in het water als vermeld in de Instructor Manual van het desbetreffende
programma.

I. SSI DIVE PROFESSIONAL UPDATE
A. DOEL

Tijdens de SSI Dive Professional Update wordt de kandidaat op de volgende punten beoordeeld: zijn kennis van algemene
duiktheorie, programmaspeci eke informatie en de opleidings- en les loso e van SSI, zijn vaardigheden in het water en
de eisen die worden gesteld aan lesgeven en evaluatie.

In geval van twijfel of zorg over de capaciteiten van de kandidaat moet hij middels de Dive Professional Update worden
geëvalueerd voordat een SSI brevet op professional-niveau wordt verstrekt.

B. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Dive Guide / Divemaster Update

Het SSI Upgrade-pakket aankopen, doornemen en invullen

Het theorie-examen voor Dive Guide maken en met een score van minimaal 90% slagen

De volgende sessies met betrekking tot praktische toepassingen uit de Instructor
Manual voor het programma Dive Guide volgen: 

Praktische toepassing 1: Zwemvaardigheidstest kandidaat
Praktische toepassing 3: Workshop Vaardigheden Open Water Diver Skills
Praktische toepassing 4: Workshop Vaardigheden Diver Stress and Rescue Skills
Praktische toepassing 5: Evaluatie Duikbrie ng
Praktische toepassing 6: Evaluatie Duikbegeleiding

OPMERKING: De eerste drie praktische toepassingen mogen worden gecombineerd in één les in het
zwembad/geconditioneerd, de laatste twee mogen worden gecombineerd in één opleidingsduik in het buitenwater.

Assistant Instructor Update
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Het SSI Upgrade-pakket aankopen, doornemen en invullen

Het theorie-examen voor Assistant Instructor, waarvoor de kandidaat met een score van minimaal 90% moet slagen

De volgende sessies met betrekking tot praktische toepassingen uit de Instructor
Manual voor de Instructor Training Course volgen: 

Praktische toepassing 1: Zwemvaardigheidstest kandidaat
Praktische toepassing 2: Theoriepresentatie - Open Water Diver
Praktische toepassing 5: Workshop - Open Water Diver en Scuba Skills Update
Praktische toepassing 6: Presentatie in zwembad/geconditioneerd water - Open Water Diver
Praktische toepassing 10: Workshop - Vaardigheden Diver Stress and Rescue

Open Water Instructor/Divemaster Instructor Update

Open Water Instructor-kandidaten moeten aan de vereisten van een Assistant
Instructor Update voldoen en ook de volgende sessies volgen: 

Praktische toepassing 13: Les in het buitenwater - Buitenwatervaardigheden

Assistant Instructor Trainer/Master Instructor/Instructor Trainer Update

Voor elke brevettering hoger dan Open Water Instructor moet de kandidaat een Dive Professional Update verzorgen voor
minimaal één duikprofessional op het hoogste niveau waarvoor hij bevoegd is.

Na afronding van de Dive Professional Crossover of Update stuur je het formulier voor aanvraag van status als professional
met de vereiste documentatie op naar het verantwoordelijke SSI Service Center.

VOORBEELD: een Assistant Instructor Trainer moet een Assistant Instructor Update-kandidaat beoordelen zoals
hierboven omschreven.

Een Instructor Trainer met actieve status heeft de directe supervisie over de Assistant Instructor Trainer/Master Instructor
Update.
De Instructor Trainer Update staat onder directe supervisie van een International Training Director met actieve status en
moet zijn goedgekeurd door het verantwoordelijke SSI Service Center.

II. BREVETTERING
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Algemene trainingstandaards

GEDRAGSTANDAARDS
Als SSI Dive Professional ben je wanneer je met mensen werkt, verantwoording schuldig voor de beslissingen die je neemt,
en de dingen die je doet. SSI verwacht van jou altijd een juiste en professionele instelling wanneer je opleidingen geeft of
bij andere gerelateerde activiteiten betrokken bent. Je moet de volgende richtlijnen naleven:

Je licht SSI vóór verlenging van je status of een opleiding in indien je ooit bent veroordeeld voor een misdrijf of moreel
delict (bijvoorbeeld eerlijkheid, integriteit, moraal).

Je bent tijdens opleidingen en andere bedrijfsgerelateerde activiteiten altijd professioneel.

Je vervult elke duik een voorbeeldfunctie – je duikt veilig en stimuleert anderen dit ook te doen, je bent je bewust van
de omgeving en je probeert de ecologische impact zo klein mogelijk te houden.

Je stelt je tijdens alle SSI programma's die je verzorgt, integer en eerlijk op en streeft naar een zo goed mogelijke
ervaring voor de klant.

Je houdt je aan de SSI Trainingstandaards en woont regelmatig updates voor SSI Dive Professionals bij.

Je laat je in het openbaar of anderszins niet negatief uit over SSI Dive Centers, Resorts, Instructors of Dive Professionals
of enig andere speler binnen de duikindustrie.

Je stelt SSI op de hoogte als een Dive Center, Resort, Instructor of Dive Professional de standaards of gedragsregels
overtreedt of als er op last van een andere erkende opleidingsorganisatie of de autoriteiten een onderzoek is ingesteld,
er maatregelen genomen zijn of worden, of er een rechtszaak is of wordt aangespannen tegen een Dive Center, Resort,
Instructor of Dive Professional.

Je vrijwaart SSI, haar directieleden, medewerkers en gevolmachtigden voor enig verlies, enige claim of enige schade die
voortvloeit uit een actie van de SSI Dive Professional of zijn/haar vertegenwoordigers, cursisten of gevolmachtigden.

Je leeft procedures met betrekking tot kwaliteitszorg zoals vermeld in de Monitor Assessment Procedures na.

Als SSI Dive Professional begrijp je dat overtreding van deze gedragsregels tot gevolg kan hebben dat je
niet langer in aanmerking komt voor actieve status of verlenging van je status.
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Trainingstandaards voor Dive Professionals

SSI KLACHTENPROCEDURE
I. DOEL

De Klachtencommissie is belast met het onderzoek naar klachten met betrekking tot gedrag of standaards over SSI
Authorized Dive Centers en Dive Resorts, Instructors en Dive Professionals.

Let op!

De Klachtencommissie is expliciet niet verantwoordelijk voor klachten die geen
betrekking hebben op SSI opleidingsprogramma's of zakelijke aspecten in verband met
opleidingsprogramma's en diensten van SSI. 

II. ONTVANGST VAN KLACHTEN
Er zijn mondelinge en schriftelijke klachten. De Klachtencommissie, die bestaat uit kadermedewerkers van het
verantwoordelijke SSI Service Center, neemt elke klacht serieus, maar doet uitsluitend nader onderzoek naar schriftelijke
en ondertekende (gecerti ceerde) klachten.

Mondeling

Mondelinge klachten moeten worden opgevolgd door een schriftelijke, ondertekende klacht. Zo niet, dan wordt de klacht
niet behandeld.

Schriftelijk

E-mails en MAP 2.0-enquêtes die via het online systeem van SSI worden ontvangen, kunnen worden behandeld als
schriftelijke klachten, afhankelijk van de ernst ervan. Indien dit gebeurt, zijn de volgende procedures zoals deze ook
gelden bij een schriftelijke klacht, van toepassing.

BELANGRIJK: Immuniteit kan niet worden gewaarborgd aangezien alle partijen het recht hebben de originele
documenten te openen en lezen. De klachtenprocedure kan meerdere weken in beslag nemen om iedereen de tijd te
geven te reageren.

III. COMMISSIE VORMEN
Bij ontvangst van een schriftelijke klacht, wordt er een klachtencommissie gevormd die bestaat uit minimaal drie (3) leden
die gespecialiseerd zijn op het desbetreffende gebied en het verantwoordelijke SSI Service Center of Regional Center
vertegenwoordigen. Eén lid van de Klachtencommissie wordt aangesteld als woordvoerder en onderhoudt de
communicatie met de klagende partij en andere betrokken partijen, maar alle communicatie moet schriftelijk aan alle
leden van de Klachtencommissie plaatsvinden. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

IV. PROCEDURE
De Klachtencommissie bekijkt de klacht en gaat in overeenstemming met de volgende procedures te werk:

1. De klagende partij ontvangt schriftelijk een ontvangstbevestiging en moet binnen 15 werkdagen bevestigen dat zijn
persoonlijke gegevens samen met de klacht ter beschikking worden gesteld aan een derde of derden. Als de
akkoordverklaring met betrekking tot de procedure niet binnen de gestelde tijd door de Klachtencommissie wordt
ontvangen, wordt het dossier gesloten en zullen er geen verdere maatregelen worden genomen.

2. Na ontvangst van de akkoordverklaring met betrekking tot de procedure door de Klachtencommissie, wordt per e-mail
(of aangetekende post indien van toepassing) een kopie van de klacht verzonden aan het Dive Center/Resort en/of de
Instructor/Dive Professional. Het Dive Center/Resort en de Instructor/Dive Professional hebben, gerekend vanaf de
datum van ontvangst van de klacht, 15 werkdagen de tijd om schriftelijk te reageren.

Indien binnen de gestelde tijd geen schriftelijke reactie of een onvolledige reactie is ontvangen, wordt de status van het
Dive Center/Resort en de Instructor/Dive Professional omgezet in 'inactief ' en hebben zij niet langer het recht om
zelfstandig SSI opleidingen of programma's te verzorgen of de taken als vermeld in de SSI Trainingstandaards uit te
voeren of SSI brevetten te verstrekken totdat de Klachtencommissie de volledige vereiste documentatie heeft
ontvangen.
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Wanneer de Klachtencommissie een volledige schriftelijke reactie heeft ontvangen, beoordeelt de Klachtencommissie
zowel de klacht als de reactie en bepaalt zij of de SSI Training of Gedragstandaards zijn geschonden.
Als naar mening van de Klachtencommissie de standaards redelijkerwijs niet zijn geschonden, deelt de
Klachtencommissie de klagende partij en het Dive Center/Resort en/of Instructor/Dive Professional mede dat de
Klachtencommissie geen schending heeft vastgesteld en geen verdere stappen zal nemen.
Als de Standaards naar mening van de Klachtencommissie zijn geschonden, onderzoekt de Klachtencommissie de
klacht verder.

Let op!

In ernstige gevallen, waarbij het vermoeden bestaat dat de standaards of de
veiligheidseisen met voeten zijn getreden, wordt de status van het Dive Center/Resort
en/of de Instructor/Dive Professional met onmiddellijke ingang gewijzigd in IN
HEROVERWEGING en mag het Dive Center/Resort en/of de Instructor/Dive Professional
geen SSI opleidingen of programma's verzorgen en SSI brevetten verstrekken totdat
een uitspraak is gedaan. 

3. De Klachtencommissie maakt gebruik van verschillende onderzoeksmethoden, afhankelijk van de aard van de klacht.

De Klachtencommissie kan aan het Dive Center/Resort en/of de Instructor/Dive Professional contactgegevens vragen
van cursisten die de desbetreffende instructeur in de voorafgaande twaalf maanden heeft opgeleid. Cursisten worden
willekeurig door SSI gekozen. Elke cursist ontvangt een vragenlijst.
De Klachtencommissie mag met cursisten die niet reageren op de vragenlijst of die niet alle vragen beantwoorden,
telefonisch of per e-mail contact opnemen.
De Klachtencommissie kan bij het Dive Center/Resort en/of de Instructor/Dive Professional kopieën van cursusdossiers
of andere belangrijke documenten opvragen.
De Klachtencommissie mag gebruikmaken van andere onderzoeksmethoden indien zij dit nodig acht.

4. De Klachtencommissie doet een eerste uitspraak over schending van de standaards.

Als uit het onderzoek blijkt dat de standaards niet zijn geschonden, deelt de Klachtencommissie de klagende partij en
het Dive Center/Resort en/of de Instructor/Dive Professional mede dat er geen schending is vastgesteld en er geen
maatregelen worden genomen (in afwachting van eventuele documentatie die het tegendeel bewijst).
Als uit het onderzoek blijkt dat de standaards geschonden zijn, bepaalt de Klachtencommissie welke stappen genomen
worden. De Klachtencommissie kan juridisch advies vragen voordat er stappen worden genomen.

5. De Klachtencommissie kan, naar eigen keuze, het Dive Center/Resort en/of de Instructor/Dive Professional verplichten
tot het nemen van diverse maatregelen, afhankelijk van de overtreding.

Als de Klachtencommissie hertraining nodig acht, bepaalt de Klachtencommissie de strekking van eventuele
hertraining, de termijn waarbinnen dit moet plaatsvinden en de voorwaarden waarop het Dive Center/Resort en/of de
Instructor/Dive Professional weer actieve status kan verkrijgen.
Als de Klachtencommissie beëindiging van de status of het lidmaatschap nodig acht, wordt het lidmaatschap van het
Dive Center/Resort en/of de Instructor/Dive Professional ingetrokken. Deze maatregel kan in de toekomst niet
herroepen worden.

De Klachtencommissie zal het Dive Center/Resort en/of de Instructor/Dive Professional schriftelijk –per e-mail of per
aangetekende post– op de hoogte stellen van haar beslissing ten aanzien van de klacht.
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PROGRAMMA'S VOOR
RECREATIEF DUIKEN
OPMERKING: Cursisten op instapniveau moeten elk onderdeel van deze test met succes uitvoeren. Dan pas mogen zij
deelnemen aan opleidingsactiviteiten in het buitenwater.
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Standaards voor recreatief duiken

ZWEMVAARDIGHEIDSTEST
In het geval van SSI programma's op instapniveau, zoals Open Water Diver, moet de cursist voorafgaand aan opleiding in
het buitenwater een zwemvaardigheidstest a eggen. Aan de hand van dezelfde test kunnen cursisten worden
geëvalueerd voordat zij aan een SSI vervolgopleiding beginnen, maar dit is niet verplicht tenzij in de standaards van het
speci eke programma anders wordt aangegeven.

I. ALGEHEEL COMFORT IN HET WATER
Deze test is bedoeld om te bepalen of je cursisten zich in het water kunnen redden. Enige nervositeit is gebruikelijk, maar
naarmate de cursus vordert, moeten de cursisten vertrouwen krijgen in hun uitrusting en in jouw capaciteiten als
instructeur.

II. ZWEMTEST
200 meter zwemmen zonder hulpmiddelen of 300 meter zwemmen met masker, vinnen en snorkel. Er geldt geen tijdslimiet
voor deze oefening, maar de cursist moet aan één stuk door zwemmen zonder te stoppen of te gaan staan.

III. DRIJVEN AAN OPPERVLAKTE
Tien (10) minuten blijven drijven of watertrappelen in water waar de cursist niet kan staan. De cursist moet gedurende de
hele oefening met zijn hoofd boven water blijven.

A. AANDACHTSPUNTEN

SSI adviseert om cursisten de zwemvaardigheidstest opnieuw te laten doen wanneer de laatste test meer dan zes
maanden geleden is.

Je kunt deze proeve van bekwaamheid afnemen tijdens een willekeurige les in zwembad of geconditioneerd water,
maar SSI raadt aan om het zo vroeg mogelijk tijdens de opleiding te doen zodat eventuele problemen aan het licht
komen.

Als de cursist niet voor de test slaagt, betekent dit niet dat hij is gezakt voor de opleiding. Laat de cursist oefenen en
herhaal de test totdat het wel lukt.

Je moet cursisten die niet op hun gemak lijken te zijn, goed in de gaten houden. Zij hebben mogelijk meer aandacht en
begeleiding nodig.
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Standaards voor recreatief duiken

PROGRAMMA SNORKELING
I. DOEL

Het SSI programma Snorkeling is een basisintroductie tot de uitrusting en vaardigheden die nodig zijn om veilig te kunnen
snorkelen.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Snorkeling Instructor met actieve status verzorgt het programma Snorkeling.

III. ADMINISTRATIE
Voorafgaand aan de opleiding moet de cursist de SSI verklaring van begrip voor snorkel-, freediving- en duikprogramma's
en de SSI vrijwaringverklaring (indien van toepassing) invullen.

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Er geldt geen minimale leeftijd voor deelname aan het programma Snorkeling.

OPMERKING: Cursisten hoeven geen goede zwemmers te zijn om deel te nemen aan het programma Snorkeling. Ze
mogen pas deelnemen aan de lessen in het buitenwater als zij zich op hun gemak voelen en kunnen blijven drijven in
water waar ze niet kunnen staan.

V. TIJDSDUUR
Er wordt geen aanbeveling gedaan voor de duur van het programma Snorkeling.

VI. DIEPTELIMIETEN

Als tijdens het programma Snorkeling ook het vasthouden van de adem wordt geoefend, geldt een maximale diepte
van zes (6) meter.

AANBEVELING: Als cursisten willen leren hoe zij duiken maken waarbij de adem wordt vastgehouden, is het SSI
programma Freediving Basic een aanrader.

VII. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

Het maximale aantal cursisten per instructeur wordt bepaald door de instructeur zelf. Hij moet goed supervisie kunnen
houden en kunnen voorzien in de behoeften van de cursisten.
Het aantal cursisten moet worden verlaagd indien dit met het oog op de omstandigheden of logistiek nodig is.

VIII. SUPERVISIE

Alle theorie- en wateractiviteiten vinden plaats onder directe supervisie van een Snorkeling Instructor met actieve
status.

IX. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

De lessen en beoordelingen uitvoeren zoals beschreven in de Snorkeling Instructor Manual in het
zwembad/geconditioneerd water of het buitenwater.

X. BREVETTERING

Het programma Snorkeling is uitsluitend een erkenningprogramma. Zodra het programma is afgerond, meld je dit in
MySSI en wordt voor de cursisten een gratis digitaal erkenningbrevet in de MySSI app aangemaakt.
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Standaards voor recreatief duiken

PROGRAMMA TRY SCUBA
I. DOEL

Het SSI programma Try Scuba biedt cursisten de mogelijkheid om in een zwembad/geconditioneerd water met een SSI
Dive Professional een introductieduik te maken.

OPMERKING: Dit is een erkenningsprogramma. De SSI Dive Professional moet zich focussen op de veiligheid en het
plezier van de cursist en de cursist niet te veel willen leren.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Assistant Instructor met actieve status mag het programma Try Scuba verzorgen.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de cursist een Try Scuba cursusdossier invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Privacyverklaring
Medische verklaring
Vrijwaringverklaring

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 8 jaar.

V. TIJDSDUUR
Er wordt geen aanbeveling gedaan voor de duur van het programma Try Scuba.

VI. DIEPTELIMIETEN

Maximale diepte in zwembad/geconditioneerd water: 5 meter.

VII. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

10 jaar en ouder: Het maximale aantal cursisten per instructeur is vier.
8 en 9 jaar oud: Het maximale aantal cursisten per instructeur is twee.
Hooguit twee (2) cursisten per les mogen jonger zijn dan 12 jaar en in dat geval mag geen van de andere cursisten
jonger zijn dan 15 jaar.
Gekwali ceerde assistenten mogen worden ingezet, maar het maximale aantal cursisten per instructeur mag niet
worden verhoogd.

VIII. SUPERVISIE

Alle theorielessen en activiteiten in het zwembad/geconditioneerd water vinden plaats onder directe supervisie van
een Assistant Instructor of hoger met actieve status.
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IX. FYSIEKE AFSTAND
Cursisten moeten voortdurend onder directe supervisie van de instructeur staan zodat er op elk moment tijdens de
opleiding in het water fysiek contact gemaakt kan worden.

X. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Alle theorielessen, sessies in het water en evaluaties zoals beschreven in de SSI Try Scuba Instructor Manual.
Demonstratie en evaluatie van de vaardigheden is alleen nodig wanneer de cursisten vervolgens de Basic Diver-
opleidingsduik in het buitenwater zullen maken.

XI. EEN ERKENNINGBREVET AFGEVEN

Try Scuba is uitsluitend een erkenningprogramma. Zodra het programma is afgerond, meld je dit in MySSI en wordt
voor de cursisten een digitaal erkenningbrevet aangemaakt.
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Standaards voor recreatief duiken

PROGRAMMA BASIC DIVER (ISO
11121)
I. DOEL

Het SSI programma Basic Diver biedt cursisten de noodzakelijke kennis en vaardigheden zodat zij in het buitenwater met
een SSI Open Water Instructor introductieduiken kunnen maken.

OPMERKING: Dit programma leidt niet op voor een brevet op instapniveau. De instructeur mag uitsluitend de
vaardigheden behandelen die staan vermeld in de Basic Diver Instructor Manual en moet de veiligheid en het plezier
van de cursist centraal stellen.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE

Een Open Water Instructor met actieve status mag het programma Basic Diver verzorgen.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de cursist een Basic Diver cursusdossier invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Privacyverklaring
Medische verklaring
Vrijwaringverklaring

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 10 jaar

V. TIJDSDUUR
Er wordt geen aanbeveling gedaan voor de duur van het programma Basic Diver.

VI. DIEPTELIMIETEN

Maximale diepte in zwembad/geconditioneerd water: 5 meter.
Maximale diepte in het buitenwater: 12 meter.

VII. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

12 jaar en ouder: Het maximale aantal cursisten per instructeur is vier.
10 en 11 jaar oud: Het maximale aantal cursisten per instructeur is twee.
Gekwali ceerde assistenten mogen worden ingezet, maar het maximale aantal cursisten per instructeur mag niet
worden verhoogd.

VIII. SUPERVISIE

Alle theorielessen en activiteiten in het zwembad/geconditioneerd water vinden plaats onder directe supervisie van
een Assistant Instructor of hoger met actieve status.
Een Open Water Instructor met actieve status evalueert alle verplichte vaardigheden in het zwembad/geconditioneerd
water voorafgaand aan activiteiten in het buitenwater en houdt de directe supervisie over alle activiteiten in het
buitenwater.
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IX. FYSIEKE AFSTAND

Tijdens oefeningen in het water heeft de SSI Dive Professional de directe supervisie over de cursisten zodat er op elk
moment fysiek contact mogelijk is.

X. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Theorielessen, lessen in het zwembad/geconditioneerd water en evaluaties zoals beschreven in de Instructor Manual
voor Basic Diver.
Het theorie-examen, waarvoor de cursist een score van minimaal 80% moet halen.
Minimaal één (1) buitenduik zoals beschreven in de Instructor Manual voor Basic Diver.

OPMERKING: De Open Water Instructor die de duik in het buitenwater met de cursist zal maken, moet de vaardigheden
van de cursist in het zwembad/geconditioneerd water evalueren.

XI. VRIJSTELLING

SSI Dive Professionals mogen voor één (1) buitenduik die is gemaakt in het kader van het programma Basic Diver,
vrijstelling verlenen tijdens de opleiding voor het brevet Scuba Diver of Open Water Diver.
De vrijstelling geldt alleen indien dit gebeurt binnen zes (6) maanden na afronding van het programma Basic Diver.
Wat betreft de minimale diepte en duiktijd moet de opleidingsduik in het buitenwater voor Basic Diver voldoen aan de
vereisten als gesteld in het programma Open Water Diver.

Er mag alleen vrijstelling voor een buitenduik in het kader van het programma Open Water Diver worden verleend
indien de desbetreffende duik werd gemaakt op een minimale diepte van vijf (5) meter en de duiktijd minimaal 15
minuten bedroeg.

XII. BREVETTERING

Zodra de cursist aan de eisen met betrekking tot theorie en lessen in het water heeft voldaan, meld je dit in MySSI en
wordt voor hem een digitaal brevet aangemaakt.
Gebrevetteerde Basic Divers mogen gedurende zes (6) maanden na afronding van het programma Basic Diver duiken
onder de directe supervisie van een SSI Dive Professional in een omgeving die vergelijkbaar is met de omgeving waarin
zij zijn opgeleid, en binnen de aanbevolen dieptelimieten.
Cursisten die jonger dan 15 jaar zijn, worden gebrevetteerd als Junior Basic Diver.
Na zes (6) maanden moet de cursist als hij wil blijven duiken, het programma Basic Diver opnieuw volgen of zich
aanmelden voor het programma Scuba Diver/Open Water Diver.
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Standaards voor recreatief duiken

PROGRAMMA REFERRAL DIVER
I. DOEL

Het programma SSI Referral Diver biedt cursisten de noodzakelijke kennis en vaardigheden zodat zij in een
zwembad/geconditioneerd water dat vergelijkbaar is met dat tijdens hun opleiding, zelfstandig kunnen duiken met een
buddy die is gebrevetteerd op hetzelfde of een hoger niveau totdat zij in de gelegenheid zijn hun buitenwateropleiding af
te ronden. Aan een cursist die de theorie en opleiding in zwembad/geconditioneerd water van het SSI programma Open
Water Diver afrondt, kan het digitale brevet Referral Diver worden afgegeven zodat hij zijn buitenduiken in het kader van
de opleiding op een later moment en/of bij een ander Dive Center/Resort kan maken.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Open Water Instructor met actieve status verzorgt het programma Open Water Diver en geeft het brevet Referral Diver
af wanneer de cursist de buitenduiken in het kader van de opleiding niet afrondt.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de cursist een cursusdossier voor het desbetreffende programma invullen. Daartoe
behoren:

Verklaring van begrip
Privacyverklaring
Medische verklaring
Vrijwaringverklaring

Het digitale Referral Diver brevet is beschikbaar in het MySSI-account van de cursist. De voortgang van de cursist kan
worden gevolgd door elk aangesloten duikcentrum/resort.

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 10 jaar.

V. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 16-20 uur.

VI. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

15 jaar en ouder: Het maximale aantal cursisten per instructeur is acht. Het aantal kandidaten mag verhoogd worden tot
tien als er ook één (1) gekwali ceerde assistent aanwezig is, en tot twaalf als de instructeur twee (2) gekwali ceerde
assistenten heeft.

12-14 jaar oud: Het maximale aantal cursisten per instructeur is zes.

10 en 11 jaar oud: Het maximale aantal cursisten per instructeur is vier. Hooguit twee (2) cursisten per les mogen jonger
zijn dan 12 jaar en in dat geval mag geen van de andere cursisten jonger zijn dan 15 jaar.
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VII. SUPERVISIE

Alle theorielessen en activiteiten in het zwembad/geconditioneerd water (met uitzondering van noodvaardigheden)
mogen plaatsvinden onder directe supervisie van een Assistant Instructor met actieve status, mits een Open Water
Instructor met actieve status indirecte supervisie houdt.
Alle oefeningen met betrekking tot noodopstijgingen tijdens de opleiding in het water vinden plaats onder directe
supervisie van een Open Water Instructor of hoger met actieve status.
Alle buitenduiken in het kader van de opleiding staan onder directe supervisie van een Open Water Instructor met
actieve status.
Een gekwali ceerde assistent mag zodra de tweede buitenduik in het kader van de opleiding is afgerond, directe
supervisie houden over maximaal 2 cursisten over het onderdeel 'plezierduik' tijdens de buitenduiken.
Als tijdens de vierde opleidingsduik in diep water navigatie-oefeningen worden gedaan, mag dit gebeuren onder
indirecte supervisie van de instructeur.

VIII. FYSIEKE AFSTAND

Tijdens oefeningen in het water heeft de SSI Dive Professional de directe supervisie over de cursisten zodat er op elk
moment fysiek contact mogelijk is.

IX. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Alle theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Open Water Diver Instructor Manual.
Het Open Water Diver-theorie-examen, waarvoor de cursist met een score van minimaal 80% moet slagen.
Alle lessen en evaluaties in zwembad/geconditioneerd water zoals beschreven in de Open Water Diver Instructor
Manual.
De zwemvaardigheidstest in het water zoals beschreven in de SSI Trainingstandaards. Deze test moet plaatsvinden
voordat de cursist opleidingsduiken in het buitenwater maakt.

X. BREVETTERING

Na afronding van de theorie en de lessen in zwembad/geconditioneerd water, met inbegrip van de
zwemvaardigheidstest en het theorie-examen, geeft een Open Water Instructor het digitale brevet Referral Diver af.
Gebrevetteerde Referral Divers mogen in een zwembad/geconditioneerd water dat vergelijkbaar is met dat tijdens hun
opleiding, zelfstandig duiken met een buddy die is gebrevetteerd op hetzelfde of een hoger niveau.

XI. UPGRADES
Upgrade van Referral Diver naar Scuba Diver, Indoor Diver of Open Water Diver:

De SSI Instructor die de buitenduiken in het kader van de opleiding met de cursist afrondt, moet de cursist in MySSI
upgraden zodat een digitaal brevet wordt aangemaakt.
De buitenduiken in het kader van alle SSI programma's moeten binnen zes (6) maanden na de laatste theorieles en de
laatste les in zwembad of geconditioneerd water afgerond worden.
Als de periode van zes (6) maanden na afgifte van het brevet Referral Diver is verstreken, moet een SSI Dive Professional
aan de hand van een kennis- en vaardigheidstest vaststellen of de cursist de kennis en vaardigheden voldoende
beheerst om door te gaan met de buitenduiken in het kader van de opleiding.
Als de laatste les in het water meer dan 12 maanden geleden is, moet de cursist een Scuba Skills Update doen en het
Open Water Diver theorie-examen opnieuw maken en ervoor slagen.

AANBEVELING: Als er sinds de opleiding voor Referral Diver meer dan 6 maanden verstreken zijn, moet de cursist een
SSI Scuba Skills Update doen.
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Standaards voor recreatief duiken

PROGRAMMA INDOOR DIVER
I. DOEL

Het programma SSI Indoor Diver biedt cursisten de noodzakelijke vaardigheden zodat zij in een omgeving zoals een
aquarium en een speciaal indoor-duikcentrum op een diepte die in lijn is met hun opleiding, zelfstandig kunnen duiken
met een buddy die is gebrevetteerd op hetzelfde of een hoger niveau.

OPMERKING: Het programma Indoor Diver moet worden verzorgd aan de hand van de instructeursmaterialen van het
programma Open Water Diver, met dien verstande dat de diepe duiken in het kader van de opleiding worden gemaakt
in een erkend indoor-duikcentrum, zoals gedefinieerd in de Algemene trainingstandaards. Ook zijn de dieptelimieten en
het maximale aantal cursisten per instructeur gelijk aan het programma Open Water Diver.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Open Water Instructor met actieve status mag het programma Indoor Diver verzorgen.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de cursist een cursusdossier voor het desbetreffende programma invullen. Daartoe
behoren:

Verklaring van begrip
Privacyverklaring
Medische verklaring
Vrijwaringverklaring

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 10 jaar.

V. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 16-32 uur.

VI. DIEPTELIMIETEN

Maximale diepte in zwembad/geconditioneerd water: 5 meter.
De eerste twee (2) indoor-opleidingsduiken moeten worden gemaakt op een diepte tussen 5 en 12 meter.
De overige twee opleidingsduiken moeten worden gemaakt tussen 5 en 18 meter.
Voor cursisten van 10 en 11 jaar oud geldt tijdens alle opleidingsduiken een maximale diepte van 12 meter.

VII. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

15 jaar en ouder: Het maximale aantal cursisten per instructeur is acht. Het aantal kandidaten mag verhoogd worden tot
tien als er ook één (1) gekwali ceerde assistent aanwezig is, en tot twaalf als de instructeur twee (2) gekwali ceerde
assistenten heeft.

12-14 jaar oud: Het maximale aantal cursisten per instructeur is zes.

10 en 11 jaar oud: Het maximale aantal cursisten per instructeur is vier. Hooguit twee (2) cursisten per les mogen jonger
zijn dan 12 jaar en in dat geval mag geen van de andere cursisten jonger zijn dan 15 jaar.

VIII. SUPERVISIE

Alle theorielessen en activiteiten in het zwembad/geconditioneerd water (met uitzondering van noodvaardigheden)
mogen plaatsvinden onder directe supervisie van een Assistant Instructor met actieve status, mits een Open Water
Instructor met actieve status indirecte supervisie houdt.
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Alle oefeningen met betrekking tot noodopstijgingen tijdens de opleiding in het water vinden plaats onder directe
supervisie van een Open Water Instructor of hoger met actieve status.
Alle indoorduiken in het kader van de opleiding staan onder directe supervisie van een Open Water Instructor met
actieve status.
Een gekwali ceerde assistent mag zodra de tweede indoor-opleidingsduik in het kader van de opleiding is afgerond,
directe supervisie houden over maximaal 2 cursisten over het onderdeel 'plezierduik' tijdens de indoor-
opleidingsduiken.
Als tijdens de vierde indoor-opleidingsduik water navigatie-oefeningen worden gedaan, mag dit gebeuren onder
indirecte supervisie van de instructeur.

IX. FYSIEKE AFSTAND

Tijdens oefeningen in het water heeft de SSI Dive Professional de directe supervisie over de cursisten zodat er op elk
moment fysiek contact mogelijk is.

X. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Alle theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Open Water Diver Instructor Manual.
Het Open Water Diver-theorie-examen, waarvoor de cursist met een score van minimaal 80% moet slagen.
Alle lessen en evaluaties in zwembad/geconditioneerd water zoals beschreven in de Open Water Diver Instructor
Manual.
De zwemvaardigheidstest in het water zoals beschreven in de SSI Trainingstandaards. Deze test moet worden
afgenomen voordat de cursist opleidingsduiken in het indoor-duikcentrum maakt.
Minimaal vier (4) opleidingsduiken met duikset in het indoor-duikcentrum, inclusief evaluatie van alle vaardigheden
zoals beschreven onder Buitenduiken 1 tot en met 4 in de Open Water Instructor Manual.

XI. VOLGORDE

Indoor-opleidingsduik 1 mag worden gemaakt voordat de theorie is afgerond en aan de vereisten met betrekking tot
zwembad/geconditioneerd water voor het programma is voldaan.
Indoor-opleidingsduik 2 mag pas worden gemaakt zodra minimaal aan de vereisten van de theorielessen 1-3 en de
lessen 2-3 in zwembad/geconditioneerd water inclusief evaluaties is voldaan zoals beschreven in de Indoor Diver
Instructor Manual.
Indoor-opleidingsduiken 3 en 4 mogen pas worden gemaakt zodra minimaal aan de vereisten van de theorielessen 1-6
en de lessen 2-6 in zwembad/geconditioneerd water inclusief evaluaties is voldaan zoals beschreven in de Indoor Diver
Instructor Manual.
De vaardigheden van les 1 in zwembad/geconditioneerd water mogen worden gecombineerd met andere lessen in het
water, maar moeten worden afgerond voordat de cursist wordt gebrevetteerd.

AANBEVELING: SSI adviseert om indien mogelijk extra ervarings- of opleidingsduiken te maken.

XII. BREVETTERING

Zodra aan de eisen met betrekking tot theorie en lessen in het water is voldaan, meld je dit in MySSI en wordt voor de
cursisten een digitaal brevet aangemaakt.
Gebrevetteerde Indoor Divers mogen zelfstandig duiken met een buddy die is gebrevetteerd op hetzelfde of een hoger
niveau, in een omgeving zoals een aquarium en een speciaal indoor-duikcentrum en binnen de aanbevolen
dieptelimieten.
Cursisten die jonger dan 15 jaar zijn, worden gebrevetteerd als Junior Indoor Diver en mogen uitsluitend duiken onder
de directe supervisie van een Dive Professional of met een gebrevetteerde volwassene.

OPMERKING: SSI adviseert dat Junior Indoor Divers van 10 en 11 jaar oud na brevettering samen met een
gebrevetteerde volwassene of Dive Professional duiken tot een maximale diepte van 12 meter.

XIII. UPGRADES

In het geval van een upgrade naar het Open Water Diver-brevet moet een Indoor Diver twee (2) extra opleidingsduiken
in het buitenwater maken, inclusief vaardigheden zoals beschreven onder Buitenduiken 1 tot en met 4 in de Open
Water Diver Instructor Manual.

OPMERKING: De vaardigheden mogen in één of meer van de verplichte duiken gecombineerd en geëvalueerd worden.
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Standaards voor recreatief duiken

PROGRAMMA SCUBA DIVER (ISO
24801-1)
I. DOEL

Het SSI programma Scuba Diver biedt cursisten de noodzakelijke kennis en vaardigheden zodat zij in een omgeving die
vergelijkbaar is met de omgeving waarin zij zijn opgeleid, onder de directe supervisie van een duikprofessional kunnen
duiken tot een maximale diepte van 12 meter.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Open Water Instructor met actieve status mag het programma Scuba Diver verzorgen.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de cursist een cursusdossier voor het desbetreffende programma invullen. Daartoe
behoren:

Verklaring van begrip
Privacyverklaring
Medische verklaring
Vrijwaringverklaring

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 10 jaar

V. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 10-16 uur.

VI. DIEPTELIMIETEN

Maximale diepte in zwembad/geconditioneerd water: 5 meter.
Alle opleidingsduiken in het buitenwater moeten worden gemaakt tussen 5 en 12 meter.

VII. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

15 jaar en ouder: Het maximale aantal cursisten per instructeur is acht. Het aantal kandidaten mag verhoogd worden tot
tien als er ook één (1) gekwali ceerde assistent aanwezig is, en tot twaalf als de instructeur twee (2) gekwali ceerde
assistenten heeft.

12-14 jaar oud: Het maximale aantal cursisten per instructeur is zes.

10 en 11 jaar oud: Het maximale aantal cursisten per instructeur is vier. Hooguit twee (2) cursisten per les mogen jonger
zijn dan 12 jaar en in dat geval mag geen van de andere cursisten jonger zijn dan 15 jaar.

VIII. SUPERVISIE

Alle theorielessen en activiteiten in het zwembad/geconditioneerd water (met uitzondering van noodvaardigheden)
mogen plaatsvinden onder directe supervisie van een Assistant Instructor met actieve status, mits een Open Water
Instructor met actieve status indirecte supervisie houdt.
Alle oefeningen met betrekking tot noodopstijgingen tijdens de opleiding in het water vinden plaats onder directe
supervisie van een Open Water Instructor of hoger met actieve status.
Alle buitenduiken in het kader van de opleiding staan onder directe supervisie van een Open Water Instructor met
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actieve status.
Een gekwali ceerde assistent mag zodra de tweede buitenduik in het kader van de opleiding is afgerond, directe
supervisie houden over maximaal 2 cursisten over het onderdeel 'plezierduik' tijdens de buitenduiken.
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IX. FYSIEKE AFSTAND

Tijdens oefeningen in het water heeft de SSI Dive Professional de directe supervisie over de cursisten zodat er op elk
moment fysiek contact mogelijk is.

X. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

De theorielessen 1-3 en evaluaties zoals beschreven in de Open Water Diver Instructor Manual.
Het Scuba Diver-theorie-examen, waarvoor de kandidaat met een score van minimaal 80% moet slagen.
Minimaal drie (3) lessen in zwembad/geconditioneerd water, inclusief vaardigheden zoals beschreven onder
Zwembad/geconditioneerd water 1-3 in de Open Water Diver Instructor Manual.
De zwemvaardigheidstest in het water zoals beschreven in de SSI Trainingstandaards. Je moet deze test afnemen
voordat de cursist buitenduiken in het kader van de opleiding maakt.
Minimaal twee (2) buitenduiken in het kader van de opleiding, inclusief de vaardigheden zoals beschreven onder
Buitenduiken 1 en 2 in de Open Water Diver Instructor Manual.

OPMERKING: Scuba Divers mogen de buitenduiken in het kader van de opleiding maken in indoor-duikcentra zoals
gedefinieerd in de Algemene trainingstandaards.

XI. VOLGORDE

Buitenduik 1 van de opleiding mag worden gemaakt voordat de theorie is afgerond en aan de eisen met betrekking tot
zwembad/geconditioneerd water voor het programma is voldaan.
Buitenduik 2 van de opleiding mag pas worden gemaakt zodra minimaal aan de vereisten van de theorielessen 1-3 en
de lessen 2-3 in zwembad/geconditioneerd water inclusief evaluaties is voldaan zoals beschreven in de Open Diver
Instructor Manual.
De vaardigheden van les 1 in zwembad/geconditioneerd water mogen worden gecombineerd met andere lessen in het
water, maar moeten worden afgerond voordat de cursist wordt gebrevetteerd.

AANBEVELING: SSI adviseert om indien mogelijk extra ervarings- of opleidingsduiken te maken.

XII. BREVETTERING

Na afronding van de theorie en de lessen in het water, met inbegrip van de zwemvaardigheidstest en het theorie-
examen, mag een Open Water Instructor het digitale brevet Scuba Diver verstrekken.
Gebrevetteerde Scuba Divers mogen onder de directe supervisie van een duikprofessional duiken op een maximale
diepte van 12 meter in een omgeving die te vergelijken is met de omgeving waarin zij zijn opgeleid.
Cursisten die jonger dan 15 jaar zijn, worden gebrevetteerd als Junior Scuba Diver en mogen uitsluitend duiken onder
de directe supervisie van een duikprofessional in een omgeving die vergelijkbaar is met de omgeving waarin zij zijn
opgeleid, binnen de aanbevolen dieptelimieten.

XIII. UPGRADES

De resterende stof en evaluaties van de theorielessen 4-6 zoals beschreven in de Open Water Diver Instructor Manual.
Het Open Water Diver-theorie-examen, waarvoor de cursist met een score van minimaal 80% moet slagen.
Drie (3) extra lessen in zwembad/geconditioneerd water, inclusief vaardigheden zoals beschreven onder
Zwembad/geconditioneerd water 4-6 in de Open Water Diver Instructor Manual.
Twee (2) extra opleidingsduiken in het buitenwater, inclusief vaardigheden zoals beschreven onder Buitenduiken 3 en
4 in de Open Water Diver Instructor Manual.
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Standaards voor recreatief duiken

PROGRAMMA OPEN WATER
DIVER (ISO 24801-2)
I. DOEL

Het SSI programma Open Water Diver biedt cursisten de noodzakelijke kennis en vaardigheden zodat zij in een omgeving
die vergelijkbaar is met de omgeving waarin zij zijn opgeleid, zelfstandig met een buddy die is gebrevetteerd op hetzelfde
of een hoger niveau kunnen duiken tot een maximale diepte van 18 meter.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Open Water Instructor met actieve status mag het programma Open Water Diver verzorgen.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de cursist een cursusdossier voor het desbetreffende programma invullen. Daartoe
behoren:

Verklaring van begrip
Privacyverklaring
Medische verklaring
Vrijwaringverklaring

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 10 jaar.

V. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 16-32 uur.
Minimale totale bodemtijd van de buitenduiken in het kader van de opleiding: 80 minuten.

VI. DIEPTELIMIETEN

Maximale diepte in zwembad/geconditioneerd water: 5 meter.
De eerste twee (2) buitenduiken van de opleiding moeten worden gemaakt op een diepte tussen 5 en 12 meter.
De overige buitenduiken van de opleiding moeten worden gemaakt tussen 5 en 18 meter.
Voor cursisten van 10 en 11 jaar oud geldt tijdens alle opleidingsduiken een maximale diepte van 12 meter.

VII. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

15 jaar en ouder: Het maximale aantal cursisten per instructeur is acht. Het aantal kandidaten mag verhoogd worden tot
tien als er ook één (1) gekwali ceerde assistent aanwezig is, en tot twaalf als de instructeur twee (2) gekwali ceerde
assistenten heeft.

12-14 jaar oud: Het maximale aantal cursisten per instructeur is zes.

10 en 11 jaar oud: Het maximale aantal cursisten per instructeur is vier. Hooguit twee (2) cursisten per les mogen jonger
zijn dan 12 jaar en in dat geval mag geen van de andere cursisten jonger zijn dan 15 jaar.

VIII. SUPERVISIE

Alle theorielessen en activiteiten in het zwembad/geconditioneerd water (met uitzondering van noodvaardigheden)
mogen plaatsvinden onder directe supervisie van een Assistant Instructor met actieve status, mits een Open Water
Instructor met actieve status indirecte supervisie houdt.
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Alle oefeningen met betrekking tot noodopstijgingen tijdens de opleiding in het water vinden plaats onder directe
supervisie van een Open Water Instructor of hoger met actieve status.
Alle buitenduiken in het kader van de opleiding staan onder directe supervisie van een Open Water Instructor met
actieve status.
Een gekwali ceerde assistent mag zodra de tweede buitenduik in het kader van de opleiding is afgerond, directe
supervisie houden over maximaal 2 cursisten over het onderdeel 'plezierduik' tijdens de buitenduiken.
Als tijdens de vierde opleidingsduik in diep water navigatie-oefeningen worden gedaan, mag dit gebeuren onder
indirecte supervisie van de instructeur.

IX. FYSIEKE AFSTAND

Tijdens oefeningen in het water heeft de SSI Dive Professional de directe supervisie over de cursisten zodat er op elk
moment fysiek contact mogelijk is.

X. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Alle theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Open Water Diver Instructor Manual.
Het Open Water Diver-theorie-examen, waarvoor de cursist met een score van minimaal 80% moet slagen.
Alle lessen en evaluaties in zwembad/geconditioneerd water zoals beschreven in de Open Water Diver Instructor
Manual.
De zwemvaardigheidstest in het water zoals beschreven in de SSI Trainingstandaards. Deze test moet plaatsvinden
voordat de cursist opleidingsduiken in het buitenwater maakt.
Minimaal vier (4) buitenduiken met duikuitrusting en alle vaardigheden zoals beschreven in de Open Water Diver
Instructor Manual.

OPMERKING: De buitenduiken 1 en 2 in het kader van het Open Water Diver-programma mogen worden gemaakt in een
indoor-duikcentra zoals gedefinieerd in de Algemene trainingstandaards.

XI. VOLGORDE

Buitenduik 1 van de opleiding mag worden gemaakt voordat de theorie is afgerond en aan de eisen met betrekking tot
zwembad/geconditioneerd water voor het programma is voldaan.
Buitenduik 2 van de opleiding mag pas worden gemaakt zodra minimaal aan de vereisten van de theorielessen 1-3 en
de lessen 2-3 in zwembad/geconditioneerd water inclusief evaluaties is voldaan zoals beschreven in de Open Diver
Instructor Manual.
Buitenduiken 3 en 4 van de opleiding mogen pas worden gemaakt zodra minimaal aan de vereisten van de
theorielessen 1-6 en de lessen 2-6 in zwembad/geconditioneerd water inclusief evaluaties is voldaan zoals beschreven
in de Open Diver Instructor Manual.
De vaardigheden van les 1 in zwembad/geconditioneerd water mogen worden gecombineerd met andere lessen in het
water, maar moeten worden afgerond voordat de cursist wordt gebrevetteerd.

AANBEVELING: SSI adviseert om indien mogelijk extra ervarings- of opleidingsduiken te maken.

XII. BREVETTERING

Na afronding van de theorie en de lessen in het water, met inbegrip van de zwemvaardigheidstest en het theorie-
examen, mag een Open Water Instructor het digitale brevet Open Water Diver verstrekken.
Gebrevetteerde Open Water Divers mogen in een omgeving die vergelijkbaar is met de omgeving waarin zij zijn
opgeleid, binnen de aanbevolen dieptelimieten duiken met een buddy die is gebrevetteerd op hetzelfde of een hoger
niveau.
Cursisten die jonger dan 15 jaar zijn, worden gebrevetteerd als Junior Open Water Diver en mogen uitsluitend duiken
onder de directe supervisie van een duikprofessional of met een gebrevetteerde volwassene in een omgeving die
vergelijkbaar is met de omgeving waarin zij zijn opgeleid, binnen de aanbevolen dieptelimieten.
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Algemene trainingstandaards

EXPERIENCED DIVER TEST
I. DOEL

De Experienced Diver Test is bedoeld voor duikers die gebrevetteerd zijn maar dit niet kunnen aantonen, of zijn opgeleid
als militaire, beroeps-, reddings- of wetenschappelijke duiker. De duiker moet vóór aanvang van de Experienced Diver Test
aantonen dat hij duikervaring in het buitenwater heeft.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Open Water Instructor met actieve status mag de Experienced Diver Test afnemen.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de cursist een cursusdossier voor het desbetreffende programma invullen. Daartoe
behoren:

Verklaring van begrip
Privacyverklaring
Medische verklaring
Vrijwaringverklaring

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 15 jaar.
Een ondertekende verklaring overleggen waarin de eerdere duikopleidingen en -ervaring worden toegelicht.
Eerdere ervaring en opleiding aantonen.

VOORBEELD: Bewijs van brevettering door een organisatie die niet meer bestaat, een logboek dat is afgetekend of
gestempeld door een duikprofessional of duikcentrum, een officiële verklaring van een supervisor uit de militaire,
beroeps-, reddings- of wetenschappelijke duikwereld.

AANBEVELING: Raad de duiker aan om een Open Water-opleiding te volgen wanneer hij zijn ervaring niet voldoende
kan aantonen of er sinds zijn laatste duik lange tijd is verstreken.

V. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 10-16 uur.

VI. DIEPTELIMIETEN

Maximale diepte: 18 meter.

VII. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

Het maximale aantal cursisten per instructeur is acht. Het aantal kandidaten mag verhoogd worden tot tien als er ook
één (1) gekwali ceerde assistent aanwezig is, en tot twaalf als de instructeur twee (2) gekwali ceerde assistenten heeft.

VIII. SUPERVISIE

Voor de Open Water Diver Experience Diver Test: 

Alle theorielessen mogen plaatsvinden onder directe supervisie van een Assistant Instructor met actieve status, mits een
Open Water Instructor met actieve status indirecte supervisie houdt.
Alle opleidingsactiviteiten in het zwembad/geconditioneerd water mogen plaatsvinden onder de directe supervisie
van een Assistant Instructor mits een Open Water Instructor met actieve status indirecte supervisie houdt. De
oefeningen met betrekking tot noodopstijgingen vormen hierop een uitzondering.
Alle oefeningen met betrekking tot noodopstijgingen tijdens de opleiding in het water vinden plaats onder directe
supervisie van een Open Water Instructor of hoger met actieve status.
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Alle buitenduiken in het kader van de opleiding staan onder directe supervisie van een Open Water Instructor met
actieve status.

Indien de Experienced Diver Test voor de evaluatie van Diver Stress and Rescue of Dive
Guide kandidaten dient: 

Een Specialty Instructor met actieve status en lesbevoegdheid voor het desbetreffende programma heeft de directe
supervisie over alle theorielessen en activiteiten in het water.

IX. FYSIEKE AFSTAND

Tijdens oefeningen in het water heeft de SSI Dive Professional de directe supervisie over de cursisten zodat er op elk
moment fysiek contact mogelijk is.

X. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Voor de Open Water Diver Experience Diver Test: 

Het Open Water Diver-theorie-examen, waarvoor de cursist met een score van minimaal 80% moet slagen.
Minimaal één (1) les en vaardigheden in zwembad/geconditioneerd water zoals beschreven in de SSI Open Water Diver
Instructor Manual.
De zwemvaardigheidstest in het water zoals beschreven in de SSI Trainingstandaards. Deze test moet plaatsvinden
voordat de cursist opleidingsduiken in het buitenwater maakt.
Minimaal twee (2) buitenduiken met duikuitrusting zoals beschreven in de Open Water Diver Instructor Manual.
Alle verplichte vaardigheden van buitenduiken 1-4 van de opleiding zoals beschreven in de Open Water Diver
Instructor Manual.

Het theorie-examen van het speci eke programma, waarvoor de kandidaat met een score van minimaal 80% moet
slagen.
Minimaal één (1) les in het zwembad/geconditioneerd water en evaluatie van de vaardigheden zoals beschreven in
desbetreffende Instructor Manual.
De zwemvaardigheidstest zoals beschreven in de SSI Trainingstandaards voorafgaand aan de opleidingsduiken in het
buitenwater.
Minimaal twee (2) buitenduiken met duikuitrusting zoals beschreven in de desbetreffende Instructor Manual.
Alle verplichte vaardigheden van het programma zoals beschreven in de desbetreffende Instructor Manual.
Voor Dive Guide - alle praktische toepassingen zoals beschreven in de Instructor Manual voor Dive Guide.

OPMERKING: De Experienced Diver Test mag als op zichzelf staande test worden gedaan of worden geïntegreerd in een
Open Water Diver programma.

Indien de Experienced Diver Test voor de evaluatie van Diver Stress and Rescue of Dive
Guide kandidaten dient: 

OPMERKING: De vaardigheden mogen in één of meer van de verplichte duiken gecombineerd en geëvalueerd worden.

XI. VOLGORDE

De buitenduiken in het kader van de opleiding mogen pas worden gemaakt als de cursist minimaal aan de vereisten
voor theorie en zwembad/geconditioneerd water heeft voldaan.
De cursist moet de snorkelvaardigheden doen, maar deze mogen worden gecombineerd met lessen in
zwembad/geconditioneerd water en/of diep water.

AANBEVELING: SSI adviseert om indien mogelijk extra ervarings- of specialtyduiken te maken. VOORBEELD: Zodra de
cursisten twee (2) buitenduiken in het kader van de opleiding hebben gemaakt en alle verplichte vaardigheden hebben
uitgevoerd, laat je de cursisten samen met hun buddy een duik plannen en maken. De instructeur of gekwalificeerde
assistent mag directe of indirect supervisie over deze duik houden.

XII. BREVETTERING

Na afronding van de theorie en de lessen in het water, met inbegrip van de zwemvaardigheidstest en het theorie-
examen, mag een SSI Dive Professional het desbetreffende digitale brevet verstrekken. Op het brevet staan de naam en
het SSI nummer van de instructeur. Met het brevet mag de duiker deelnemen aan de opleiding op het eerstvolgende
niveau binnen het SSI opleidingssysteem.
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Standaards voor recreatief duiken

PROGRAMMA ADVANCED
ADVENTURER
I. DOEL

Het programma SSI Advanced Adventurer biedt gebrevetteerde duikers de gelegenheid om onder directe supervisie van
een SSI Dive Professional kennis te maken met vijf (5) verschillende SSI specialtyprogramma's.

De eerste buitenduik van onderstaande specialtyprogramma's telt mee voor het Advanced Adventurer-programma:

Boat Diving
Deep Diving
Dry Suit Diving
Enriched Air Nitrox
Navigation
Night/Limited Visibility
Perfect Buoyancy
Photo and Video
Scooter/DPV Diving
Search and Recovery
Waves Tides and Currents
Wreck Diving

OPMERKING: Dit programma biedt beginnende duikers de mogelijkheid om kennis te maken met verschillende
duikervaringen waardoor -naar wat wordt gehoopt- hun passie voor duiken en duikopleidingen nog groter wordt.

Adventure-duiken zijn uitsluitend ervaringsduiken onder supervisie en mogen niet worden verward met het
erkenningbrevet Advanced Open Water Diver. Zie: Erkenningbrevetten voor duikers.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Open Water Instructor met actieve status verzorgt het programma Advanced Adventurer.

OPMERKING: De instructeur moet parate kennis van de verplichte uitrusting en vaardigheden hebben voor elke
Adventure-duik die hij maakt. Voor alle Adventure-duiken in het kader van materiaalspecialty's is een les in het
zwembad/geconditioneerd water verplicht.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de cursist een cursusdossier voor het desbetreffende programma invullen. Daartoe
behoren:

Verklaring van begrip
Privacyverklaring
Medische verklaring
Vrijwaringverklaring

OF

In het geval van eerder gebrevetteerde cursisten de vrijwaringverklaring voor vervolgopleidingen (in landen waar dit
van toepassing is).

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

De minimale leeftijd voor de Adventure-duiken staat vermeld in de standaards van het speci eke programma.
Open Water Diver of Junior Open Water Diver of in het bezit van een gelijkwaardig brevet van een andere erkende
opleidingsorganisatie.
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V. TIJDSDUUR
Aanbevolen duur van het programma: 6-10 uur.

OPMERKING: Dit programma is volledig gericht op praktische duikvaardigheden. De desbetreffende instructeur bepaalt
het totaalaantal uren van het programma op basis van de behoeften en de bekwaamheid van de cursist en de
omgevingsomstandigheden.

VI. DIEPTELIMIETEN

Alle opleidingsduiken in het buitenwater moeten worden gemaakt tussen 5 en 30 meter.
Voor cursisten van 12 tot en met 14 jaar oud geldt tijdens opleidingsduiken een maximale diepte van 18 meter, met
uitzondering van de diepe duik van het Advanced Adventurer-programma, waarvoor een maximale diepte van 21
meter geldt.
Voor cursisten van 10 en 11 jaar oud geldt tijdens alle opleidingsduiken een maximale diepte van 12 meter.

VII. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

15 jaar en ouder: Het maximale aantal cursisten per instructeur is acht. Het aantal kandidaten mag verhoogd worden tot
tien als er ook één (1) gekwali ceerde assistent aanwezig is, en tot twaalf als de instructeur twee (2) gekwali ceerde
assistenten heeft.

12-14 jaar oud: Het maximale aantal cursisten per instructeur is vier.

10 en 11 jaar oud: Het maximale aantal cursisten per instructeur is vier. Hooguit twee (2) cursisten per les mogen jonger
zijn dan 12 jaar en in dat geval mag geen van de andere cursisten jonger zijn dan 15 jaar.

VIII. SUPERVISIE

Een SSI Dive Professional met actieve status houdt directe supervisie over alle activiteiten in het water bij Adventure-
duiken voor programma's die mogen worden verzorgd door een Assistant Instructor (zoals Boat Diving en Perfect
Buoyancy).
Een Open Water Instructor met actieve status houdt directe supervisie over alle activiteiten in het water bij Adventure-
duiken voor programma's die mogen worden verzorgd door een Open Water Instructor (zoals Deep Diving en Dry Suit
Diving).
Een gekwali ceerde assistent mag directe supervisie houden over maximaal vier (4) cursisten tegelijk.

OPMERKING: Als een cursist jonger dan 15 jaar is, moet hij onder directe supervisie van een SSI Dive Professional staan
of een buddypaar vormen met een gebrevetteerde volwassene.

IX. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de desbetreffende SSI Advanced Adventurer Instructor Manual.
Minimaal vijf (5) verschillende SSI Adventure-duiken, inclusief een professionele brie ng en debrie ng zoals
beschreven in de Advanced Adventurer Instructor Manuela of de Instructor Manual van de desbetreffende specialty.

X. BREVETTERING

Na afronding van de theorie en de lessen in het water mag een Open Water Instructor het digitale brevet Advanced
Adventurer verstrekken.
Gebrevetteerde Advanced Adventurers mogen in een omgeving die vergelijkbaar is met de omgeving waarin zij zijn
opgeleid, binnen de aanbevolen dieptelimieten duiken met een buddy die is gebrevetteerd op hetzelfde of een hoger
niveau.
Cursisten die jonger dan 15 jaar zijn, worden gebrevetteerd als Junior Advanced Adventurer en mogen uitsluitend
duiken onder de directe supervisie van een Dive Professional of met een gebrevetteerde volwassene in een omgeving
die vergelijkbaar is met de omgeving waarin zij zijn opgeleid, binnen de aanbevolen dieptelimieten.

XI. VRIJSTELLING
De duiken die cursisten hebben gemaakt in het kader van het programma Advanced Adventurer, kunnen meetellen als
eerste opleidingsduik voor het individuele specialtyprogramma.
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Standaards voor recreatief duiken

STANDAARDS VOOR
SPECIALTYPROGRAMMA'S
I. DOEL

Door middel van specialtyprogramma's maken cursisten na het behalen van een brevet op instapniveau kennis met
verschillende duikactiviteiten en doen zij daarin beperkte kennis en ervaring op.

II. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de cursist een cursusdossier voor het desbetreffende programma invullen. Daartoe
behoren:

Verklaring van begrip
Privacyverklaring
Medische verklaring
Vrijwaringverklaring

OF

In het geval van eerder gebrevetteerde cursisten de vrijwaringverklaring voor vervolgopleidingen (in landen waar dit
van toepassing is).

III. TIJDSDUUR
Hoeveel tijd een specialtyprogramma in beslag neemt, hangt af van de desbetreffende specialty.

Specialtyprogramma's zijn volledig gericht op praktische duikvaardigheden. De instructeur bepaalt het totaalaantal
uren van het programma op basis van de behoeften en de bekwaamheid van de cursist en de
omgevingsomstandigheden.

IV. SUPERVISIE

Voor alle specialtyprogramma's met verplichte opleidingsduiken: De eerste opleidingsduik wordt gemaakt onder
directe supervisie van een SSI Dive Professional met actieve status die gekwali ceerd is om het desbetreffende
specialtyprogramma te verzorgen. Verdere opleidingsduiken mogen plaatsvinden onder indirecte supervisie.
Alle demonstraties en evaluaties van vaardigheden vinden plaats onder directe supervisie van een SSI Dive Professional
met actieve status die gekwali ceerd is om het desbetreffende specialtyprogramma te verzorgen.
In het geval van combinatie van specialtyprogramma's: Alle verplichte opleidingsduiken wordt gemaakt onder directe
supervisie van een SSI Dive Professional met actieve status die gekwali ceerd is om de desbetreffende
specialtyprogramma's te verzorgen.

V. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de desbetreffende Specialty Instructor Manual.
Het theorie-examen van de desbetreffende specialty (indien beschikbaar), waarvoor de cursist met een score van
minimaal 80% moet slagen.
Lessen in het zwembad/geconditioneerd water (indien van toepassing) zoals beschreven in de desbetreffende SSI
Specialty Instructor Manual.
Het minimale aantal buitenduiken in het kader van de opleiding (indien van toepassing), inclusief een professionele
brie ng en debrie ng zoals beschreven in de desbetreffende Specialty Instructor Manual.

VI. AANTAL DUIKEN

Voor een SSI Specialtyprogramma moeten minimaal twee (2) duiken worden gemaakt indien opleidingsduiken zijn
vereist.
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Voor de programma's Deep Diving en Diver Stress and Rescue moeten minimaal drie (3) buitenduiken in het kader van
de opleiding worden gemaakt.

AANBEVELING: SSI adviseert om na afronding van de verplichte duiken voor de specialty extra ervarings- of
opleidingsduiken te maken.
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VII. SPECIALTYPROGRAMMA'S COMBINEREN
Specialtyprogramma's mogen worden gecombineerd, op voorwaarde dat aan alle eisen met betrekking tot theorie,
zwembad/geconditioneerd water en buitenwater van het desbetreffende programma wordt voldaan.

Veiligheid staat altijd voorop. Bij combinatie van specialty's moeten de SSI Trainingstandaards voor de desbetreffende
specialty's worden nageleefd.

Bij combinatie van twee (2) specialtyprogramma's moeten minimaal drie (3) buitenduiken in het kader van de
opleiding worden gemaakt.
Bij combinatie van drie (3) specialtyprogramma's moeten minimaal vier (4) buitenduiken in het kader van de opleiding
worden gemaakt.
Bij combinatie van vier (4) specialtyprogramma's moeten minimaal vijf (5) buitenduiken in het kader van de opleiding
worden gemaakt.

OPMERKING: Indien het specialtyprogramma Deep Diving met een andere specialty wordt gecombineerd, moeten er
minimaal drie (3) opleidingsduiken op een diepte van 20 meter of meer worden gemaakt.

AANBEVELING: Het doel van SSI Specialtyprogramma's is dat cursisten diverse ervaringen opdoen. Indien mogelijk doe
je meer opleidingsduiken dan het verplichte minimale aantal. Houd altijd de behoeften en de bekwaamheid van de
cursist en de omgevingsomstandigheden in gedachten wanneer je specialtyprogramma's en de bijbehorende
opleidingsduiken combineert.

VIII. VRIJSTELLING VOOR ERVARINGSDUIKEN

Een SSI Advanced Adventurer of gelijkwaardig krijgt op grond van de Adventure-duik vrijstelling wanneer hij
vervolgens het volledige SSI Specialtyprogramma volgt.
Als een cursist kan aantonen dat hij ervaring heeft met de duiken in het kader van het desbetreffende SSI
Specialtyprogramma, kan hij naar keuze van de SSI Dive Professional vrijstelling krijgen voor één (1) duik van het
desbetreffende SSI Specialtyprogramma.

OPMERKING: De ervaringsduiken moeten worden gelogd, gecontroleerd en ondertekend door een duikprofessional.

IX. BREVETTERING

Na afronding van de theorie en de lessen in het water mag een Specialty Instructor of Training Specialist het
desbetreffende digitale brevet verstrekken.
Gebrevetteerde SSI duikers mogen in een omgeving die vergelijkbaar is met de omgeving waarin zij zijn opgeleid,
binnen de aanbevolen dieptelimieten duiken met een buddy die is gebrevetteerd op hetzelfde of een hoger niveau.
Cursisten die jonger dan 15 jaar zijn, worden gebrevetteerd als Junior Specialty Diver en mogen uitsluitend duiken
onder de directe supervisie van een duikprofessional of met een gebrevetteerde volwassene in een omgeving die
vergelijkbaar is met de omgeving waarin zij zijn opgeleid, binnen de aanbevolen dieptelimieten.

OPMERKING: Junior Open Water Divers van 10 en 11 jaar oud mogen samen met een gebrevetteerde volwassene of
Dive Professional duiken tot een maximale diepte van 12 meter.

X. VRIJSTELLING

Alle specialtybrevetten tellen mee voor de volgende SSI erkenningbrevetten: Specialty Diver, Advanced Open Water
Diver en Master Diver.
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Standaards voor recreatief duiken

ECOLOGISCHE
SPECIALTYPROGRAMMA'S

Marine Ecology

Fish Identi cation

Coral Identi cation

Sea Turtle Ecology

Shark Ecology

OPMERKING: Niet-duikers, snorkelaars en gebrevetteerde duikers kunnen aan deze specialtyprogramma's deelnemen.
Tijdens de lessen in het buitenwater mag gebruik worden gemaakt van een duik- of van een snorkeluitrusting. De
standaards ten aanzien van het maximale aantal cursisten per instructeur, de dieptelimieten en supervisie zijn van
toepassing op de opleidingsactiviteiten in het water. OPMERKING: De ecologische specialtyprogramma's mogen worden
gegeven in combinatie met het programma Open Water Diver.

I. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd indien er ook opleidingsduiken worden gemaakt: 10 jaar.
Als in het programma lessen in het water met duikuitrusting zijn opgenomen, moet de cursist Referral Diver zijn of in
het bezit zijn van een gelijkwaardig brevet van een andere erkende opleidingsorganisatie.

OPMERKING: SSI Referral Divers mogen deelnemen aan SSI Specialtyprogramma's en alle theorielessen en lessen in
zwembad/geconditioneerd water volgen. De buitenduiken in het kader van de specialty mogen niet worden
gecombineerd met buitenduiken in het kader van een instapprogramma en mogen pas worden gemaakt na afronding
van de volledige opleiding in het water voor het programma Open Water Diver.

II. DIEPTELIMIETEN

Om aan de eisen inzake de opleiding in het water te voldoen mag er in het buitenwater gesnorkeld worden.
Eventuele buitenduiken in het kader van de opleiding moeten worden gemaakt tussen 5 en 30 meter.
Voor cursisten van 12 tot en met 14 jaar oud geldt tijdens alle opleidingsduiken een maximale diepte van 18 meter.
Voor cursisten van 10 en 11 jaar oud geldt tijdens alle opleidingsduiken een maximale diepte van 12 meter.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van een ademgas met een zuurstofpercentage van meer dan 21%, geldt een
maximale PO2 van 1,4 bar.

III. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

15 jaar en ouder: Het maximale aantal cursisten per instructeur is acht. Het aantal kandidaten mag verhoogd worden tot
tien als er ook één (1) gekwali ceerde assistent aanwezig is, en tot twaalf als de instructeur twee (2) gekwali ceerde
assistenten heeft.

12-14 jaar oud: Het maximale aantal cursisten per instructeur is zes.

10 en 11 jaar oud: Het maximale aantal cursisten per instructeur is vier. Hooguit twee (2) cursisten per les mogen jonger
zijn dan 12 jaar en in dat geval mag geen van de andere cursisten jonger zijn dan 15 jaar.

IV. SUPERVISIE

SSI Dive Professionals die bevoegd zijn om de desbetreffende specialty te verzorgen, mogen indirecte supervisie
houden over alle theorielessen en activiteiten in het water.

OPMERKING: Als een cursist jonger dan 15 jaar is, moet hij tijdens de opleiding in het water onder directe supervisie van
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een duikprofessional staan of een buddypaar vormen met een gebrevetteerde volwassene.
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Standaards voor recreatief duiken

SPECIALTYPROGRAMMA'S MET
BETREKKING TOT DUIKKENNIS

Altitude Diving

Equipment Techniques

Enriched Air Nitrox 32

Enriched Air Nitrox 40 (ISO 11107)

Science of Diving

OPMERKING: In het kader van deze specialtyprogramma's zijn lessen in het water niet verplicht, maar de Dive
Professional mag als hij dat nodig acht, het programma uitbreiden met lessen in het water. De standaards ten aanzien
van het maximale aantal cursisten per instructeur, de dieptelimieten en supervisie zijn van toepassing op de
opleidingsactiviteiten in het water.

Het SSI specialtybrevet voor duikkennis kan pas worden afgegeven wanneer de cursist is gebrevetteerd als Open Water
Diver.

I. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 10 jaar.
Referral Diver of in het bezit van een gelijkwaardig brevet van een andere erkende opleidingsorganisatie.

OF

De specialtyprogramma's die betrekking hebben op duikkennis, mogen worden gegeven in combinatie met het
programma Open Water Diver.

II. DIEPTELIMIETEN

Eventuele buitenduiken in het kader van de opleiding moeten worden gemaakt tussen 5 en 30 meter.
Voor cursisten van 12 tot en met 14 jaar oud geldt tijdens alle opleidingsduiken een maximale diepte van 18 meter.
Voor cursisten van 10 en 11 jaar oud geldt tijdens alle opleidingsduiken een maximale diepte van 12 meter.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van een ademgas met een zuurstofpercentage van meer dan 21%, geldt een
maximale PO2 van 1,4 bar.

III. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

15 jaar en ouder: Het maximale aantal cursisten per instructeur is acht. Het aantal kandidaten mag verhoogd worden tot
tien als er ook één (1) gekwali ceerde assistent aanwezig is, en tot twaalf als de instructeur twee (2) gekwali ceerde
assistenten heeft.

12-14 jaar oud: Het maximale aantal cursisten per instructeur is zes.

10 en 11 jaar oud: Het maximale aantal cursisten per instructeur is vier. Hooguit twee (2) cursisten per les mogen jonger
zijn dan 12 jaar en in dat geval mag geen van de andere cursisten jonger zijn dan 15 jaar.

IV. SUPERVISIE

SSI Dive Professionals die bevoegd zijn om de desbetreffende specialty te verzorgen, mogen indirecte supervisie
houden over alle theorielessen, lessen in het zwembad/geconditioneerd water en buitenduiken in het kader van de
opleiding.
Een Enriched Air Nitrox Instructor met actieve status moet directe supervisie houden over alle activiteiten in het kader
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van het programma Enriched Air Nitrox.

OPMERKING: Als een cursist jonger dan 15 jaar is, moet hij tijdens de opleiding in het water onder directe supervisie van
een duikprofessional staan of een buddypaar vormen met een gebrevetteerde volwassene.

V. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Students completing the Enriched Air Nitrox 32 program must only complete Academic Sessions 1-3, the nal exam, and
the practical application session outlined in the Enriched Air Nitrox Instructor Manual.
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Standaards voor recreatief duiken

SPECIALTYPROGRAMMA'S IN
ZWEMBAD/GECONDITIONEERD
WATER

Foto en video

Perfect Buoyancy

Full Face Mask

OPMERKING: Bij deze specialtyprogramma's zijn buitenduiken in het kader van de opleiding niet verplicht. Naar keuze
van de SSI Dive Professional mag het programma worden uitgebreid met buitenduiken. De standaards ten aanzien van
het maximale aantal cursisten per instructeur, de dieptelimieten en supervisie zijn van toepassing op de
opleidingsactiviteiten in het water.

I. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 10 jaar.
Referral Diver of in het bezit van een gelijkwaardig brevet van een andere erkende opleidingsorganisatie.

OPMERKING: SSI Referral Divers mogen deelnemen aan SSI Specialtyprogramma's en alle theorielessen en lessen in
zwembad/geconditioneerd water volgen. De buitenduiken in het kader van de specialty mogen niet worden
gecombineerd met buitenduiken in het kader van een instapprogramma en mogen pas worden gemaakt na afronding
van de volledige opleiding in het water voor het programma Open Water Diver.

II. DIEPTELIMIETEN

Eventuele buitenduiken in het kader van de opleiding moeten worden gemaakt tussen 5 en 30 meter.
Voor cursisten van 12 tot en met 14 jaar oud geldt tijdens alle opleidingsduiken een maximale diepte van 18 meter.
Voor cursisten van 10 en 11 jaar oud geldt tijdens alle opleidingsduiken een maximale diepte van 12 meter.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van een ademgas met een zuurstofpercentage van meer dan 21%, geldt een
maximale PO2 van 1,4 bar.

III. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

15 jaar en ouder: Het maximale aantal cursisten per instructeur is acht. Het aantal kandidaten mag verhoogd worden tot
tien als er ook één (1) gekwali ceerde assistent aanwezig is, en tot twaalf als de instructeur twee (2) gekwali ceerde
assistenten heeft.

12-14 jaar oud: Het maximale aantal cursisten per instructeur is zes.

10 en 11 jaar oud: Het maximale aantal cursisten per instructeur is vier. Hooguit twee (2) cursisten per les mogen jonger
zijn dan 12 jaar en in dat geval mag geen van de andere cursisten jonger zijn dan 15 jaar.

IV. SUPERVISIE

Een SSI Dive Professional met actieve status die bevoegd is om de desbetreffende specialty te verzorgen, mag indirecte
supervisie houden over alle theorielessen.
Een SSI Dive Professional met actieve status die bevoegd is om de desbetreffende specialty te verzorgen, moet directe
supervisie houden over de eerste les in het water en mag indirecte supervisie houden over extra trainingsduiken.

OPMERKING: Als een cursist jonger dan 15 jaar is, moet hij tijdens de opleiding in het water onder directe supervisie van
een duikprofessional staan of een buddypaar vormen met een gebrevetteerde volwassene.
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V. VOLGORDE
Voor het programma Full Face Mask is een les in zwembad of geconditioneerd water verplicht voordat er
opleidingsduiken in het buitenwater worden gemaakt.
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Standaards voor recreatief duiken

SPECIALTYPROGRAMMA'S IN
BUITENWATER

Boat Diving

Navigatie

Deep Diving

Night/Limited Visibility

River Diving

Diver Stress and Rescue

Waves, Tides & Currents

Wreck Diving

I. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 10 jaar.
Minimale leeftijd voor Diver Stress and Rescue: 12 jaar oud en fysiek in staat om de verplichte vaardigheden uit te
voeren.
Minimale leeftijd voor diepe duiken: 15 jaar.
Referral Diver of in het bezit van een gelijkwaardig brevet van een andere erkende opleidingsorganisatie.
Cursisten die deelnemen aan het programma Diver Stress and Rescue, moeten aantonen dat ze gecerti ceerd zijn voor
EHBO en reanimatie - het diploma mag maximaal twee (2) jaar vóór brevettering gehaald zijn.

AANBEVELING: SSI adviseert Diver Stress and Rescue cursisten om ook een opleiding voor het toedienen van zuurstof
te behalen voordat ze gebrevetteerd worden.

OPMERKING: SSI Referral Divers mogen deelnemen aan SSI Specialtyprogramma's en alle theorielessen en lessen in
zwembad/geconditioneerd water volgen. De buitenduiken in het kader van de specialty mogen niet worden
gecombineerd met buitenduiken in het kader van een instapprogramma en mogen pas worden gemaakt na afronding
van de volledige opleiding in het water voor het programma Open Water Diver.

Het brevet Junior Diver Stress and Rescue kan zodra de cursist 15 jaar oud is, worden omgezet naar het brevet Diver
Stress and Rescue. SSI adviseert om alle vaardigheden voor Diver Stress and Rescue te herhalen voordat het brevet
wordt omgezet.

II. DIEPTELIMIETEN

De opleidingsduiken moeten worden gemaakt tussen 5 en 30 meter.
Voor de specialty Deep Diving moeten de buitenduiken van de opleiding worden gemaakt op een diepte tussen 18 en
40 meter.
Voor cursisten van 12 tot en met 14 jaar oud geldt tijdens alle opleidingsduiken een maximale diepte van 18 meter.
Voor cursisten van 10 en 11 jaar oud geldt tijdens alle opleidingsduiken een maximale diepte van 12 meter.

III. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

15 jaar en ouder: Het maximale aantal cursisten per instructeur is acht. Het aantal kandidaten mag verhoogd worden tot
tien als er ook één (1) gekwali ceerde assistent aanwezig is, en tot twaalf als de instructeur twee (2) gekwali ceerde
assistenten heeft.

12-14 jaar oud: Het maximale aantal cursisten per instructeur is zes.
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10 en 11 jaar oud: Het maximale aantal cursisten per instructeur is vier. Hooguit twee (2) cursisten per les mogen jonger
zijn dan 12 jaar en in dat geval mag geen van de andere cursisten jonger zijn dan 15 jaar.

Het maximale aantal cursisten per instructeur tijdens opleidingsduiken dieper dan 30 meter is vier. Het maximale aantal
wijzigt niet als er gekwali ceerde assistenten worden ingezet.

IV. SUPERVISIE

Een SSI Dive Professional met actieve status die bevoegd is om de desbetreffende specialty te verzorgen, mag indirecte
supervisie houden over alle theorielessen en activiteiten in het zwembad/geconditioneerd water.
Een SSI Dive Professional met actieve status die bevoegd is om de specialty te verzorgen, moet directe supervisie
houden over de eerste buitenduik en mag indirecte supervisie houden over extra opleidingsduiken in het kader van de
desbetreffende specialty.
Een SSI Dive Professional met actieve status die bevoegd is om de specialty te verzorgen, moet directe supervisie
houden over alle wateractiviteiten voor het Deep Diving en Diver Stress and Rescue programma.

OPMERKING: Als een cursist jonger dan 15 jaar is, moet hij tijdens de opleiding in het water onder directe supervisie van
een duikprofessional staan of een buddypaar vormen met een gebrevetteerde volwassene.

V. VRIJSTELLING
Wanneer een cursist het programma Wreck Diving heeft afgerond, kunnen de duiken meetellen voor het programma
Advanced Wreck Diving en moet hij uitsluitend de opleidingsduiken 1 en 2 in een overhead-omgeving maken zoals
beschreven in de Instructor Manual voor Wreck Diving. Of de duiken meetellen, wordt bepaald door de instructeur.
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Standaards voor recreatief duiken

SPECIALTYPROGRAMMA'S MET
BETREKKING TOT MATERIALEN

DPV Scooter Diving

Dry Suit Diving

Recreational Sidemount Diving

Zoeken en bergen

Recreational Rebreather Diving

I. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 12 jaar.
Minimale leeftijd voor de specialty's Independent Diving en Recreational Rebreather Diving: 18 jaar.
SSI Referral Diver of in het bezit van een gelijkwaardig brevet van een andere erkende opleidingsorganisatie.

Independent Diving 

Gebrevetteerd als Advanced Adventurer of gelijkwaardig.
Gebrevetteerd voor Diver Stress and Rescue of gelijkwaardig.
Gebrevetteerd in of bewijs overleggen van ervaring in de specialty's Night and Limited Visibility, Deep Diving en
Navigation.
Minimaal 75 gelogde buitenduiken met een totale duiktijd van minimaal 50 uur.

OPMERKING: SSI Referral Divers mogen deelnemen aan SSI Specialtyprogramma's en alle theorielessen en lessen in
zwembad/geconditioneerd water volgen. De buitenduiken in het kader van de specialty mogen niet worden
gecombineerd met buitenduiken in het kader van een instapprogramma en mogen pas worden gemaakt na afronding
van de volledige opleiding in het water voor het programma Open Water Diver.

II. DIEPTELIMIETEN

De opleidingsduiken moeten worden gemaakt tussen 5 en 30 meter.
Voor cursisten van 12 tot en met 14 jaar oud geldt tijdens alle opleidingsduiken een maximale diepte van 18 meter.

III. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

Het maximale aantal cursisten per instructeur is vier.
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IV. SUPERVISIE

Een SSI Dive Professional met actieve status die bevoegd is om de desbetreffende specialty te verzorgen, mag indirecte
supervisie houden over alle theorielessen voor het desbetreffende specialtyprogramma.
Een SSI Dive Professional met actieve status die bevoegd is om de desbetreffende specialty te verzorgen, moet directe
supervisie houden over alle activiteiten in het water van het desbetreffende specialtyprogramma.

V. VOLGORDE

Een les in het zwembad/geconditioneerd water is verplicht voordat er opleidingsduiken in het buitenwater worden
gemaakt.
Deze les is bedoeld om het niveau van de algemene vaardigheden van de cursist te beoordelen en hen op te leiden in
het gebruik van speciale materialen.

OPMERKING: Als een cursist jonger dan 15 jaar is, moet hij tijdens de opleiding in het water onder directe supervisie van
een duikprofessional staan of een buddypaar vormen met een gebrevetteerde volwassene.

A. ADVANCED WRECK DIVING
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VI. VOLGORDE

VII. SUPERVISIE

Een SSI Dive Professional met actieve status die bevoegd is om de desbetreffende specialty te verzorgen, mag indirecte
supervisie houden over alle theorielessen voor het desbetreffende specialtyprogramma.
Een SSI Dive Professional met actieve status die bevoegd is om de desbetreffende specialty te verzorgen, moet directe
supervisie houden over alle activiteiten in het water van het desbetreffende specialtyprogramma.

A. OVERHEAD-OMGEVING

Het maximale aantal cursisten per instructeur is drie.

B. BUITENWATER

Het maximale aantal cursisten per instructeur is acht.

VIII. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

De maximale diepte voor de opleiding in het zwembad/geconditioneerd water is 5 meter.

Alle opleidingsduiken in het buitenwater moeten worden gemaakt tussen 5 en 40 meter of de maximale diepte
waarvoor de duiker is gebrevetteerd, welke van de twee het minst diep is.

De maximale lineaire afstand is 40 meter of de maximale diepte waarvoor de duiker is gebrevetteerd, welke van de twee
het minst diep is.

IX. DIEPTELIMIETEN

SSI Open Water Diver of hoger of in het bezit van een gelijkwaardig brevet van een andere erkende
opleidingsorganisatie.

Minimaal 24 buitenduiken gelogd.

Minimale leeftijd: 18 jaar.

X. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Advanced Wreck Diving

Cavern Diving

Ice Diving
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Standaards voor recreatief duiken

SPECIALTYPROGRAMMA'S VOOR
DUIKEN IN EEN OVERHEAD-
OMGEVING
I. BESCHIKBARE PROGRAMMA'S

II. DOEL
De SSI specialtyprogramma's voor duiken in een overhead-omgeving bieden duikers de opleiding die zij nodig hebben
om nodig is om zelfstandig met een gelijk of hoger gebrevetteerde buddy niet-decompressieduiken met beperkte
penetratie in de daglichtzone te plannen en maken tot een maximale diepte van 40 meter, waarbij gebruik wordt gemaakt
van een speciale uitrusting en procedures voor duiken in een overheadomgeving.

OPMERKING: Deze programma's leiden uitsluitend op voor niet-decompressieduiken met beperkte penetratie. Kijk voor
informatie over meer geavanceerde programma's voor duiken in een overheadomgeving, zoals Cave Diving en
Technical Wreck Diving , bij de standaards voor XR-programma's.

Opleidingsduik 1 in een overheadomgeving mag pas worden gemaakt nadat de opleidingsduiken 1 en 2 in het
buitenwater zijn gemaakt, zoals beschreven in de Instructor M voor Wreck Diving.
Opleidingsduik 2 in een overheadomgeving mag pas worden gemaakt na afronding van de theorie, het theorie-
examen en Opleidingsduik 1 in een overheadomgeving, zoals beschreven in de Instructor M voor Wreck Diving.

A. ICE DIVING

Een les in het zwembad/geconditioneerd water is verplicht voordat er opleidingsduiken in het buitenwater worden
gemaakt.
Deze les is bedoeld om het niveau van de algemene vaardigheden van de cursist te beoordelen en hen op te leiden in
het gebruik van speciale materialen.

III. UNIQUE-ERKENNINGSPROGRAMMA'S

Als je als instructeur een specialtyprogramma wilt verzorgen dat niet wordt aangeboden door SSI, stuur je de
desbetreffende Instructor Manual en standaards van het programma op naar SSI ter goedkeuring.
Als het Unique-programma wordt goedgekeurd, wordt het op één lijn gebracht met een bestaand specialtyprogramma
of wordt het een uniek programma.
Het SSI Dive Center of de Dive Professional krijgt het recht om het programma als een officieel SSI Unique Recognition-
programma te verzorgen.
Het intellectuele eigendomsrecht van dit Unique Recognition-programma gaat over op SSI die vervolgens het recht
heeft het programma te distribueren.
Unique Recognition-programma's leiden op voor een erkenningbrevet, niet voor een duikbrevet.

OPMERKING: Zodra het Unique Recognition-programma is afgerond, meld je dit in MySSI en wordt voor de cursisten een
digitaal erkenningbrevet aangemaakt.
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Standaards voor recreatief duiken

PROGRAMMA REACT RIGHT
I. DOEL

Het programma SSI React Right is bedoeld om cursisten de juiste kennis en vaardigheden bij te brengen zodat zij eerste
hulp kunnen bieden, kunnen reanimeren, zuurstof kunnen toedienen en/of kunnen de brilleren (AED) bij een medisch
noodgeval.

Elk onderdeel van het programma React Right (eerste hulp en reanimatie, zuurstof toedienen en AED) kan op zichzelf
staan of mag met één of alle andere onderdelen worden gecombineerd.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een React Right Instructor met actieve status verzorgt het programma React Right.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de cursist een cursusdossier voor het desbetreffende programma invullen. Daartoe
behoren:

Verklaring van begrip
Privacyverklaring
Vrijwaringverklaring (indien van toepassing)

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 12 jaar.

V. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 8-12 uur.

VI. LESMATERIALEN EN UITRUSTING

Deelnemers aan het programma React Right moeten gebruikmaken van actuele en geschikte middelen voor eerste
hulp en reanimatie, het toedienen van zuurstof en AED.

VII. AANTAL CURSISTEN

Er wordt geen maximum gesteld aan het aantal cursisten per instructeur tijdens het programma React Right.
De instructeur moet zorgdragen voor voldoende hulpmiddelen voor de training en in staat zijn de controle en
supervisie over alle deelnemers te houden.

VIII. SUPERVISIE

Alle theorie- en praktijklessen vinden plaats onder directe supervisie van een SSI React Right Instructor.

IX. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Theorielessen en scenario's zoals beschreven in de React Right Instructor Manual voor de onderdelen van het
programma die worden gevolgd.
Het React Right-theorie-examen voor de onderdelen van het programma die worden gevolgd. De cursist moet
minimaal een score van 80% halen om te slagen.
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X. BREVETTERING

Na afronding van de theorielessen en de praktische scenario's mag een SSI React Right Instructor het digitale brevet SSI
React Right verstrekken.
De houder van het SSI React Right-brevet is bevoegd om gedurende een periode van twee jaar na afgifte van het brevet
eerste hulp te verlenen bij een medisch noodgeval vergelijkbaar met hun opleiding.
Het React Right-brevet is geldig in het kader van de SSI Diver Stress & Rescue-brevettering en alle SSI
opleidingsprogramma's voor professionals.
Het React Right-brevet verloopt 2 jaar na de datum van afgifte. Om de geldigheid van het brevet te verlengen moet een
React Right Update-programma worden doorlopen. De update moet minimaal twee (2) uur lang zijn en alle
vaardigheden voor de desbetreffende brevettering moeten minimaal één (1) maal worden herhaald.
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Standaards voor recreatief duiken

ERKENNINGBREVETTEN VOOR
DUIKERS
I. DOEL

SSI geeft haar duikers erkenning wanneer zij een bepaald opleidingsniveau bereiken en een zekere ervaring hebben
opgedaan.

OPMERKING: Deze erkenningbrevetten mogen niet verward worden met het Unique Recognition-programma waarvoor
SSI Dive Centers en SSI Dive Professionals zich kunnen aanmelden en die zij voor hun cursisten kunnen verzorgen. ZIE:
Standaards voor specialtyprogramma's

Specialty Diver

I. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 10 jaar.
SSI Open Water Diver (of SSI Junior Open Water Diver) of in het bezit van een gelijkwaardig brevet van een andere
erkende opleidingsorganisatie.

OPMERKING: Slechts één (1) specialty van een andere erkende opleidingsorganisatie kan meetellen voor het brevet
Specialty Diver. Alle brevetten van een andere organisatie dan SSI moeten door het SSI Dive Center/Resort in MySSI
worden ingevoerd zodat aan de cursist vrijstelling kan worden verleend.

II. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Twee (2) SSI specialtyprogramma's.
12 buitenduiken loggen.

OPMERKING: Het aantal duiken moet in het MySSI profiel van de cursist worden ingevoerd.

III. EEN ERKENNINGBREVET AFGEVEN

Zodra aan alle eisen is voldaan en het pro el van de cursist in MySSI is bijgewerkt, wordt er kosteloos een digitaal
erkenningsbrevet Specialty Diver aangemaakt.

Advanced Open Water Diver

I. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 10 jaar.
SSI Open Water Diver (of SSI Junior Open Water Diver) of in het bezit van een gelijkwaardig brevet van een andere
erkende opleidingsorganisatie.

OPMERKING: Slechts twee (2) specialty's van een andere erkende opleidingsorganisatie kunnen meetellen voor het
brevet Advanced Open Water Diver. Alle brevetten van een andere organisatie dan SSI moeten door het SSI Dive
Center/Resort in MySSI worden ingevoerd zodat aan de cursist vrijstelling kan worden verleend.

II. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Vier (4) SSI specialtyprogramma's.
24 buitenduiken loggen.

OPMERKING: Het aantal duiken moet in het MySSI profiel van de cursist worden ingevoerd.
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III. EEN ERKENNINGBREVET AFGEVEN

Zodra aan alle eisen is voldaan en het pro el van de cursist in MySSI is bijgewerkt, wordt het digitale erkenningsbrevet
Advanced Open Water Diver kosteloos aangemaakt.

Master Diver

I. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 12 jaar.
SSI Open Water Diver (of SSI Junior Open Water Diver) of in het bezit van een gelijkwaardig brevet van een andere
erkende opleidingsorganisatie.

II. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Diver Stress and Rescue of gelijkwaardig en nog vier (4) SSI specialtyprogramma's of gelijkwaardig.
50 buitenduiken loggen.

OPMERKING: Het aantal duiken moet in het MySSI profiel van de cursist worden ingevoerd.

OPMERKING: Slechts twee (2) specialty's van een andere erkende opleidingsorganisatie kunnen meetellen voor het
brevet Master Diver. Alle brevetten van een andere organisatie dan SSI moeten door het SSI Dive Center/Resort in
MySSI worden ingevoerd zodat aan de cursist vrijstelling kan worden verleend.

III. EEN ERKENNINGBREVET AFGEVEN

Zodra aan alle eisen is voldaan en het pro el van de cursist in MySSI is bijgewerkt, wordt het digitale erkenningsbrevet
Master Diver kosteloos aangemaakt.

Century Diver – Silver Diver – Gold Diver – Platinum Diver

I. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 10 jaar.
SSI Open Water Diver (of SSI Junior Open Water Diver) of in het bezit van een gelijkwaardig brevet van een andere
erkende opleidingsorganisatie.

II. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Voor Century Diver - bij een SSI Dive Center aantonen dat de duiker 100 buitenduiken heeft gelogd.
Voor Silver Diver - bij een SSI Dive Center aantonen dat de duiker 300 buitenduiken heeft gelogd.
Voor Gold Diver - bij een SSI Dive Center aantonen dat de duiker 500 buitenduiken heeft gelogd.
Voor Platinum Diver - bij een SSI Dive Center aantonen dat de duiker 1000 buitenduiken heeft gelogd.

OPMERKING: Het aantal duiken moet in het MySSI profiel van de cursist worden ingevoerd.

III. EEN ERKENNINGBREVET AFGEVEN

Zodra aan alle eisen is voldaan en het pro el van de cursist in MySSI is bijgewerkt, wordt het toepasselijke digitale
erkenningsbrevet kosteloos aangemaakt.
Cursisten die jonger dan 15 jaar zijn, krijgen de Junior versie in de toepasselijke categorie.
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Platinum Pro 5000 Diver

I. VOORWAARDEN
Een duiker moet aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de kwali catie Platinum Pro
5000 Diver:

Aantonen dat hij 5000 duiken heeft gelogd.
Een aanbevelingsbrief van twee bestaande Platinum Pro Divers overleggen.
Minimaal tien (10) jaar duikervaring hebben.

OF 

Aantonen dat hij 2.500 duiken heeft gelogd.
Tien (10) jaar of langer beroepsmatig actief zijn in de duikwereld.
Een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de duikmarkt.
Een aanbevelingsbrief van twee bestaande Platinum Pro Divers overleggen.
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Standaards voor recreatief duiken

SCUBA SKILLS UPDATE
I. DOEL

Het doel van het SSI programma Scuba Skills Update biedt gebrevetteerde duikers de mogelijkheid om op een veilige en
leuke manier hun vaardigheden op te frissen. Ook kan de Scuba Skills Update voor niet-gebrevetteerde Open Water Diver-
cursisten een extra oefensessie vormen voordat zij voor het eerst buitenduiken in het kader van de opleiding volgen.

AANBEVELING: Als een Open Water Diver-cursist zijn laatste theorieles of les in zwembad/geconditioneerd water meer
dan zes (6) maanden geleden heeft gevolgd, kan hij aan de hand van het programma Scuba Skills Update zijn
vaardigheden opfrissen voordat hij deelneemt aan de buitenduiken in het kader van de opleiding.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Assistant Instructor met actieve status mag het programma Scuba Skills Update verzorgen.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet een cursist die nog niet is gebrevetteerd, een cursusdossier invullen. Daartoe
behoren:

Verklaring van begrip
Privacyverklaring
Medische verklaring
Vrijwaringverklaring

OF

In het geval van eerder gebrevetteerde cursisten de vrijwaringverklaring voor vervolgopleidingen (in landen waar dit
van toepassing is).

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 10 jaar.
SSI Open Water Diver brevet of gelijkwaardig, of een niet-gebrevetteerde Open Water Diver cursist die alle
opleidingsduiken in het zwembad/geconditioneerd water heeft afgerond.

V. TIJDSDUUR
Er wordt geen aanbeveling gedaan voor de duur van het programma Scuba Skills Update.

VI. DIEPTELIMIETEN

Scuba Skills Updates worden verzorgd in een zwembad/geconditioneerd water met een maximale diepte van 5 meter.

VII. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

15 jaar en ouder: Het maximale aantal cursisten per instructeur is acht. Het aantal kandidaten mag verhoogd worden tot
tien als er ook één (1) gekwali ceerde assistent aanwezig is, en tot twaalf als de instructeur twee (2) gekwali ceerde
assistenten heeft.

12-14 jaar oud: Het maximale aantal cursisten per instructeur is vier.

10 en 11 jaar oud: Het maximale aantal cursisten per instructeur is vier. Hooguit twee (2) cursisten per les mogen jonger
zijn dan 12 jaar en in dat geval mag geen van de andere cursisten jonger zijn dan 15 jaar.

VIII. SUPERVISIE

Alle theorie- en wateractiviteiten vinden plaats onder directe supervisie van een Assistant Instructor met actieve status.
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IX. FYSIEKE AFSTAND

Tijdens oefeningen in het water heeft de SSI Dive Professional de directe supervisie over de cursisten zodat er op elk
moment fysiek contact mogelijk is.

X. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Theorielessen, lessen in het water en evaluaties zoals beschreven in de Scuba Skills Update Instructor Manual.

XI. EEN ERKENNINGBREVET AFGEVEN

Zodra aan alle eisen ten aanzien van theorie en zwembad/geconditioneerd water is voldaan, mag een Assistant
Instructor een digitaal Scuba Skills Update erkenningbrevet verstrekken.
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Standaards voor recreatief duiken

SCUBA RANGERS
I. DOEL

Het SSI programma Scuba Rangers biedt cursisten de noodzakelijke kennis en vaardigheden om in het
zwembad/geconditioneerd water veilig te kunnen duiken met een SSI Dive Professional.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Scuba Rangers Instructor met actieve status verzorgt het programma Scuba Rangers.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding vult de cursist een Scuba Rangers cursusdossier in. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Privacyverklaring
Medische verklaring
Vrijwaringverklaring

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 8 jaar.

V. TIJDSDUUR
Aanbevolen duur van het programma: 14-20 uur

VI. DIEPTELIMIETEN

Het programma Scuba Rangers vindt uitsluitend plaats in het zwembad of zwembad/geconditioneerd water. De
maximale diepte is vijf (5) meter.

VII. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

Het maximale aantal cursisten per instructeur is zes tijdens activiteiten in het water zonder duikuitrusting.
Het maximale aantal cursisten per instructeur is vier tijdens activiteiten in het water met duikuitrusting.
Het aantal cursisten mag verhoogd worden tot zes als er ook een gekwali ceerd assistent aanwezig is.

VIII. SUPERVISIE

Alle theorie- en wateractiviteiten tijdens het programma Scuba Rangers vinden plaats onder directe supervisie van een
SSI Dive Professional met actieve status.

IX. FYSIEKE AFSTAND

Tijdens evaluaties vaan vaardigheden in het water heeft de SSI Dive Professional de directe supervisie over de cursisten
zodat op elk moment fysiek contact mogelijk is.

X. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Het Scuba Rangers Development-programma zoals beschreven in de Instructor Manual.
De waterlessen en -evaluaties in een zwembad of zwembad/geconditioneerd water zoals beschreven in de SSI Scuba
Rangers Manual.
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XI. BREVETTERING

INTERMEDIATE SCUBA RANGER 

Na afronding van het Scuba Rangers Development programma en twee (2) Scuba Rangers specialty's wordt de cursist
gebrevetteerd als SSI Intermediate Scuba Ranger.

ADVANCED SCUBA RANGER 

Na afronding van het Scuba Rangers Development programma en vier (4) Scuba Rangers specialty's wordt de cursist
gebrevetteerd als SSI Advanced Scuba Ranger.

MASTER SCUBA RANGER 

Na afronding van het Scuba Rangers Development-programma en acht (8) Scuba Rangers specialty's, waaronder de
specialty Rescue/Safety, wordt de cursist gebrevetteerd als SSI Master Scuba Ranger.

XII. VRIJSTELLING
Een gebrevetteerde Scuba Ranger kan vrijstelling krijgen voor de lessen 1 en 2 van het SSI Scuba Diver of SSI Open Water
Diver-programma in zwembad/geconditioneerd water. Of vrijstelling wordt verleend, wordt beslist door de instructeur.
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Standaards voor recreatief duiken

GELIJKWAARDIGE BREVETTEN
I. GELIJKWAARDIGE BREVETTEN

A. DUIKBREVETTEN VAN RSTC/ISO/OFFICIEEL ERKENDE BONDEN - OPEN WATER DIVER- EN SPECIALTYPROGRAMMA'S

Duikbrevetten die zijn afgegeven door een RSTC-lid of ISO-opleidingsorganisatie of door een officieel erkende bond,
worden beschouwd als ‘gelijkwaardige brevetten’. Duikers met een dergelijk brevet kunnen een programma op een
eerstvolgend hoger niveau binnen het SSI opleidingssysteem volgen.

OPMERKING: Als een consument een SSI-brevet aanvraagt op het niveau waarop ze door een ander RSTC-lid, een ISO-
organisatie of een officieel erkende bond zijn gebrevetteerd, bepalen het SSI Dive Center/Resort en de Dive
Professional zelf of zij deze verantwoordelijkheid willen dragen.

B. DUIKBREVETTEN VAN NIET-RSTC/NIETI-SO/NIET ERKENDE BONDEN - OPEN WATER DIVER- EN SPECIALTYPROGRAMMA'S

Aan duikers die zijn gebrevetteerd door een opleidingsorganisatie die geen RSTC-lid of niet ISO-gecerti ceerd is, of door
een niet erkende bond, kan geen gelijkwaardig SSI-brevet worden verstrekt zonder aanvullende kennistest en evaluatie
van de vaardigheden door de SSI Dive Professional.

Deze duikers kunnen uitsluitend in aanmerking komen voor een gelijkwaardig SSI-brevet als zij slagen voor de SSI
Experienced Diver Test, inclusief het theorie-examen en evaluatie van de vaardigheden tijdens twee (2) buitenduiken in
het kader van de opleiding.

OPMERKING: SSI Dive Centers/Resorts en Dive Professionals mogen cursisten erkennen die niet zijn gebrevetteerd door
een RSTC-lid, organisatie die ISO-gecertificeerd is, of door een officieel erkende bond, maar doen dat voor eigen risico
en aansprakelijkheid en aanvaarden de volledige verantwoordelijkheid voor de desbetreffende cursisten.

C. BREVETTEN VAN RSTC/ISO/OFFICIEEL ERKENDE BONDEN OP HET NIVEAU VAN DUIKPROFESSIONAL - DIVE GUIDE,
DIVEMASTER, DIVE CONTROL SPECIALIST/ASSISTENT-INSTRUCTEUR EN INSTRUCTOR TRAINING COURSE

Brevetten op het niveau van duikprofessional die zijn afgegeven door een RSTC-lid of ISO-opleidingsorganisatie of door
een officieel erkende bond, worden beschouwd als ‘gelijkwaardige kwali catie’. Duikprofessionals met een dergelijk brevet
kunnen een programma op een eerstvolgend hoger niveau binnen het SSI opleidingssysteem volgen.

OPMERKING: Als er geen gelijkwaardig brevet aanwezig is, is het niet toegestaan een brevet te verstrekken zonder dat
de duikprofessional het gelijkwaardige SSI programma volgt.

Het SSI Service Center bepaalt naar eigen inzicht of er aanvullende training of evaluatie (bijvoorbeeld een volledige SSI
Instructor Evaluation) vereist is voordat een gelijkwaardig SSI brevet op professioneel niveau wordt verstrekt.

D. BREVETTEN VAN NIET-RSTC/NIET-ISO/NIET ERKENDE BONDEN OP HET NIVEAU VAN DUIKPROFESSIONAL - DIVE GUIDE,
DIVEMASTER, DIVE CONTROL SPECIALIST/ASSISTENT-INSTRUCTEUR

Duikprofessionals die niet zijn gebrevetteerd door een RSTC-lid of ISO-opleidingsorganisatie of door een officieel erkende
bond, worden niet als gelijkwaardig beschouwd.

OPMERKING: Deze duikprofessionals moeten alle SSI Dive Professional-programma's met succes doorlopen, te
beginnen met Dive Guide en Science of Diving. Hieronder vallen ook het tehorie-examen en een evaluatie van de
vaardigheden in het water. Zodra het brevet is aangevraagd, mag de duikprofessional door met de volgende opleiding
binnen het SSI opleidingsysteem.

E. BREVETTEN VAN RSTC/ISO/OFFICIEEL ERKENDE BONDEN OP HET NIVEAU VAN DUIKPROFESSIONAL - INSTRUCTOR
CROSSOVER

Assistent-instructeurs/instructeurs die zijn gebrevetteerd door een RSTC-lid of ISO-opleidingsorganisatie of door een
officieel erkende bond, mogen deelnemen aan een SSI Dive Professional Crossover.

F. BREVETTEN VAN NIET-RSTC/NIET-ISO/NIET ERKENDE BONDEN OP HET NIVEAU VAN DUIKPROFESSIONAL - INSTRUCTOR
CROSSOVER

Assistent-instructeurs/instructeurs die niet zijn gebrevetteerd door een RSTC-lid of ISO-opleidingsorganisatie of door een
officieel erkende bond, mogen deelnemen aan een SSI Dive Professional Crossover, maar kunnen pas worden
gebrevetteerd als zij zijn geslaagd voor een aanvullende Instructor Evaluation (IE).
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PROGRAMMA'S VOOR DIVE
PROFESSIONALS
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Trainingstandaards voor Dive Professionals

ZWEMVAARDIGHEIDSTEST VOOR
KANDIDAAT

Deze test is bedoeld om vóór aanvang van een SSI opleiding zeker te stellen dat de deelnemers aan een SSI Dive
Professional-programma voldoende conditie hebben en zich in het water goed kunnen redden.

I. WATERTRAPPEN

15 minuten watertrappelen zonder enige hulpmiddelen of drij ichamen.

II. ZWEMMEN AAN DE OPPERVLAKTE

Binnen 20 minuten 700 meter zwemmen met masker, vinnen en snorkel. Bij gebruik van een natpak moet de kandidaat
ook lood dragen zodat hij een neutraal drijfvermogen heeft.
375 meter zwemmen zonder te stoppen en zonder gebruik te maken van masker, vinnen, snorkelen en andere
hulpmiddelen (indien nodig). Deze oefening kan worden uitgevoerd als alternatief voor 700 meter zwemmen met
hulpmiddelen.

III. ONDERWATERZWEMMEN

25 meter onder water zwemmen met masker, vinnen en snorkel.

IV. DUIKER REDDEN

Binnen 8 minuten een volledige reddingsactie uitvoeren, waarbij een bewusteloos slachtoffer aan de oppervlakte over
een totale afstand van 100 meter wordt verplaatst. Zowel redder als slachtoffer draagt een Total Diving System.

De kandidaat moet de zwemvaardigheidstest doen vóór brevettering. Zie het formulier en de criteria voor de
zwemvaardigheidstest voor meer informatie. De zwemvaardigheidstest is tot zes (6) maanden na afronding geldig.
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Trainingstandaards voor Dive Professionals

SNORKELING INSTRUCTOR (ISO
13970)
I. DOEL

Het programma SSI Snorkel Instructor biedt kandidaten de juiste kennis en vaardigheden om op een veilige en leuke
manier het instapprogramma Snorkeling te kunnen verzorgen.

Professionele Dive Guides met actieve status worden automatisch gebrevetteerd als Snorkeling Instructor. Een SSI Dive
Center/Resort met actieve status kan dit programma ook gebruiken voor de opleiding van niet-duikende Snorkeling
Instructors.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Open Water Instructor met actieve status mag het programma Snorkeling Instructor verzorgen.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de kandidaat een aanvraagformulier voor professionals invullen.

Elke kandidaat die deelneemt aan opleidingen op professional-niveau, moet de volgende documenten uploaden in MySSI
voordat het uiteindelijke brevet kan worden verstrekt:

RSTC Medische verklaring die is ondertekend is door een arts en niet ouder is dan één (1) jaar
Reanimatiediploma - niet ouder dan twee (2) jaar
EHBO-diploma - niet ouder dan twee (2) jaar
Diploma Zuurstof toedienen - niet ouder dan twee (2) jaar

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 18 jaar.

V. TIJDSDUUR
Aanbevolen duur van het programma: 6-10 uur De desbetreffende instructeur bepaalt het totaalaantal lessen, uren en
sessies per dag op basis van de behoeften en de bekwaamheid van de kandidaat en de wateromstandigheden.

VI. DIEPTELIMIETEN

Voor alle opleidingsduiken in het buitenwater geldt een maximale diepte van tien (10) meter.

VII. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

De instructeur bepaalt zelf het maximale aantal kandidaten.

VIII. SUPERVISIE

Een Open Water Instructor met actieve status heeft directe supervisie over alle theorielessen en activiteiten in het
zwembad/geconditioneerd water en in het buitenwater.

IX. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Voldoen aan de eisen en de evaluaties met succes afronden zoals beschreven in de Snorkeling Instructor Manual.
De zwemvaardigheidstest voor een kandidaat zoals beschreven in de SSI Trainingstandaards.
Het Snorkeling Instructor theorie-examen, waarvoor de kandidaat met een score van minimaal 90% moet slagen.

X. BREVETTERING
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Na afronding van het programma Snorkeling Instructor stuur je het Dive Professional aanvraagformulier met de vereiste
documentatie op naar het verantwoordelijke SSI Service Center. De kandidaat wordt gebrevetteerd als SSI Snorkeling
Instructor.

XI. BEVOEGDHEID BIJ ACTIEVE STATUS
Een SSI Snorkeling Instructor met actieve status mag het volgende programma verzorgen, er de supervisie over houden en
overeenkomstig erkenningbrevetten verstrekken:

Snorkeling
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Trainingstandaards voor Dive Professionals

SCUBA RANGERS INSTRUCTOR
I. DOEL

Duikprofessionals met de kwali catie SSI Scuba Rangers Instructor mogen het programma Scuba Rangers verzorgen.

II. ADMINISTRATIE
Kandidaten moeten het universele aanvraagformulier van SSI invullen.

Elke kandidaat die deelneemt aan opleidingen op professional-niveau, moet de volgende documenten uploaden in MySSI
voordat het uiteindelijke brevet kan worden verstrekt:

RSTC Medische verklaring die is ondertekend is door een arts en niet ouder is dan één (1) jaar
Reanimatiediploma - niet ouder dan twee (2) jaar
EHBO-diploma - niet ouder dan twee (2) jaar
Diploma Zuurstof toedienen - niet ouder dan twee (2) jaar

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 18 jaar.

Assistant Instructor of in het bezit zijn van een gelijkwaardig brevet van een erkende opleidingsorganisatie.

IV. BREVETTERING

Stuur het Dive Professional aanvraagformulier van de kandidaat met de vereiste documentatie op naar het
verantwoordelijke SSI Service Center.
Na goedkeuring wordt de kandidaat gebrevetteerd als SSI Scuba Rangers Instructor.

V. BEVOEGDHEID BIJ ACTIEVE STATUS
Een Scuba Rangers Instructor met actieve status mag het volgende programma verzorgen, er de supervisie over houden en
overeenkomstig brevetten verstrekken:

Scuba Rangers
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Trainingstandaards voor Dive Professionals

DIVE GUIDE (ISO 24801-3)
I. DOEL

Het programma SSI Dive Guide biedt kandidaten de juiste kennis en vaardigheden om op een veilige en leuke manier
supervisie te kunnen houden over gebrevetteerde duikers en deze tijdens recreatieve duiken te mogen begeleiden.

OPMERKING: Na afronding van het programma Dive Guide krijgen de kandidaten een brevet met wel of niet
professionele status.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Dive Guide Instructor met actieve status verzorgt het programma Dive Guide.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de kandidaat een Dive Guide-cursusdossier invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Vrijwaringverklaring voor Dive Professionals
SSI overeenkomst voor Dive Professionals

Elke kandidaat die deelneemt aan opleidingen op professional-niveau, moet de volgende documenten uploaden in MySSI
voordat het uiteindelijke brevet kan worden verstrekt:

RSTC Medische verklaring die is ondertekend is door een arts en niet ouder is dan één (1) jaar
Reanimatiediploma - niet ouder dan twee (2) jaar
EHBO-diploma - niet ouder dan twee (2) jaar
Diploma Zuurstof toedienen - niet ouder dan twee (2) jaar

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 15 jaar oud (minimaal 18 jaar oud om als professionele Dive Guide met actieve status te werken).
In het bezit van het brevet Diver Stress & Rescue of gelijkwaardig.
Minimaal 40 gelogde buitenduiken met een totale duiktijd van minimaal 25 uur.

De kandidaat moet de volgende specialtyprogramma's hebben afgerond of aantonen dat hij op elk van de volgende
specialtygebieden minimaal vijf (5) duiken heeft gemaakt: Navigation, Night/Limited Visibility en Deep Diving.

OPMERKING: De kandidaat hoeft niet gebrevetteerd te zijn in de desbetreffende specialty indien hij bewijs van
ervaringsduiken kan overleggen en de instructeur kan controleren of de kandidaat de voor de specialty vereiste
vaardigheden beheerst.

AANBEVELING: SSI adviseert alle SSI Dive Professional-kandidaten om het brevet Enriched Air Nitrox te halen.

V. TIJDSDUUR
Aanbevolen duur van het programma: 35-45 uur. De desbetreffende instructeur bepaalt het totaalaantal lessen, uren en
sessies per dag op basis van de behoeften en de bekwaamheid van de kandidaat en de wateromstandigheden ter plekke.

VI. DIEPTELIMIETEN

Alle opleidingsduiken in het buitenwater moeten worden gemaakt tussen 5 en 40 meter.

VII. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

Het maximale aantal kandidaten per instructeur is acht.
Het aantal kandidaten mag verhoogd worden tot tien als er ook één (1) gekwali ceerde assistent aanwezig is, en tot
twaalf als de instructeur twee (2) gekwali ceerde assistenten heeft.
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VIII. SUPERVISIE

Een SSI Dive Guide Instructor met actieve status heeft directe supervisie over alle theorielessen en activiteiten in het
zwembad/geconditioneerd water en in het buitenwater.

IX. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Minimaal 50 gelogde buitenduiken met een totale duiktijd van minimaal 32 uur.
Voldoen aan de eisen en de evaluaties met succes afronden zoals beschreven in de Dive Guide Instructor Manual.
De zwemvaardigheidstest zoals beschreven in de SSI Dive Guide Instructor Manual.
Het Dive Guide theorie-examen, waarvoor de kandidaat met een score van minimaal 90% moet slagen.

X. BREVETTERING

Zodra het programma is voltooid, krijgen de kandidaten het brevet Dive Guide.
Om de kandidaat ook te brevetteren als Professional Dive Guide moet je het Dive Guide-cursusdossier van de kandidaat
met alle vereiste documenten opsturen naar het verantwoordelijke SSI Service Center, dat het brevet zal verstrekken.
Dive Guides mogen in een omgeving die vergelijkbaar is met de omgeving waarin en tot op de diepte waarvoor zij zijn
opgeleid, zelfstandig duiken met een groep gebrevetteerde duikers.

XI. BEVOEGDHEID BIJ ACTIEVE STATUS
Dive Guides mogen gebrevetteerde duikers begeleiden tijdens recreatieve duiken.

Een Professional Dive Guide met actieve status mag ook:

Het SSI Snorkeling-programma verzorgen, er de supervisie over houden en overeenkomstig erkenningbrevetten
verstrekken.
Het SSI Divemaster-brevet aanvragen na afronding van de SSI specialty Science of Diving.

Een Dive Guide mag niet: 

SSI opleidingsprogramma's voor niet-gebrevetteerde duikers verzorgen of daarbij assisteren.
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Trainingstandaards voor Dive Professionals

DIVEMASTER
I. DOEL

De kwali catie SSI Divemaster is bestemd voor kandidaten die de kennis en vaardigheden hebben geleerd om de taken
van een gekwali ceerde assistent uit te voeren. Tot deze taken behoort het assisteren van SSI Instructors bij
duikopleidingen op instapniveau en vervolgopleidingen.

II. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 18 jaar.
Professional Dive Guide met actieve status.
In het bezit van Science of Diving brevet.
Minimaal 60 gelogde buitenduiken met een totale duiktijd van minimaal 40 uur.

III. BEVOEGDHEID BIJ ACTIEVE STATUS
Naast de taken van een Professional Dive Guide met actieve status mag een Divemaster met actieve status ook het
volgende:

Bij alle recreatieve SSI opleidingen fungeren als een gekwali ceerd assistent.
Assisteren bij de buitenduiken in het kader van de opleiding door maximaal twee (2) cursisten tegelijk mee te nemen
voor een plezierduik.
In aanmerking komen voor de kwali catie Training Specialist voor de ecologische specialtyprogramma's van SSI.
Deelnemen aan een SSI Assistant Instructor-programma.
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Trainingstandaards voor Dive Professionals

ASSISTANT INSTRUCTOR (ISO
24802-1)
I. DOEL

Het SSI programma Assistant Instructor biedt kandidaten de juiste kennis en vaardigheden om de taken van een assistent-
instructeur uit te kunnen voeren. Deze taken bestaan uit het verzorgen van duikopleidingen op instapniveau onder
supervisie van een Open Water Instructor en het zelfstandig verzorgen van de programma's Scuba Skills Update, Try Scuba
en Perfect Buoyancy.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Assistant Instructor Trainer met actieve status mag het Assistant Instructor-programma verzorgen.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de kandidaat een Assistant Instructor-cursusdossier invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Vrijwaringverklaring voor Dive Professionals
SSI overeenkomst voor Dive Professionals

Elke kandidaat die deelneemt aan opleidingen op professional-niveau, moet de volgende documenten uploaden in MySSI
voordat het uiteindelijke brevet kan worden verstrekt:

RSTC Medische verklaring die is ondertekend is door een arts en niet ouder is dan één (1) jaar
Reanimatiediploma - niet ouder dan twee (2) jaar
EHBO-diploma - niet ouder dan twee (2) jaar
Diploma Zuurstof toedienen - niet ouder dan twee (2) jaar

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 18 jaar.
De kandidaat moet Divemaster zijn of in het bezit zijn van een gelijkwaardig brevet van een erkende
opleidingsorganisatie.
Minimaal 60 gelogde buitenduiken met een totale duiktijd van minimaal 40 uur.

V. TIJDSDUUR
Aanbevolen duur van het programma: 45-55 uur. De desbetreffende instructeur bepaalt het totaalaantal lessen, uren en
sessies per dag op basis van de behoeften en de bekwaamheid van de kandidaat en de wateromstandigheden ter plekke.

VI. DIEPTELIMIETEN

De maximale diepte voor de opleiding in het zwembad/geconditioneerd water is 5 meter.

VII. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

Het maximale aantal kandidaten per instructeur is acht.
Het aantal kandidaten mag verhoogd worden tot tien als er ook één (1) gekwali ceerde assistent aanwezig is, en tot
twaalf als de instructeur twee (2) gekwali ceerde assistenten heeft.

VIII. SUPERVISIE

Alle theorielessen en wateractiviteiten vinden plaats onder directe supervisie van een Assistant Instructor Trainer met
actieve status.
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IX. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Minimaal 75 gelogde buitenduiken met een totale duiktijd van minimaal 50 uur.
De hoofstukken 1 tot en met 6 van de digitale lesmaterialen van de Instructor Training Course lezen en afronden,
inclusief kennisvragen en evaluaties.
Voldoen aan alle vereisten en evaluaties van de praktijklessen 1 tot en met 7 en slagen, zoals beschreven in de Instructor
Manual van de Instructor Training Course.
De zwemvaardigheidstest voor een kandidaat zoals beschreven in de SSI Trainingstandaards.
Het Assistant Instructor theorie-examen, waarvoor de kandidaat met een score van minimaal 90% moet slagen.

X. BREVETTERING

Zodra het programma Assistant Instructor is afgerond, stuur je het Assistant Instructor cursusdossier van de kandidaat
met de vereiste documentatie op naar het verantwoordelijke SSI Service Center.
De kandidaat wordt gebrevetteerd als SSI Assistant Instructor.

XI. BEVOEGDHEID BIJ ACTIEVE STATUS
Naast de programma's die een Professional Dive Guide met actieve status mag verzorgen, mag een Assistant Instructor met
actieve status ook de volgende programma's verzorgen, er de supervisie over houden en overeenkomstig brevetten
verstrekken:

Scuba Rangers
Try Scuba
Scuba Skills Update
Perfect Buoyancy

Assistant Instructors met actieve status mogen naast de taken van een SSI Divemaster ook:

De theorie en lessen in zwembad/geconditioneerd water van het programma Open Water Diver verzorgen (met
uitzondering van de noodopstijgingen) onder de indirecte supervisie van een Open Water Instructor met actieve status.
Zich registreren als Specialty Instructor voor een aantal SSI specialtyprogramma's.
Deelnemen aan een Instructor Training Course.

XII. ASSISTANT INSTRUCTORS MOGEN NIET:

Open Water Divers brevetteren.
Zelfstandig buitenduiken in het kader van een opleiding op instapniveau verzorgen.
Les geven in noodopstijgingen zoals lucht delen, zwemmende noodopstijgingen of opstijgingen met behulp van
drijfvermogen.
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Trainingstandaards voor Dive Professionals

INSTRUCTOR TRAINING COURSE
I. DOEL

Het SSI programma Instructor Training Course is bedoeld om kandidaten de juiste kennis en vaardigheden bij te brengen
zodat zij in staat zijn duikopleidingen op instapniveau te organiseren en te verzorgen. De Instructor Training Course
bereidt kandidaten ook voor op een Instructor Evaluation.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Instructor Trainer met actieve status mag de Instructor Training Course verzorgen.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de kandidaat een cursusdossier voor Dive Professionals invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Vrijwaringverklaring voor Dive Professionals
SSI overeenkomst voor Dive Professionals

Elke kandidaat die deelneemt aan opleidingen op professional-niveau, moet de volgende documenten uploaden in MySSI
voordat het uiteindelijke brevet kan worden verstrekt:

RSTC Medische verklaring die is ondertekend is door een arts en niet ouder is dan één (1) jaar
Reanimatiediploma - niet ouder dan twee (2) jaar
EHBO-diploma - niet ouder dan twee (2) jaar
Diploma Zuurstof toedienen - niet ouder dan twee (2) jaar

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 18 jaar.
In het bezit van het brevet Enriched Air Nitrox 40 of gelijkwaardig.
De kandidaat moet Assistant Instructor zijn of in het bezit zijn van een gelijkwaardig brevet van een erkende
opleidingsorganisatie.
Minimaal 75 gelogde buitenduiken met een totale duiktijd van minimaal 50 uur.

V. TIJDSDUUR
Aanbevolen duur van het programma: 50-60 uur. De desbetreffende instructeur bepaalt het totaalaantal lessen, uren en
sessies per dag op basis van de behoeften en de bekwaamheid van de kandidaat en de wateromstandigheden ter plekke.

VI. DIEPTELIMIETEN

De maximale diepte voor de opleiding in het zwembad/geconditioneerd water is 5 meter.

Alle opleidingsduiken in het buitenwater moeten worden gemaakt tussen 5 en 40 meter.

VII. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

Het maximale aantal kandidaten per instructeur is acht.
Het aantal kandidaten mag verhoogd worden tot tien als er ook één (1) gekwali ceerde assistent aanwezig is, en tot
twaalf als de instructeur twee (2) gekwali ceerde assistenten heeft.

VIII. SUPERVISIE

Alle theorielessen en activiteiten in het zwembad/geconditioneerd water en buitenwater vinden plaats onder directe
supervisie van een Instructor Trainer met actieve status.
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IX. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Minimaal 100 gelogde buitenduiken met een totale duiktijd van minimaal 65 uur.
Alle hoofstukken van de digitale lesmaterialen van de Instructor Training Course lezen en afronden, inclusief
kennisvragen en evaluaties.
Voldoen aan alle vereisten en evaluaties en slagen, zoals beschreven in de Instructor Manual van de Instructor Training
Course.
De zwemvaardigheidstest voor een kandidaat zoals beschreven in de SSI Trainingstandaards.

X. BREVETTERING

Zodra de Instructor Training Course is afgerond, stuur je het cursusdossier van de kandidaat met de vereiste
documentatie op naar het verantwoordelijke SSI Service Center.
Na afronding van de Instructor Training Course mag de kandidaat deelnemen aan een Instructor Evaluation. De
Instructor Evaluation moet worden gedaan binnen zes (6) maanden na afronding van de Instructor Training Course.
Als er meer dan zes (6) maanden tijd tussen zit, moet een Instructor Trainer een test afnemen om te bepalen of de cursist
de lesstof en watervaardigheden voldoende beheerst om deel te nemen aan een Instructor Evaluation.

Een Instructor Evaluation plannen: 

Een Instructor Trainer (IT) met actieve status moet de kandidaat (kandidaten) voor een Instructor Evaluation (IE) minimaal
vier (4) weken vóór de geplande begindatum van de geplande Instructor Evaluation via MySSI registreren. Indien
registratie minder dan vier (4) weken vóór de begindatum plaatsvindt or de Instructor Evaluation (IE) wordt aangevraagd
voor minder dan vier (4) kandidaten, wordt de Instructor Evaluation niet gegarandeerd.
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Trainingstandaards voor Dive Professionals

INSTRUCTOR EVALUATION (ISO
24802-2)
I. DOEL

Tijdens de SSI Instructor Evaluation worden de kandidaten getest op de kennis en vaardigheden die nodig zijn om
duikopleidingen op instapniveau en de specialtyprogramma's die mogen worden verzorgd door een SSI Open Water
Instructor te organiseren en te verzorgen.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Instructor Certi er met actieve status mag de Instructor Evaluation (IE) afnemen mits hij tijdens de Instructor Training
Course niet direct betrokken was bij de kandidaten. De Instructor Certi er wordt schriftelijk door een SSI Area Office of SSI
Service Center aangewezen.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de kandidaat een cursusdossier voor Dive Professionals invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Vrijwaringverklaring voor Dive Professionals
SSI overeenkomst voor Dive Professionals

Elke kandidaat die deelneemt aan opleidingen op professional-niveau, moet de volgende documenten uploaden in MySSI
voordat het uiteindelijke brevet kan worden verstrekt:

RSTC Medische verklaring die is ondertekend is door een arts en niet ouder is dan één (1) jaar
Reanimatiediploma - niet ouder dan twee (2) jaar
EHBO-diploma - niet ouder dan twee (2) jaar
Diploma Zuurstof toedienen - niet ouder dan twee (2) jaar

Een Instructor Evaluation plannen: 

Een Instructor Trainer (IT) met actieve status moet de kandidaat (kandidaten) voor een Instructor Evaluation (IE) minimaal
vier (4) weken vóór de geplande begindatum van de geplande Instructor Evaluation via MySSI registreren. Indien
registratie minder dan vier (4) weken vóór de begindatum plaatsvindt or de Instructor Evaluation (IE) wordt aangevraagd
voor minder dan vier (4) kandidaten, wordt de Instructor Evaluation niet gegarandeerd.

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
Geslaagd voor een Instructor Training Course of een Instructor Crossover-programma afgerond. Open Water Diver of hoger
gedurende minimaal zes (6) maanden vóór aanvang van de Instructor Evaluation.

Ga naar Standaards voor Dive Professional > Standaards voor Dive Professional Crossover voor meer informatie over
de voorwaarden voor deelname aan een SSI Dive Professional Crossover.

V. TIJDSDUUR
De desbetreffende instructeur bepaalt het totaalaantal lessen, uren en sessies per dag op basis van de behoeften en de
bekwaamheid van de kandidaat en de wateromstandigheden.

VI. DIEPTELIMIETEN

Maximale diepte voor opleidingsduiken in het buitenwater: 18 meter.

VII. SUPERVISIE

Alle theorie- en wateractiviteiten vinden plaats onder directe supervisie van een Instructor Certi er met actieve status.
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VIII. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Slagen voor alle vereisten en evaluaties, zoals beschreven in de Instructor Manual van de Instructor Evaluation.
Het theorie-examen, waarvoor de kandidaat met een score van minimaal 90% moet slagen.

IX. BREVETTERING

Zodra de Instructor Evaluation is afgerond, stuur je het cursusdossier van de kandidaat met de vereiste documentatie op
naar het verantwoordelijke SSI Service Center.

X. BEVOEGDHEID BIJ ACTIEVE STATUS
Naast de programma's die een Assistant Instructor met actieve status mag verzorgen, mag een Open Water Instructor met
actieve status ook de volgende programma's verzorgen, er de supervisie over houden en overeenkomstig brevetten
verstrekken:

Basic Diver
Referral Diver
Indoor Diver
Scuba Diver
Open Water Diver
Experienced Diver Test
Advanced Adventurer
Diver Stress and Rescue
Enriched Air Nitrox
Dive Guide
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Trainingstandaards voor Dive Professionals

ADVANCED OPEN WATER
INSTRUCTOR
I. DOEL

Het SSI brevet Advanced Open Water Instructor erkent instructeurs voor alles wat zij doen om hun professionele
duikcarrière te ontwikkelen, en voor wat zij hebben bereikt door vervolgopleidingen te promoten.

II. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Open Water Instructor met actieve status.
Gekwali ceerd voor minimaal vier (4) specialtyprogramma's, waaronder Diver Stress & Rescue.
Minimaal 15 Specialty- of Advanced Adventurer-duikers gebrevetteerd.

III. VEREISTEN VOOR BREVETTERING
Zodra het pro el van de kandidaat in MySSI is bijgewerkt, wordt er automatisch een gratis digitaal Advanced Open Water
Instructor-brevet aangemaakt.
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Trainingstandaards voor Dive Professionals

DIVEMASTER INSTRUCTOR
I. DOEL

Het SSI brevet Divemaster Instructor erkent instructeurs voor alles wat zij doen om hun professionele duikcarrière te
ontwikkelen, en voor wat zij hebben bereikt door vervolgopleidingen te promoten.

II. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Advanced Open Water Instructor of gelijkwaardig bij een erkende opleidingsorganisatie.
Science of Diving Instructor of gelijkwaardig bij een erkende opleidingsorganisatie.
Minimaal 30 brevetten afgegeven, waaronder 15 Scuba Diver/Open Water Diver-brevetten.

15 van deze brevetten moeten een specialty/Advanced Adventurer-brevet zijn, waaronder:

Minimaal drie (3) Diver Stress and Rescue.
Minimaal drie (3) Dive Guide.
Minimaal drie (3) Science of Diving.

III. VEREISTEN VOOR BREVETTERING
Zodra het pro el van de kandidaat in MySSI is bijgewerkt, wordt er automatisch een gratis digitaal Divemaster Instructor-
brevet aangemaakt.

IV. BEVOEGDHEID BIJ ACTIEVE STATUS
Een Divemaster Instructor met actieve status heeft de bevoegdheden van een Advanced Open Water Instructor met actieve
status en mag daarnaast:

Het programma Divemaster Crossover verzorgen voor kandidaten van een andere erkende opleidingsorganisatie.
Deelnemen aan een Assistant Instructor Trainer-programma.

Minimale leeftijd: 18 jaar.
Divemaster met actieve status.
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Trainingstandaards voor Dive Professionals

SPECIALTY INSTRUCTOR
I. DOEL

Het SSI programma Specialty Instructor is bedoeld om de kandidaten de kennis, vaardigheden en ervaring bij te brengen
die ze nodig hebben om SSI specialtyprogramma's te verzorgen.

II. ADMINISTRATIE
Vóór brevettering moeten de kandidaten het universele aanvraagformulier voor Dive Professionals van SSI invullen.

Elke kandidaat die deelneemt aan opleidingen op professional-niveau, moet de volgende documenten uploaden in MySSI
voordat het uiteindelijke brevet kan worden verstrekt:

RSTC Medische verklaring die is ondertekend is door een arts en niet ouder is dan één (1) jaar
Reanimatiediploma - niet ouder dan twee (2) jaar
EHBO-diploma - niet ouder dan twee (2) jaar
Diploma Zuurstof toedienen - niet ouder dan twee (2) jaar

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 18 jaar.
Assistant Instructor met actieve status.

Voor Training Specialist op het gebied van ecologische specialty's: 

Je kunt op drie manieren lesbevoegdheid voor SSI Specialtyprogramma's krijgen: 

1. Specialty Instructor Seminar
2. Co-teaching
3. Veri catie/aanvraag (niet van toepassing op Training Specialists)

IV. BREVETTERING
Zodra aan alle eisen is voldaan, stuur je het aanvraagformulier van de kandidaat met de vereiste documentatie op naar het
verantwoordelijke SSI Service Center. De kandidaat wordt gebrevetteerd als Specialist Instructor of Training Specialist
(afhankelijk wat van toepassing is).

Indien er geen digitale lesmaterialen voor het programma bestaan, wordt het brevet geregeld door het SSI Dive
Center/Resort, dat ook alles vereiste documentatie bewaart (zie Algemene trainingstandaards - Procedures voor
brevettering).

V. BEVOEGDHEID BIJ ACTIEVE STATUS

Divemasters met actieve status kunnen de kwalificatie Training Specialist aanvragen
om de ecologische specialtyprogramma's te verzorgen. 

Assistant Instructors kunnen naast lesbevoegdheid voor de ecologische
specialtyprogramma's ook lesbevoegdheid voor de volgende specialtyprogramma's
aanvragen: 

Altitude Diving

Equipment Techniques

Science of Diving

Foto en video

Perfect Buoyancy
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Boat Diving

Navigatie

Waves, Tides & Currents

Open Water Instructors kunnen lesbevoegdheid in alle SSI specialtyprogramma's
aanvragen. 

Seminar

I. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Assistant Instructor Trainer met actieve status die als instructeur ook lesbevoegdheid voor de desbetreffende specialty
heeft, verzorgt het seminar.

II. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Het Specialty Instructor-seminar met succes afronden.

OPMERKING: Voor deze methode hoeft de kandidaat geen gelogde duiken te overleggen.

Co-teaching

I. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
De kandidaat mag het desbetreffende specialtyprogramma verzorgen samen met een SSI Specialty Instructor met actieve
status die lesbevoegdheid voor de desbetreffende specialty heeft.

II. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Minimaal één volledig specialtyprogramma co-teachen.
Minimaal 10 gelogde duiken op het gebied van de desbetreffende specialty.
De Monitor van het SSI Dive Center/Resort waarbij de kandidaat is aangesloten, tekent het universele
aanvraagformulier af.

Veri catie/aanvraag

I. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Assistant Instructor kan een aanvraag voor het desbetreffende specialtyprogramma indienen.

II. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Minimaal 20 gelogde duiken op het gebied van de desbetreffende specialty of in het geval van specialty's waarbij niet
wordt gedoken, bewijs van ervaring overleggen (bijvoorbeeld voor Equipment Techniques een certi caat van een
technisch seminar bij een fabrikant).
De toepasselijke cursistenmaterialen doornemen, inclusief het maken van de kennisvragen en het theorie-examen, of
het bewijs van een gelijkwaardig brevet overleggen.
De Monitor van het SSI Dive Center/Resort waarbij de kandidaat is aangesloten, tekent het universele
aanvraagformulier af.

OPMERKING: het verantwoordelijke SSI Service Center kan aanvullende eisen stellen op basis van de lokale wet- en
regelgeving.
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Trainingstandaards voor Dive Professionals

SEMINAR REACT RIGHT
INSTRUCTOR
I. DOEL

Het SSI React Right Instructor Seminar is bedoeld om kandidaten de kennis, vaardigheden en ervaring te geven zodat zij
het programma React Right kunnen verzorgen, er de supervisie over houden en overeenkomstig brevetten afgeven.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een React Right Instructor Trainer met actieve status verzorgt het React Right Instructor Seminar.

III. ADMINISTRATIE
Zie: SSI Trainingstandaards voor Dive Professionals en Standaards voor Specialty Instructor.

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 18 jaar.
Professional Dive Guide met actieve status.

OF

Medisch hulpverlener (bijvoorbeeld op ambulance, verpleegkundige, arts).

V. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 8-12 uur.
De desbetreffende Instructor Trainer bepaalt het totaalaantal lessen, uren en sessies per dag op basis van de behoeften
en de bekwaamheid van de kandidaat.

VI. LESMATERIALEN EN UITRUSTING

React Right Instructor-kandidaten moeten gebruikmaken van actuele en geschikte middelen voor eerste hulp en
reanimatie, het toedienen van zuurstof en AED.

VII. AANTAL CURSISTEN

Er wordt geen maximum gesteld aan het aantal kandidaten per instructeur tijdens het React Right Instructor Seminar.
De Instructor Trainer moet zorgdragen voor voldoende hulpmiddelen voor de training en in staat zijn de controle en
supervisie over alle kandidaten te houden.

VIII. SUPERVISIE

Alle theorie- en praktijklessen vinden plaats onder directe supervisie van een React Right Instructor Trainer met actieve
status.

IX. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

De theorielessen en praktijktraining zoals beschreven in de React Right Instructor Trainer Manual.
Het theorie-examen van React Right waarvoor de kandidaat met een score van minimaal 90% moet slagen.
Instructeurs met actieve status en geldige diploma's op het gebied van EHBO en reanimatie, het toedienen van O2 en/of
AED, kunnen de gelijkwaardige kwali catie binnen React Right Instructor aanvragen.
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X. BREVETTERING

Na afronding van de theorielessen en de praktijklessen mag een React Right Instructor Trainer het digitale brevet SSI
React Right Instructor verstrekken.
Een React Right Instructor met actieve status mag alle onderdelen van het programma React Right verzorgen, er de
supervisie over houden en overeenkomstig brevetten afgeven.

XI. BEVOEGDHEID BIJ ACTIEVE STATUS

Minimaal elke 24 maanden één (1) React Right-programma verzorgen.
Indien er meer dan 24 maanden verstrijken, deelnemen aan een React Right Instructor Update om weer actieve status
als React Right Instructor te verkrijgen.

OPMERKING: Bij verlenging van de actieve status als SSI Dive Professional worden geen extra kosten voor React Right in
rekening gebracht.
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Trainingstandaards voor Dive Professionals

ASSISTANT INSTRUCTOR
TRAINER
I. DOEL

Het SSI programma Assistant Instructor Trainer biedt kandidaten de juiste kennis, vaardigheden en ervaring zodat zij
Assistant Instructors kunnen brevetteren en kunnen assisteren bij de Instructor Training Course.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Instructor Trainer met actieve status mag het Assistant Instructor Trainer Seminar verzorgen.

III. VOORWAARDEN VOOR AANVRAAG
Vóór aanvang van de opleiding moeten de kandidaten het universele aanvraagformulier voor Dive Professionals van SSI
invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Vrijwaringverklaring voor Dive Professionals
SSI overeenkomst voor Dive Professionals

Elke kandidaat die deelneemt aan opleidingen op professional-niveau, moet de volgende documenten uploaden in MySSI
voordat het uiteindelijke brevet kan worden verstrekt:

RSTC Medische verklaring die is ondertekend is door een arts en niet ouder is dan één (1) jaar
Reanimatiediploma - niet ouder dan twee (2) jaar
EHBO-diploma - niet ouder dan twee (2) jaar
Diploma Zuurstof toedienen - niet ouder dan twee (2) jaar

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 18 jaar.
De kandidaat moet Divemaster Instructor zijn of in het bezit zijn van een gelijkwaardig brevet van een erkende
opleidingsorganisatie.
Minimaal 45 brevetten afgegeven, waaronder 30 Scuba Diver/Open Water Diver-brevetten.

15 van deze brevetten moeten een specialty/Advanced Adventurer-brevet zijn, waaronder:

Minimaal drie (3) Diver Stress and Rescue.
Minimaal drie (3) Dive Guide.
Minimaal drie (3) Science of Diving.

V. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 30-45 uur.
De desbetreffende instructeur bepaalt het totaalaantal lessen, uren en sessies per dag op basis van de behoeften en de
bekwaamheid van de kandidaat en de wateromstandigheden ter plekke.

VI. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

Het maximale aantal kandidaten per instructeur is acht.
Het aantal kandidaten mag verhoogd worden tot tien als er ook één (1) gekwali ceerde assistent aanwezig is, en tot
twaalf als de instructeur twee (2) gekwali ceerde assistenten heeft.

VII. SUPERVISIE
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Alle theorie- en wateractiviteiten vinden plaats onder directe supervisie van een Instructor Trainer met actieve status.

VIII. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Voldoen aan alle vereisten en evaluaties en slagen, zoals beschreven in de Instructor Manual van het programma
Assistant Instructor.
De zwemvaardigheidstest zoals beschreven in de Instructor Manual van het programma Assistant Instructor.
Het Assistant Instructor theorie-examen, waarvoor de kandidaat met een score van minimaal 90% moet slagen.

IX. BREVETTERING

Na afronding van het Assistant Instructor Trainer Seminar stuur je het aanvraagformulier van de kandidaat met de
vereiste documentatie op naar het verantwoordelijke SSI Service Center.
De kandidaat wordt gebrevetteerd als Assistant Instructor Trainer.

X. BEVOEGDHEID BIJ ACTIEVE STATUS
Naast de programma's die een Divemaster Instructor met actieve status mag verzorgen, mag een Assistant Instructor
Trainer met actieve status ook de volgende programma's verzorgen, er de supervisie over houden en overeenkomstig
brevetten verstrekken:

Assistant Instructor

Assistant Instructor Trainers met actieve status mogen ook:

Een Instructor Trainer assisteren bij alle SSI programma's op instructeursniveau.
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Trainingstandaards voor Dive Professionals

MASTER INSTRUCTOR
I. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Assistant Instructor Trainer met actieve status.
Minimaal gelogde 250 duiken.
Op het duikprofessionalniveau voornamelijk SSI programma's verzorgen.
Brevetteringen bij andere erkende opleidingsorganisaties tellen mee voor het vereiste aantal gebrevetteerde duikers.

Minimaal 150 duikers op de volgende niveaus gebrevetteerd:

75 Scuba Diver en/of Open Water Diver
50 Specialty en/of Advanced Adventurer
15 Diver Stress and Rescue
5 Dive Guide
5 Assistant Instructors

Een Master Instructor met actieve status heeft dezelfde bevoegdheden als een Assistant Instructor Trainer en mag
bovendien:

Hij mag zich aanmelden voor deelname aan een Instructor Trainer-seminar
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Trainingstandaards voor Dive Professionals

INSTRUCTOR TRAINER SEMINAR
I. DOEL

Het SSI programma Instructor Training Seminar is bedoeld om kandidaten de juiste kennis en vaardigheden bij te brengen
zodat zij in staat zijn SSI duikopleidingen op instructeursniveau te organiseren en te verzorgen.

OPMERKING: Instructor Trainer Seminars worden verzorgd door SSI Service Centers en de kandidaten worden
geselecteerd via een aanvraagprocedure.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een International Training Director verzorgt het Instructor Trainer Seminar.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de kandidaat een Instructor Trainer-aanvraagformulier invullen. Daartoe behoren:

Elke kandidaat die deelneemt aan opleidingen op professional-niveau, moet de volgende documenten uploaden in MySSI
voordat het uiteindelijke brevet kan worden verstrekt:

RSTC Medische verklaring die is ondertekend is door een arts en niet ouder is dan één (1) jaar
Reanimatiediploma - niet ouder dan twee (2) jaar
EHBO-diploma - niet ouder dan twee (2) jaar
Diploma Zuurstof toedienen - niet ouder dan twee (2) jaar

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
Minimale leeftijd: 21 jaar. SSI Master Instructor of in het bezit zijn van een gelijkwaardig brevet van een erkende
opleidingsorganisatie. Schriftelijk bewijs overleggen dat de kandidaat een Instructor Trainer met actieve status heeft
geassisteerd bij minimaal één (1) ITC en één (1) Instructor Crossover. Minimaal 20 duikbrevetten op recreatief niveau
verstrekt en minimaal vijf (5) duikbrevetten op het niveau va professional.

V. TIJDSDUUR
Aanbevolen duur van het programma: 70-80 uur. De desbetreffende instructeur bepaalt het totaalaantal lessen, uren en
sessies per dag op basis van de behoeften en de bekwaamheid van de kandidaat en de wateromstandigheden ter plekke.

VI. DIEPTELIMIETEN

Alle opleidingsduiken in het buitenwater moeten worden gemaakt tussen 5 en 40 meter.

VII. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

Het maximale aantal kandidaten per instructeur is zes.
Het aantal kandidaten mag verhoogd worden tot acht als er ook één (1) Instructor Trainer met actieve status aanwezig
is.

VIII. SUPERVISIE

Alle theorielessen en activiteiten in het zwembad/geconditioneerd water en buitenwater vinden plaats onder directe
supervisie van een International Training Director met actieve status.

IX. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Voldoen aan alle vereisten en evaluaties en slagen, zoals beschreven in de Instructor Manual van het Instructor Trainer
Seminar.

X. BREVETTERING
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Zodra het Instructor Trainer Seminar is afgerond, stuur je het cursusdossier van de kandidaat met de vereiste
documentatie op naar het verantwoordelijke SSI Service Center.
De kandidaat wordt gebrevetteerd als Instructor Trainer.

XI. VEREISTEN VOOR ACTIEVE STATUS

Hij geeft op alle recreatieve niveaus exclusief les volgens het SSI Total Teaching System en geeft uitsluitend SSI
brevetten af. Alleen indien SSI geen eigen materialen beschikbaar heeft, mag hij gebruikmaken van een programma
van een andere erkende organisatie.
De SSI- loso e uitdragen en het SSI Business-systeem goed toepassen.
Ten minste één (1) volledig Instructor Training-programma per 36 maanden verzorgen. Als deze periode zonder
volledig Instructor Trainer-programma is verstreken, kan de Instructor Trainer een speciale trainingsessie bijwonen of
behoudt hij de inactieve status totdat hij de speciale trainingsessie heeft gevolgd.
Alle verplichte SSI Dive Professional-updates bijwonen.
Een Instructor Trainer wordt verantwoordelijk gehouden voor de kwaliteit van de opleidingen. Als een groot aantal van
zijn kandidaten niet slaagt voor de Instructor Evaluation (IE) omdat de prestaties van de Instructor Trainer onder de
maat zijn, is het mogelijk dat de Instructor Trainer opnieuw een Instructor Trainer Seminar moet volgen of wordt
teruggezet naar de kwali catie Master Instructor.

XII. BEVOEGDHEID BIJ ACTIEVE STATUS
Een Instructor Trainer met actieve status heeft dezelfde bevoegdheden als een Assistant Instructor Trainer en mag
bovendien:

De Instructor Training Course verzorgen.
Het programma Dive Professional Crossovers verzorgen voor kandidaten van opleidingsorganisaties die niet ISO-
gecerti ceerd en/of geen RSTC-lid zijn.
Een Instructor Certi er assisteren bij alle SSI Instructor Evaluation-programma's.

Instructor Evaluations of Dive Professional Crossovers voor kandidaten van opleidingsorganisaties die niet ISO-
gecerti ceerd en/of geen RSTC-lid zijn, verzorgen.
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Trainingstandaards voor Dive Professionals

INSTRUCTOR CERTIFIER
I. DOEL

Het SSI Instructor Certi er Seminar is bedoeld om kandidaten de juiste kennis en vaardigheden bij te brengen zodat zij in
staat zijn Instructor Evaluations (IE) te organiseren en te verzorgen.

A. SPECIALE AANDACHTSPUNTEN

Het brevet Instructor Certi er bestaat alleen bij SSI en alleen het verantwoordelijke SSI Service Center bepaalt of dit wordt
verstrekt. Aan de volgende vereisten moet -in aanvulling op regionale vereisten- worden voldaan:

Het Service Center bepaalt of er een Instructor Certi er nodig is
Het Service Center bepaalt of de kandidaat geschikt is voor de kwali catie
De kandidaat assisteert bij minimaal één (1) volledig Instructor Trainer Seminar
De kandidaat assisteert bij minimaal twee (2) volledige Instructor Evaluations, die worden verzorgd door een ervaren
Instructor Certi er met actieve status, zoals bepaald door het Service Center
De kandidaat organiseert en verzorgt minimaal één (1) volledige Instructor Evaluation onder directe supervisie van een
International Training Director en met de goedkeuring van het Service Center

OPMERKING: Verzoeken tot ontheffing en afwijking van deze vereisten moeten schriftelijk worden goedgekeurd door
het hoofdkantoor van SSI Headquarters.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een International Training Director verzorgt het Instructor Certi er Seminar.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de kandidaat het universele aanvraagformulier voor Dive Professionals van SSI
invullen.

Elke kandidaat die deelneemt aan opleidingen op professional-niveau, moet de volgende documenten uploaden in MySSI
voordat het uiteindelijke brevet kan worden verstrekt:

RSTC Medische verklaring die is ondertekend is door een arts en niet ouder is dan één (1) jaar
Reanimatiediploma - niet ouder dan twee (2) jaar
EHBO-diploma - niet ouder dan twee (2) jaar
Diploma Zuurstof toedienen - niet ouder dan twee (2) jaar

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 21 jaar.
SSI Instructor Trainer.
Minimaal 15 Open Water Instructor-brevetten afgegeven.

OPMERKING: Instructor Certifier Seminars worden verzorgd door SSI Service Centers en de kandidaten worden
geselecteerd via een aanvraagprocedure.

V. SUPERVISIE

Een International Training Director met actieve status heeft directe supervisie over alle activiteiten.
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VI. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Voldoen aan alle eisen zoals bepaald door een International Training Director en het verantwoordelijke SSI Service
Center.

VII. BREVETTERING

Zodra het Instructor Certi er Seminar is afgerond, stuur je het cursusdossier van de kandidaat met de vereiste
documentatie op naar het verantwoordelijke SSI Service Center.
De kandidaat wordt gebrevetteerd als Instructor Certi er.

VIII. VEREISTEN VOOR ACTIEVE STATUS

Hij geeft op alle recreatieve niveaus exclusief les volgens het SSI Total Teaching System en geeft uitsluitend SSI
brevetten af. Alleen indien SSI geen eigen materialen beschikbaar heeft, mag hij gebruikmaken van een programma
van een andere erkende organisatie.
De SSI- loso e uitdragen en het SSI Business-systeem goed toepassen.
Ten minste één (1) volledige ITC of IE per 36 maanden verzorgen. Als deze periode zonder volledige ITC of IE is
verstreken, kan de Instructor Certi er een speciale trainingsessie bijwonen of behoudt hij de inactieve status totdat hij
de speciale trainingsessie heeft gevolgd.
Alle verplichte updates bijwonen.
Een Instructor Certi er die optreedt als Instructor Trainer, wordt verantwoordelijk gehouden voor de kwaliteit van de
opleidingen. Als een groot aantal van zijn kandidaten niet slaagt voor de Instructor Evaluation (IE) omdat de prestaties
van de Instructor Certi er onder de maat zijn, is het mogelijk dat de Instructor Certi er opnieuw een Instructor Trainer
Seminar moet volgen of wordt teruggezet naar de kwali catie Master Instructor.

IX. BEVOEGDHEID BIJ ACTIEVE STATUS
Naast de programma's die een Instructor Trainer met actieve status mag verzorgen, mag een Instructor Certi er met actieve
status ook de volgende programma's verzorgen, er de supervisie over houden en overeenkomstig brevetten verstrekken:

Instructor Evaluations na goedkeuring van het verantwoordelijke SSI Service Center.
Dive Professional Crossovers en Instructor Evaluations voor kandidaten van opleidingsorganisaties die niet ISO-
gecerti ceerd en/of geen RSTC-lid zijn, na goedkeuring van het verantwoordelijke SSI Service Center.

Instructor Evaluations verzorgen zonder voorafgaande toestemming van het verantwoordelijke SSI Service Center.
Instructeurskandidaten evalueren die door hem persoonlijk tijdens een Instructor Training Course zijn opgeleid.
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Trainingstandaards voor Dive Professionals

DIVE PROFESSIONAL
CROSSOVER-PROGRAMMA
I. DOEL

Het SSI programma Dive Professional Crossover is bedoeld om duikprofessionals van andere erkende
duikopleidingsorganisaties bekend te maken met de loso e en procedures van SSI.
Zij doen de kennis en vaardigheden op die nodig zijn om op een veilige en leuke manier SSI programma's op hetzelfde
niveau als hun bestaande kwali caties te verzorgen.
Het SSI programma Dive Professional Update is bedoeld om Dive Professionals die minimaal twee (2) jaar inactief zijn
geweest of van wie de status minimaal twee (2) jaar was ingetrokken, te updaten zodat zij opnieuw actieve status
kunnen verkrijgen.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE

Een Divemaster Instructor met actieve status verzorgt het programma Divemaster Professional Crossover.
Een Assistant Instructor Trainer met actieve status mag de Assistant Instructor Crossover verzorgen.
Een Instructor Trainer met actieve status mag alle Dive Professional Crossover-programma's verzorgen.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de kandidaat een cursusdossier voor Dive Professionals invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Vrijwaringverklaring voor Dive Professionals
SSI overeenkomst voor Dive Professionals

Elke kandidaat die deelneemt aan opleidingen op professional-niveau, moet de volgende documenten uploaden in MySSI
voordat het uiteindelijke brevet kan worden verstrekt:

RSTC Medische verklaring die is ondertekend is door een arts en niet ouder is dan één (1) jaar
Reanimatiediploma - niet ouder dan twee (2) jaar
EHBO-diploma - niet ouder dan twee (2) jaar
Diploma Zuurstof toedienen - niet ouder dan twee (2) jaar

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 18 jaar.
De kandidaat moet in de twee (2) voorafgaande jaren een gelijkwaardige kwali catie hebben gehad bij een erkende
organisatie.
De kandidaat moet voldoen aan minimale brevetteringseisen die gelden voor het niveau van de cross-over.
Een Divemaster Professional Crossover-kandidaat moet zijn geslaagd voor de Science of Diving-kennistest en evaluatie
van de vaardigheden.
Duikprofessionals van andere organisaties die langer dan twee (2) jaar geen actieve status hebben gehad, moet de
procedure volgen als vermeld onder de standaards Opnieuw actieve status verkrijgen.

V. DIEPTELIMIETEN

Alle opleidingsduiken in het buitenwater moeten worden gemaakt tussen 5 en 40 meter.

VI. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

Het maximale aantal kandidaten per instructeur is acht.
Het aantal kandidaten mag verhoogd worden tot tien als er ook één (1) gekwali ceerde assistent aanwezig is, en tot
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twaalf als de instructeur twee (2) gekwali ceerde assistenten heeft.
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VII. SUPERVISIE

De Dive Professional die de Dive Professional Crossover verzorgt, heeft de directe supervisie over alle theorielessen en
activiteiten in het water.

VIII. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Voldoen aan de eisen en de evaluaties met succes afronden zoals beschreven in de Crossover Instructor Manual.
Het Crossover theorie-examen, waarvoor de kandidaat met een score van minimaal 90% moet slagen

IX. DIVE PROFESSIONALS VAN ERKENDE OPLEIDINGSORGANISATIES
Dive Professionals die zijn gebrevetteerd door een opleidingsorganisatie of bond die door SSI wordt erkend, kunnen
deelnemen aan een SSI Dive Professional Crossover.

Divemaster-kandidaten die zijn gebrevetteerd door een opleidingsorganisatie of band die niet door SSI wordt erkend,
moeten slagen voor de SSI Experienced Diver Test om gebrevetteerd te worden als Dive Guide zonder professionele status.
Na het behalen van dit brevet kunnen zij actieve status als SSI Dive Professional aanvragen en komen zij in aanmerking
voor het erkenningsbrevet Divemaster nadat ze het SSI programma Science of Diving hebben afgerond.

Kandidaten op het niveau van Open Water Instructor of hoger die zijn gebrevetteerd door een opleidingsorganisatie of
band die niet door SSI wordt erkend, mogen deelnemen aan een SSI Dive Professional Crossover, maar zullen pas worden
gebrevetteerd als zij ook hebben deelgenomen aan een Instructor Evaluation ter beoordeling van hun kennis en
vaardigheden op het niveau van een SSI Dive Professional. Een SSI Instructor Certi er met actieve status mag zowel de
Dive Professional Crossover als de Instructor Evaluation voor de kandidaat verzorgen.

Het SSI Service Center bepaalt naar eigen inzicht of er aanvullende training of evaluatie (bijvoorbeeld een volledige SSI
Instructor Evaluation) vereist is voordat een gelijkwaardig SSI brevet op professioneel niveau wordt verstrekt.
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Trainingstandaards voor Dive Professionals

ERKENNINGBREVETTEN VOOR
DIVE PROFESSIONALS
I. DOEL

SSI geeft haar Dive Professionals erkenning wanneer zij een bepaald opleidingsniveau bereiken en een zekere ervaring
hebben opgedaan.

Century Instructor – Silver 300 Instructor – Gold 500 Instructor
– Platinum 1000 Instructor

I. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Voor Century Instructor – 100 Experience Points in MySSI.
Voor Silver 300 Instructor – 300 Experience Points in MySSI.
Voor Gold 500 Instructor – 500 Experience Points in MySSI.
Voor Platinum 1000 Instructor – 1000 Experience Points in MySSI.

Platinum Pro 5000 Instructor

Om in aanmerking te komen voor de kwali catie Platinum Pro 5000 Instructor moet de SSI Instructor:

Aantonen dat hij 5000 Experience Points in zijn MySSI heeft
Een aanbevelingsbrief van twee bestaande Platinum Pro 5000 Instructors overleggen

OF 

Aantonen dat hij 2500 Experience Points in zijn MySSI-pro el heeft
Tien (10) jaar of meer professionele ervaring in de duikwereld
Een belangrijke bijdrage aan de duikindustrie geleverd
Een aanbevelingsbrief van twee bestaande Platinum Pro 5000 Instructors overleggen

Praktijk: Na Assistant Instructor hoeft de kandidaat geen aanvullende opleidingen te volgen om in aanmerking te
komen voor het erkenningbrevet Platinum Pro 5000 Diver.
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ALGEMENE
TRAININGSTANDAARDS VOOR
EXTENDED RANGE (XR)
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Algemene trainingstandaards voor XR

HET GEBRUIK VAN DEZE
STANDAARDS

Deze Algemene trainingstandaards voor Extended Range (XR) zijn van toepassing op alle SSI XR-programma's tenzij
anders wordt vermeld in de programmaspeci eke trainingstandaards. Als een speci eke standaard niet is opgenomen in
de Algemene trainingstandaards voor XR of in de trainingstandaards van het speci eke programma, houd je de Algemene
trainingstandaards aan.

In de context van deze standaards is een SSI Dive Professional een persoon die door SSI op professional-niveau is
gebrevetteerd, of een medewerker van een SSI Dive Center/Resort.

I. VERANTWOORDELIJKHEID
Als SSI XR Instructor en SSI Dive Professional ben je wanneer je met mensen werkt, verantwoordelijk voor de beslissingen
die je neemt, en de dingen die je doet. SSI verwacht van jou altijd een juiste en professionele houding wanneer je
betrokken bent bij opleidinggerelateerde activiteiten. Alle algemene en gedragstandaards van SSI zijn van toepassing op
SSI Extended Range Dive Centers/Resorts.
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Algemene trainingstandaards voor XR

SSI MATERIALEN
I. MATERIALEN - CURSIST

Elke cursist moet in het bezit zijn van de desbetreffende actuele lesmaterialen - in geprinte en/of digitale vorm - van het
programma waaraan hij deelneemt (indien lesmaterialen beschikbaar zijn).

II. MATERIALEN - PROFESSIONAL
De SSI Trainingstandaards, de SSI lesmaterialen voor Dive Professionals en SSI lesmaterialen voor cursisten vormen de
basis van het SSI opleidingssysteem en moeten worden gebruikt bij alle SSI opleidingsprogramma's. Indien er tussen deze
materialen verschillen zitten, zijn de SSI Trainingstandaards doorslaggevend. In geval van twijfel neem je voor advies of
toelichting contact op met het verantwoordelijke SSI Service Center.
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Algemene trainingstandaards voor XR

DEFINITIES UITRUSTING
I. ADEMGAS

Extended Range Nitrox Diving-cursisten mogen als bodemgas lucht of nitrox met een maximale ppO2 van 1,4 bar ademen,
en wanneer in het kader van het programma decompressieduiken zijn toegestaan, hyperoxische nitroxmengsels met een
zuurstofgehalte van maximaal 50% op een maximale ppO2 van 1,6 bar als decompressiegas.

Tijdens alle andere XR-programma's mogen duikers lucht of nitrox met een maximale ppO2 van 1,4 bar gebruiken als
bodemgas, en wanneer in het kader van het programma decompressiestops zijn toegestaan, hyperoxische nitroxmengsels
met maximaal 100% zuurstof op een maximale ppO2 van 1,6 bar als decompressiegas.

Voor Trimix Divers gelden dezelfde beperkingen als voor alle andere XR-cursisten maar zij mogen ook gebruikmaken van
een trimixmengsel met helium als bodemgas. Tijdens het Extended Range Trimix-programma geldt een minimaal
zuurstofpercentage van 21%, tijdens het Technical Extended Range Trimix-programma is 18% het minimale
zuurstofpercentage. De maximale END (Equivalent Narcotic Depth - equivalente dieptelimiet met het oog op narcose) is
tijdens alle trimixprogramma's 35 meter. De aanbevolen END in kouder water, bij slecht zicht of onder zware
omstandigheden is 24 meter.

In aanvulling op alle andere limieten die gelden tijdens opleidingsduiken in het kader van het XR-programma, moet in
zowel het duikplan als het noodplan zijn opgenomen dat duikers aan maximaal 80% van de limiet voor
zuurstofvergiftiging van het zenuwstelsel (CNS) mogen worden blootgesteld. Dit wordt berekend met behulp van de SSI
Extended Range/Technical Extended Range-materialen en de relevante NOAA-tabellen voor blootstelling tijdens zowel
één duik als meerdere duiken. Indien de omgevings- of duikomstandigheden niet ideaal zijn, moet de instructeur de
limieten bijstellen (conservatiever).

Voor XR CCR-duikers geldt dat in het duikplan als het noodplan ervan wordt uitgegaan dat zij in één duik aan maximaal
80% van de limiet voor zuurstofvergiftiging van het zenuwstelsel (CNS) mogen worden blootgesteld, of 100% in 24 uur.

II. RECREATIEF TOTAL DIVING SYSTEM

Masker
Vinnen
Jacket met power in ator en D-ringen voor bevestiging stage essen
Leveringsysteem met een primaire (2,1 meter lange slang aanbevolen) en alternatieve luchtbron
Primaire es (grote inhoud wordt aanbevolen bij gebruik enkele es)
Onderwatermanometer (per es)
Geïntegreerde dieptemeter en tijdmeter of duikcomputer
Eén stage es met leveringsysteem en onderwatermanometer
Duikpak dat geschikt is voor gebruik in de desbetreffende omgeving
Mes
Eén signaleringsmiddel dat vanaf diepte kan worden ingezet (rode oppervlakteboei wordt aanbevolen, maar volg
plaatselijke richtlijnen)
Een reel of spoel (minimale lengte lijn: 1,2 x geplande maximale diepte)
Eén signaleringsmiddel voor gebruik aan de oppervlakte ( uitje of soortgelijk)
Extended Range Dive Log

III. EXTENDED RANGE NITROX TOTAL DIVING SYSTEM

Masker
Vinnen
Jacket met power in ator en D-ringen voor bevestiging stage essen
Leveringsysteem met een primaire (2,1 meter lange slang aanbevolen) en alternatieve luchtbron
Een enkele es met een Y- of H-kraan of een enkele es met een kraan met één uitgang en een onderwatermanometer
Bij gebruik van een enkele es met een kraan met één uitgang moet ook een pony esje met onafhankelijk
leveringsysteem en onderwatermanometer (per es) worden gebruikt
Geïntegreerde dieptemeter en tijdmeter of duikcomputer die geschikt is voor nitrox (bij voorkeur meerdere gassen)
Eén nitroxcompatibele stage es met een kraan met één uitgang, leveringsysteem en onderwatermanometer
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Duikpak dat geschikt is voor gebruik in de desbetreffende omgeving
Mes
Kompas
Eén signaleringsysteem dat vanaf onder water kan worden ingezet (bij voorkeur rode oppervlakteboei, maar volg
plaatselijke richtlijnen)
Een reel of spoel (minimale lengte lijn: 1,2 x geplande maximale diepte)
Eén signaleringsysteem voor gebruik aan de oppervlakte ( uitje of soortgelijk)
Extended Range DiveLog met duikplanningbladen en wetnotes of schrij eitje voor duikplan

IV. EXTENDED RANGE TOTAL DIVING SYSTEM

Twee maskers
Vinnen
Backplate of softpack met harnas
Wing met voldoende drijfvermogen voor de geplande duik
Eén leveringsysteem met een ademautomaat met 2,1 meter lange slang
Eén leveringsysteem met een ademautomaat met standaardslang en een nekhouder
Eén dubbelset met tussenbrug met mogelijkheid van isoleren of één set sidemount essen
Onderwatermanometer (per es)
Twee geïntegreerde dieptemeters en tijdmeters (één moet een computer voor gebruik met meerdere gassen zijn)
Stage es(sen) met leveringsysteem en onderwatermanometer (gemonteerd zoals beschreven in het speci eke
programma)
Duikpak dat geschikt is voor gebruik in de desbetreffende omgeving
Twee messen
Twee signaleringsmiddelen die vanaf diepte kunnen worden ingezet (rode en gele oppervlakteboeien worden
aanbevolen, maar volg plaatselijke richtlijnen)
Een reel of spoel (minimale lengte lijn: 1,5 x geplande maximale diepte)
Eén signaleringsmiddel voor gebruik aan de oppervlakte ( uitje of soortgelijk)
SSI Extended Range Dive Log met blaadjes voor duikplanning en wetnotes of schrij eitje voor duikplan

V. SIDEMOUNT
Cursisten met een SSI Sidemount Diving of gelijkwaardig brevet die aan alle overige voorwaarden voor deelname
voldoen, mogen bij deelname aan SSI XR-programma's tot en met Technical Extended Range Trimix gebruikmaken van
een CE-goedgekeurde sidemount-con guratie indien ze zijn uitgerust met alle componenten van het XR Sidemount Total
Diving System voor het desbetreffende programma. De SSI Dive Professional die het programma verzorgt, moet in eigen
persoon recentelijk (maximaal 180 dagen voor aanvang van de opleiding) hebben vastgesteld dat de cursist de
vaardigheden beheerst, en bekend zijn met de con guratie.

VI. REBREATHER
Cursisten die gebrevetteerd zijn als SSI Rebreather Diver of gelijkwaardig en aan alle voorwaarden voor deelname
voldoen, mogen bij deelname aan XR Advanced Wreck Diving- en XR Cavern Diving-programma's gebruikmaken van de
rebreather waarvoor zij zijn gebrevetteerd, mits ze zijn uitgerust met alle componenten van het Total Diving System voor
het desbetreffende programma. De SSI XR Instructor die het programma verzorgt, moet zelf ook SSI Rebreather Instructor
zijn en in eigen persoon recentelijk (maximaal 180 dagen voor aanvang van de opleiding) hebben vastgesteld dat de
cursist de vaardigheden beheerst, en bekend zijn met de con guratie.

Cursisten die zijn opgeleid voor XR CCR Extended Range, mogen deelnemen aan programma's in een overhead-omgeving.

OPMERKING: In de trainingstandaards van specifieke programma's kan het gebruik van aanvullende materialen door
cursist en/of Dive Professional verplicht worden gesteld.

VII. MINIMALE UITRUSTING VOOR DE DIVE PROFESSIONAL
Tijdens de gehele XR-opleiding in het buitenwater moet de SSI Dive Professional minimaal de uitrusting gebruiken die ook
verplicht is gesteld voor de cursist.

Dive Professionals die een XR CCR-programma verzorgen, moeten ook zijn uitgerust met een duikcomputer (indien niet in
de CCR-unit geïntegreerd), een oppervlakteboei (SMB), een noodsignaal (voor gebruik aan oppervlakte), een duikmes en
een kompas.

VIII. RICHTLIJNEN VOOR SPECIALE DUIKMATERIALEN
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Als tijdens de SSI programma's gebruik wordt gemaakt van speciale of aanvullende materialen, moet je de cursisten
voorafgaand aan de buitenduiken, hiermee bekend maken. Tijdens aanvullende training kunnen zij oefenen zodat ze de
basisvaardigheden met deze materialen beheersen.

OPMERKING: in het geval van extra flessen en drijfvermogensystemen of speciale configuraties met bijvoorbeeld
volgelaatsmaskers en droogpakken moeten de cursisten de gelegenheid krijgen deze in het zwembad/geconditioneerd
water te gebruiken voordat je hen meeneemt naar het buitenwater.
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Algemene trainingstandaards voor XR

CRITERIA VOOR DEELNAME
I. LEEFTIJD

Voor Extended Range Nitrox Diving, Extended Range Foundations en Extended Range-specialty's geldt een minimale
leeftijd van 16 jaar.
Voor alle andere Extended Range-programma's is de minimale leeftijd 18 jaar.

II. ERVARING

Welke ervaring de cursist minimaal moet hebben om te kunnen deelnemen, staat vermeld in de trainingstandaards van
het desbetreffende programma.

III. VRIJSTELLING OP GROND VAN EERDERE OPLEIDINGEN
Of de cursist vrijstelling krijgt voor alle of een deel van de duiken, wordt bepaald door de instructeur. Als aan de cursist
vrijstelling wordt verleend, moet de instructeur in eigen persoon recentelijk (maximaal 180 dagen voor aanvang van de
opleiding) hebben vastgesteld dat de cursist de vaardigheden beheerst, de juiste uitrusting gebruikt en ervaring heeft.
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Algemene trainingstandaards voor XR

MEDISCHE GESCHIEDENIS,
AANSPRAKELIJKHEID EN
RISICOBEWUSTZIJN
I. MEDISCHE VERKLARING

Elke cursist die deelneemt aan een XR-opleiding, moet een SSI Medische verklaring overleggen die na duikmedisch
onderzoek is ondertekend door een bevoegde arts en niet ouder is dan één (1) jaar op het moment van afronding van de
opleiding.

II. VRIJWARINGVERKLARING
Elke cursist moet voorafgaand aan de opleiding in het water een Extended Range vrijwaringverklaring en een verklaring
van begrip ondertekenen (indien van toepassing). In het geval van minderjarigheid moeten deze verklaringen door een
ouder en/of verzorger medeondertekend worden.

OPMERKING: Het ondertekenen van een vrijwaringverklaring is in enkele landen in strijd met de wet inzake
aansprakelijkheid. VOORBEELD: De vrijwaringverklaring is niet geldig in de Europese Unie. Cursisten mogen dan ook
niet worden gedwongen om deze te ondertekenen.
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Algemene trainingstandaards voor XR

EXTENDED RANGE-
PROGRAMMA'S VERZORGEN
I. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

Het maximale aantal cursisten per instructeur tijdens opleidingsduiken in open water is vier.
Het maximale aantal tijdens duiken in een overhead-omgeving en tijdens hypoxische trimixduiken is drie (3).
Het maximale aantal cursisten per instructeur tijdens CCR-opleidingsduiken binnen de niet-decompressielimieten is drie
(3).
Het maximale aantal cursisten per instructeur tijdens CCR-opleidingsduiken met decompressiestop(s) is twee (2).

II. ZWEMBAD/GECONDITIONEERD WATER

De instructeur mag de zwemvaardigheidstest en de oefensessies voor het XR-programma in zwembad/geconditioneerd
water verplaatsen naar open water, mits de instructeur voldoende zicht en controle heeft.
De maximale diepte tijdens de opleiding in het zwembad/geconditioneerd water is 12 meter.
Het zicht moet horizontaal minimaal vijf (5) meter zijn en de bodemsamenstelling mag het zicht niet kunnen
verslechteren.
In het gebied waar de opleiding plaatsvindt, moet een opstijglijn aanwezig zijn die is bevestigd aan een vaste structuur
op de bodem. Op het moment van de opleiding mag er geen scheepvaartverkeer in het desbetreffende gebied zijn.

Voor alle CCR-instapprogramma's geldt dat het zwembad/geconditioneerde water zowel voldoende ondiep moet zijn dat
alle cursisten kunnen staan, als voldoende diep dat zij de verplichte oefeningen in het kader van het desbetreffende
programma goed kunnen uitvoeren.

III. OPEN WATER

Alle opleidingsduiken in open water moeten plaatsvinden bij daglicht (tussen zonsopkomst en zonsondergang).

Alle opleidingsduiken in open water in het kader van CCR-instapprogramma's zijn duiken binnen de niet-
decompressielimieten, waarbij een directe verticale opstijging naar de oppervlakte mogelijk is.

IV. DECOMPRESSIESTOPS

Tijdens opstijgingen van duiken met (gesimuleerde) decompressiestops moet gebruik worden gemaakt van een fysieke
structuur of van een reel en een oppervlakteboei.

V. FYSIEKE AFSTAND

De cursist moet altijd binnen een afstand van drie (3) meter van zijn buddy('s) blijven, tenzij anders wordt vereist met
het oog op de ontwikkeling van vaardigheden.

VI. AANTAL DUIKEN PER DAG

Per dag mag een cursist maximaal drie (3) duiken in het kader van de XR-opleiding maken, mits tijdens geen van de
duiken decompressiestops nodig zijn.
Per dag mag een cursist maximaal twee (2) duiken in het kader van de XR-opleiding maken als op de desbetreffende
dag duiken met decompressiestops zijn gepland of er daadwerkelijk decompressiestops moeten worden gemaakt.
Optioneel mag een derde ondiepe opleidingsduik worden gemaakt.
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VII. DUUR VAN EEN DUIK

De duur van een duik wordt vermeld in de standaards van het desbetreffende programma.
Een duik telt alleen mee voor de XR opencircuit-opleiding als deze minimaal 30 minuten duurt.
CCR-opleidingsduiken in open water duren minimaal 30 minuten. De cursist moet elke duik het water in en uit gaan en
de CCR-unit om- en weer afdoen.
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VIII. GEKWALIFICEERDE ASSISTENTEN

XR gekwali ceerde assistenten zijn SSI Dive Professional en gebrevetteerd voor het SSI XR-programma waarbij zij
assisteren.
De inzet van een gekwali ceerde assistent wordt aanbevolen, maar het maximale aantal cursisten per instructeur mag
niet worden verhoogd.

IX. THEORIE-EXAMEN

Vóór brevettering moet een XR-cursist met een score van minimaal 80% slagen voor het theorie-examen van het
desbetreffende programma.
Een instructeurskandidaat moet slagen met een score van minimaal 90%.

X. OVERHEAD-OMGEVING
Tijdens opleidingsduiken in open water moet een rechtstreekse verticale opstijging naar de oppervlakte mogelijk zijn.
Uitgezonderd zijn:

A. TUNNELS

Een natuurlijke of kunstmatige structuur die een rechtstreekse verticale opstijging naar de oppervlakte verhindert. Een
tunnel mag maximaal tien (10) meter lang zijn en zich op maximaal 30 meter diepte bevinden. Een tunnel heeft een ingang
en een uitgang die beide goed te zien zijn, en er bestaat geen risico dat de doorgang geblokkeerd is of de duiker vast komt
te zitten.

SSI Dive Professionals met actieve status mogen cursisten tijdens een XR-programma door een tunnel, zoals hierboven
gede nieerd, begeleiden.

B. OVERHEAD-OMGEVING MET DAGLICHT

Een natuurlijke of kunstmatige structuur die een rechtstreekse verticale opstijging naar de oppervlakte verhindert. De
ingang is duidelijk te zien en de duiker ziet altijd een veilige opening waardoor natuurlijk daglicht naar binnen valt en die
groot genoeg is om in geval van nood terug te keren naar de oppervlakte. Tijdens een duik in een overhead-omgeving
met daglicht (de daglichtzone) moet een vaste gidslijn de weg terug naar de ingang wijzen. De lijn moet geschikt zijn voor
gebruik in de omgeving, moet buiten de overhead-omgeving zijn bevestigd en moet gevolgd kunnen worden zonder dat
de duiker moet kiezen welke kant hij op moet.

SSI Dive Professionals met actieve status met lesbevoegdheid voor de programma's Cavern Diving en Advanced Wreck
Diving mogen tijdens deze speci eke programma's cursisten begeleiden in een overhead-omgeving die aan
bovenstaande criteria voldoet.

C. DUIKEN IN EEN OVERHEAD-OMGEVING ZONDER DAGLICHT

Een duik in een natuurlijke of kunstmatige structuur die een rechtstreekse verticale opstijging naar de oppervlakte
verhindert. De duiker kan zich op enige afstand van een veilige uitgang bevinden, maar moet beschikken over voldoende
gas zodat hij na het verlaten van de omgeving nog beschikt over een derde (1/3) van het totale gasvolume (ervan
uitgaande dat er geen sprake is van een noodsituatie). Tijdens alle duiken in een overhead-omgeving moet een vaste
gidslijn de weg terug naar de ingang wijzen. De lijn moet geschikt zijn voor gebruik in de omgeving en moet buiten de
overhead-omgeving zijn bevestigd.

SSI Dive Professionals met actieve status met lesbevoegdheid voor de programma's Cave Diving, Technical Wreck Diving of
Full Cave Diving mogen tijdens deze speci eke programma's cursisten begeleiden in een overhead-omgeving die aan
bovenstaande criteria voldoet.

XI. DUIKER REDDEN

Binnen 8 minuten een volledige reddingsactie uitvoeren, waarbij een bewusteloos slachtoffer aan de oppervlakte over
een totale afstand van 100 meter wordt verplaatst. Zowel redder als slachtoffer draagt een Total Diving System.

XII. ONDERWATERZWEMMEN

25 meter onder water zwemmen met masker, vinnen en snorkel.

XIII. ZWEMMEN AAN DE OPPERVLAKTE

Binnen 20 minuten 700 meter zwemmen met masker, vinnen en snorkel. Bij gebruik van een natpak moet de kandidaat
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Binnen 20 minuten 700 meter zwemmen met masker, vinnen en snorkel. Bij gebruik van een natpak moet de kandidaat
ook lood dragen zodat hij een neutraal drijfvermogen heeft.
375 meter zwemmen zonder te stoppen en zonder gebruik te maken van masker, vinnen, snorkelen en andere
hulpmiddelen (indien nodig). Deze oefening kan worden uitgevoerd als alternatief voor 700 meter zwemmen met
hulpmiddelen.

XIV. WATERTRAPPEN

15 minuten watertrappelen zonder enige hulpmiddelen of drij ichamen.
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XV. ZWEMVAARDIGHEIDSTEST

Voor alle XR-programma's moet de cursist of kandidaat aantonen dat hij zwemvaardig
is: 

400 meter zwemmen aan de oppervlakte met een Total Diving System en stage es(sen) zoals geldt voor het speci eke
programma.

XVI. ZWEMMEN MET UITRUSTING
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XR-DUIKPROGRAMMA'S
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Standaards voor XR Diving:

GAS BLENDER (ISO 13293)
I. DOEL

Het doel van het programma SSI Gas Blender is dat cursisten leren hoe zij nitrox- en trimixmengsels met helium mengen.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Gas Blender Instructor of hoger met actieve status verzorgt de opleiding Gas Blender.

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 18 jaar.

IV. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 6-8 uur.

V. LESMATERIALEN EN UITRUSTING

Toegang tot een blendingstation met gassen waarmee nitroxmengsels kunnen worden gemengd.
Toegang tot blendingstation waar wordt gemengd op basis van partiële druk (alleen voor brevet Trimix Gas Blender).
Gasanalyzer(s) die geschikt is (zijn) voor het analyseren van mengsels met een zuurstofpercentage tot 100% en een
heliumanalyzer als ook trimixmengsels met helium worden gemengd.

VI. VEREISTEN VOOR BREVETTERING
A. NITROX GAS BLENDER

Complete Academic Sections 1-5 and assessments as outlined in the Instructor Manual.

Complete the Nitrox Gas Blender Final Exam with a passing score of at least 80%.

Complete Practical Application Sessions 1 and 2 as outlined in the Instructor Manual.

Satisfactorily complete the Nitrox Gas Blender Practical Exam.

B. TRIMIX GAS BLENDER

Complete all Academic Sessions and assessments as outlined in the Instructor Manual.

Complete the Trimix Gas Blender Final Exam with a passing score of at least 80%.

Complete Practical Application Sessions 1 through 4 as outlined in the Instructor Manual.

Satisfactorily complete the Nitrox and Trimix Gas Blender Practical Exams.

171 (C) SSI International GmbH, 2018         



VII. VOLGORDE

De theorielessen moeten worden afgerond voordat de praktijkexamens worden afgenomen.
Trimix Gas Blender-cursisten moeten aan de vereisten van Nitrox Gas Blender voldoen voordat zij deelnemen aan de
praktijkexamens met trimix.

VIII. BREVETTERING

De houder van het brevet Nitrox Gas Blender mag nitroxmengsels mengen mits hij is aangesloten bij en onder
supervisie staat van een SSI Dive Center/Resort/School of Club met actieve status.
De houder van het brevet Trimix Gas Blender mag trimixmengsels op basis van nitrox en helium mengen mits hij is
aangesloten bij en onder supervisie staat van een SSI Dive Center/Resort/School of Club met actieve status.
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Standaards voor XR Diving

EXTENDED RANGE FOUNDATIONS
I. DOEL

Het doel van het programma SSI Extended Range Foundations is dat duikers tijdens een workshop hun vaardigheden op
een hoger niveau brengen, waarbij zij gebruikmaken van een Extended Range Total Diving System en -procedures.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Extended Range Foundations Instructor met actieve status verzorgt het programma Extended Range Foundations.

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

In het bezit van Enriched Air Nitrox 40-brevet of gelijkwaardig.
Gebrevetteerd als Advanced Open Water Diver of gelijkwaardig.
Minimaal gelogde 24 duiken.

IV. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 16 uur.
De desbetreffende instructeur bepaalt het totaalaantal lessen, uren en sessies op basis van de behoeften en de
bekwaamheid van de cursist en de wateromstandigheden.

V. LESMATERIALEN EN UITRUSTING
Alle duiken moeten worden gemaakt met één van de volgende con guraties:

Een volledig Extended Range Nitrox Total Diving System (de tweede 'back-up' ademautomaat of pony es is voor dit
programma niet verplicht).
Een volledig Extended Range Total Diving System.
Een volledig Extended Range Sidemount Total Diving System.

VI. DIEPTELIMIETEN

Alle opleidingsduiken worden gemaakt in het zwembad/geconditioneerd water (of een indoor-duikcentrum) op een
diepte van maximaal 12 meter.

VII. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

De theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Extended Range Foundations Instructor Manual.
Een Extended Range Foundations-sessie met betrekking tot con guratie van de uitrusting.
De totale duiktijd van de opleidingsduiken samen is minimaal vier (4) uur. Aanvullende opleidingsduikenzijn
toegestaan (optioneel).
De zwemvaardigheidstest zoals beschreven in de Algemene standaards.

A. EVALUATIECRITERIA

Op recreatief niveau: 

Met een Extended Range Nitrox of een Extended Range Total Diving System.
Gedurende het hele programma in staat zijn om trim te handhaven met een tolerantie van +/- 30 graden.
In staat zijn alle vaardigheden naar behoren te demonstreren waarbij drijfvermogen of trim nauwelijks verandert.
Meer informatie over evaluatiecriteria in de Extended Range Foundations Instructor Manual.
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Op Extended Range-niveau: 

Met een Extended Range of een Extended Range Sidemount Total Diving System.
Gedurende het hele programma in staat zijn om trim te handhaven met een tolerantie van +/- 15 graden.
In staat zijn alle vaardigheden perfect te demonstreren waarbij drijfvermogen of trim nauwelijks verandert.
Meer informatie over evaluatiecriteria in de Extended Range Foundations Instructor Manual.

B. BIJ NIET SLAGEN

Cursisten die niet meteen voor het programma slagen, moeten er niet van worden weerhouden om door te gaan. De
Extended Range Foundations Instructor moet extra lessen plannen en de duiker helpen het vereiste niveau te bereiken.
Cursisten die niet slagen, moeten na a oop van het programma minimaal vijf (5) ervaringsduiken maken met de
materiaalcon guratie zoals bepaald door de instructeur.

VIII. BREVETTERING

Wanneer de cursist het programma Extended Range Foundations met goed gevolg afrondt, betekent dit dat hij met
behulp van de materiaalcon guratie die hij tijdens het programma gebruikt, in staat is een goede trim te handhaven, en
dat hij de Extended Range-vaardigheden beheerst.
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Standaards voor XR Diving

XR SIDEMOUNT DIVING
I. DOEL

Het SSI programma XR Sidemount Diving biedt duikers de opleiding die zij nodig hebben om zelfstandig met een buddy
die is gebrevetteerd op hetzelfde of een hoger niveau, en binnen de dieptelimieten van hun brevettering, Extended
Range-duiken met een sidemount-uitrusting en -technieken te plannen en te maken.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een SSI XR Sidemount Diving Instructor met actieve status verzorgt het programma XR Sidemount Diving.

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
Minimale leeftijd: 16 jaar.

SSI Open Water Diver of hoger of in het bezit van een gelijkwaardig brevet van een andere erkende
opleidingsorganisatie.

IV. TIJDSDUUR
Aanbevolen duur van het programma: 16-24 uur.

V. LESMATERIALEN EN UITRUSTING

Een volledig Sidemount Total Diving System, dat geschikt is voor duiken met niet-versnelde decompressie en één
gaswissel
Eén stage es en stage-ademautomaat, zuurstofschoon indien nodig.

VI. DIEPTELIMIETEN

De maximale diepte voor de opleiding in het zwembad/geconditioneerd water is 12 meter.

Alle opleidingsduiken in het buitenwater moeten worden gemaakt tussen 5 en 40 meter of de maximale diepte
waarvoor de duiker is gebrevetteerd, welke van de twee het minst diep is.

VII. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

De theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Instructor Manual voor Sidemount Diving.
Het Sidemount Diving-theorie-examen, waarvoor de kandidaat met een score van minimaal 80% moet slagen.
De XR zwemvaardigheidstest in het water zoals beschreven in de XR Algemene Trainingstandaards.
Een sessie met een duur van minimaal één (1) uur in het zwembad/geconditioneerd water om de vaardigheden te
ontwikkelen.
Minimaal vier (4) opleidingsduiken in open water met een totale duiktijd van minimaal 90 minuten, zoals beschreven in
de Instructor Manual voor Sidemount Diving.

OPMERKING: Alle opleiding in het water moet worden gepland en plaatsvinden binnen de niet-decompressielimieten.

VIII. VOLGORDE

Opleidingsduiken 1 en 2 in open water mogen worden gemaakt zodra de uitrusting is gecon gureerd, de XR
zwemvaardigheidstest is afgerond en alle sessies in het zwembad/geconditioneerd water voor het ontwikkelen van
vaardigheden hebben plaatsgevonden.

De opleidingsduiken 3 en 4 in open water mogen pas worden gemaakt wanneer aan alle eisen en evaluaties met
betrekking tot het onderdeel theorie is voldaan, de cursist is geslaagd voor het theorie-examen en de opleidingsduiken
1 en 2 in open water zijn afgerond.
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IX. VRIJSTELLING
Een duiker met het SSI brevet Sidemount Diving kan het brevet XR Sidemount Diving behalen wanneer hij voldoet aan de
vereisten voor sessie 2 in het zwembad/geconditioneerd water, zoals beschreven in de Instructor Manual voor Sidemount
Diving.

X. BREVETTERING
Met het brevet XR Sidemount Diving mag de duiker een sidemount-con guratie met twee essen en stage essen (in
overeenstemming met niveau van brevettering) gebruiken tijdens Extended Range-duiken in een omgeving en op een
diepte die aansluiten bij hun brevettering en ervaring.
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Standaards voor XR Diving

EXTENDED RANGE NITROX
DIVING
I. DOEL

Het SSI programma Extended Range Nitrox Diving leidt een duiker op om zelfstandig duiken met beperkte decompressie
te plannen en te maken tot een maximale diepte van 40 meter, waarbij hij gebruikmaakt van een nitroxmengsel met
maximaal 50% zuurstof en een recreatief of Extended Range Total Diving System en -procedures en duikt met een buddy
die minimaal op hetzelfde niveau is gebrevetteerd.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Extended Range Nitrox Diving Instructor met actieve status verzorgt het programma Extended Range Nitrox Diving.

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

In het bezit van de brevetten Deep Diving en Enriched Air Nitrox 40 of gelijkwaardig.
24 gelogde duiken.

IV. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 16 uur.

V. LESMATERIALEN EN UITRUSTING
Cursisten die aan dit programma deelnemen, moeten minimaal gebruikmaken van de volgende materiaalcon guratie:

Een volledig recreatief Total Diving System, dat geschikt is voor duiken met niet-versnelde decompressie en één
gaswissel
Eén stage es en stage-ademautomaat, zuurstofschoon indien nodig.

OF 

Een volledig recreatief Sidemount Total Diving System, dat geschikt is voor duiken met niet-versnelde decompressie en
één gaswissel
Eén stage es en stage-ademautomaat, zuurstofschoon indien nodig.

OF 

VI. DIEPTELIMIETEN

De maximale diepte tijdens de eerste twee (2) opleidingsduiken in open water is 30 meter.
De derde en vierde opleidingsduik in open water vinden plaats op een diepte tussen 30 en 40 meter.
Met het oog op brevettering moet minimaal één duik plaatsvinden op een diepte van minimaal 35 meter.

VII. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

De theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Extended Range Nitrox Diving Instructor Manual.
Het Extended Range Nitrox Diving-theorie-examen, waarvoor de cursist met een score van minimaal 80% moet slagen.
De XR zwemvaardigheidstest
In staat zijn om zelfstandig een volledig duikplan te maken aan de hand van het Extended Range Dive Planning-
formulier.
Een sessie met een duur van minimaal één (1) uur in geconditioneerd water om de vaardigheden te ontwikkelen, en
minimaal vier (4) opleidingsduiken in open water met een minimale duur van 30 minuten per duik, zoals beschreven in
de Extended Range Nitrox Diving Instructor Manual.
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A. AANDACHTSPUNTEN

De opleidingsduiken 1 en 2 in open water moeten binnen de niet-decompressielimieten van de SSI Gecombineerde
lucht/EANx duiktabellen of van de persoonlijke duikcomputer van de cursist gepland worden.

De daadwerkelijke decompressietraining vindt plaats tijdens opleidingsduiken 3 en 4 in open water en alle verdere
opleidingsduiken.

Per duik mag de totale tijd van alle verplichte decompressiestops samen op basis van het decompressiepro el van het
bodemgas maximaal 15 minuten zijn.

Duikers mogen de decompressie niet versnellen.

OPMERKING: De duikers mogen een decompressiemengsel met maximaal 50% zuurstof meenemen.

VIII. VOLGORDE

Opleidingsduik één (1) en twee (2) in open water mogen pas worden gemaakt zodra de uitrusting is gecon gureerd, de
zwemvaardigheidstest is gedaan en alle lessen in het zwembad/geconditioneerd water zijn afgerond.
De opleidingsduiken drie (3) en vier (4) in open water mogen pas worden gemaakt nadat het onderdeel theorie is
afgerond, de cursist is geslaagd voor het theorie-examen en de eerste twee opleidingsduiken met succes zijn afgerond.

IX. BREVETTERING
Een duiker die is gebrevetteerd als Extended Range Nitrox Diver, mag met een gelijk of hoger gebrevetteerde buddy en
met gebruikmaking van de materiaalcon guratie als gebruikt tijdens de opleiding en extended range-procedures duiken
tot een maximale diepte van 40 meter, mits de omgeving waar wordt gedoken, vergelijkbaar is met die waar de duiker is
opgeleid en ervaring heeft opgedaan, en de totale tijd van de decompressiestops op basis van het bodemgaspro el
maximaal 15 minuten is.

X. VRIJSTELLING
Extended Range Nitrox Diving-cursisten kunnen na het volgen van dit programma vrijstelling krijgen voor de duiken 1 tot
en met 4 van het SSI programma Extended Range, mits dit programma met succes wordt afgerond met gebruikmaking van
een Extended Range Total Diving System (dubbelset of sidemount, zie Algemene standaards). Als de cursist tijdens het
programma Extended Range Nitrox Diving gebruikmaakt van een recreatief Total Diving System of Extended Range Nitrox
Total Diving System (enkele es), kan hij uitsluitend vrijstelling krijgen voor de Extended Range Nitrox Diving-theorie.
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Standaards voor XR Diving

EXTENDED RANGE
I. DOEL

Het SSI programma Extended Range leidt een duiker op om zelfstandig duiken met beperkte decompressie te plannen en
te maken tot een maximale diepte van 45 meter, waarbij hij decompressiemengsels met maximaal 100% zuurstof, een
speciale uitrusting en procedures gebruikt en duikt met een buddy die minimaal op hetzelfde niveau is gebrevetteerd,
waarbij de totale decompressietijd maximaal 25 minuten bedraagt.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Extended Range Instructor met actieve status verzorgt het programma Extended Range. De instructeur moet ook
Extended Range Trimix Instructor zijn om het programma Extended Range Trimix te mogen verzorgen.

OPMERKING: Het Extended Range Trimix-programma is gelijk aan het programma zonder trimix, met uitzondering van
het gebruikte gas.

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

In het bezit van de brevetten Deep Diving en Enriched Air Nitrox 40 of gelijkwaardig.
50 gelogde duiken.

OF 

In het bezit van het brevet Extended Range Nitrox Diving.

IV. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 18 uur.

V. LESMATERIALEN EN UITRUSTING
Cursisten die aan dit programma deelnemen, moeten minimaal gebruikmaken van de volgende materiaalcon guratie:

Een volledig Extended Range Total Diving System, dat geschikt is voor duiken met versnelde decompressie en één
gaswissel.
Eén stage es en stage-ademautomaat, zuurstofschoon indien nodig.

OF 

Een volledig Sidemount Total Diving System, dat geschikt is voor duiken met niet-versnelde decompressie en één
gaswissel
Eén stage es en stage-ademautomaat, zuurstofschoon indien nodig.

VI. DIEPTELIMIETEN

De maximale diepte tijdens de eerste twee (2) opleidingsduiken in open water is 30 meter.
De derde en vierde opleidingsduik in open water vinden plaats op een diepte tussen 30 en 40 meter.
De vijfde en zesde opleidingsduik in open water vinden plaats op een diepte tussen 30 en 45 meter.
Met het oog op brevettering moet minimaal één (1) duik plaatsvinden op een diepte van minimaal 40 meter.

VII. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

De theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Extended Range Instructor Manual.
Het Extended Range-theorie-examen, waarvoor de cursist met een score van minimaal 80% moet slagen.
In het geval van een trimixprogramma, het Extended Range Trimix-theorie-examen, waarvoor de cursist met een score
van minimaal 80% moet slagen.
Zelfstandig een volledig duikplan maken aan de hand van het Extended Range Dive Planning-formulier.
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De zwemvaardigheidstest zoals beschreven in de Algemene standaards.
Een sessie met een duur van minimaal twee (2) uur in het zwembad/geconditioneerd water om de vaardigheden te
ontwikkelen en minimaal zes (6) opleidingsduiken in open water met een minimale duur van 30 minuten per duik,
zoals beschreven in de Extended Range Instructor Manual.

A. AANDACHTSPUNTEN

De opleidingsduiken 1 en 2 in open water moeten binnen de niet-decompressielimieten van de SSI Gecombineerde
lucht/EANx duiktabellen of van de persoonlijke duikcomputer van de cursist gepland worden.

De daadwerkelijke decompressietraining vindt plaats tijdens de opleidingsduiken 3 tot en met 6 in open water.

De totale tijd van de verplichte decompressiestops tijdens opleidingsduik 3 en 4 in open water is maximaal 15 minuten
per duik.

De totale tijd van de verplichte decompressiestops tijdens opleidingsduik 5 en 6 in open water is maximaal 25 minuten
per duik.

De totale duiktijd van de duiken 1 tot en met 4 in open water is minimaal 2 uur, en de totale duiktijd van de duiken 5 en
6 minimaal 90 minuten.

VIII. VOLGORDE

Opleidingsduiken 1 en 2 in open water mogen worden gemaakt zodra de uitrusting is gecon gureerd, de
zwemvaardigheidstest is afgerond en alle sessies in het zwembad/geconditioneerd water hebben plaatsgevonden.
De opleidingsduiken 3 tot en met 6 in open water mogen pas worden gemaakt wanneer het onderdeel theorie is
afgerond, de cursist is geslaagd voor het theorie-examen en de opleidingsduiken 1 en 2 in open water met succes zijn
afgerond.

IX. BREVETTERING
Een duiker die het brevet Extended Range (met of zonder trimix) heeft behaald, mag met een gelijk of hoger
gebrevetteerde buddy en met gebruikmaking van een speciale uitrusting en procedures tot een maximale diepte van 45
meter decompressieduiken maken, mits de omgeving waar wordt gedoken, vergelijkbaar is met die waar de duiker is
opgeleid en ervaring heeft opgedaan, en de totale tijd van de decompressiestops maximaal 25 minuten is.

X. VRIJSTELLING
Naar keuze van de instructeur kan op basis van het programma Extended Range vrijstelling worden verleend voor de
voorbereidende duiken 1 en 2 van het programma Technical Extended Range.
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Standaards voor XR Diving

TECHNICAL EXTENDED RANGE
I. DOEL

Het SSI programma Technical Extended Range leidt een duiker op om zelfstandig decompressieduiken met meerdere stops
en twee gaswissels te plannen en te maken tot een maximale diepte van 50 meter (60 meter bij gebruik van trimix), waarbij
hij een speciale uitrusting en procedures gebruikt en duikt met een buddy die minimaal op hetzelfde niveau is
gebrevetteerd.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Technical Extended Range Instructor met actieve status verzorgt het programma Technical Extended Range. Om het
programma Technical Extended Range Trimix te mogen verzorgen moet de instructeur ook Technical Extended Range
Trimix Instructor zijn.

OPMERKING: Het Technical Extended Range Trimix-programma is gelijk aan het programma zonder trimix, met
uitzondering van het gebruikte gas.

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

In het bezit van de brevetten Science of Diving en Diver Stress & Rescue of gelijkwaardig.
In het bezit van het brevet Extended Range, Full Cave Diving of Technical Wreck Diving of gelijkwaardig.
Minimaal 70 gelogde duiken, waarvan minimaal 20 duiken dieper dan 30 meter en minimaal tien (10) duiken met
decompressiestops en minimaal één (1) gaswissel.

IV. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 18 uur.

V. LESMATERIALEN EN UITRUSTING
Cursisten die aan dit programma deelnemen, moeten minimaal gebruikmaken van de volgende materiaalcon guratie:

Een volledig Extended Range Total Diving System, dat geschikt is voor duiken met versnelde decompressie en meerdere
gaswissels.
Twee (2) stage essen en stage-ademautomaten, zuurstofschoon indien nodig.

OF 

Een volledig XR Sidemount Total Diving System, dat geschikt is voor duiken met versnelde decompressie en meerdere
gaswissels.
Twee (2) stage essen en stage-ademautomaten, zuurstofschoon indien nodig.

VI. DIEPTELIMIETEN

De maximale diepte van de voorbereidende (optionele) duiken 1 en 2 is 40 meter.
De derde en vierde opleidingsduik vinden plaats op een diepte van maximaal 45 meter.
De vijfde en zesde opleidingsduik vinden plaats op een diepte van maximaal 50 meter.
Met het oog op brevettering moet minimaal één (1) duik plaatsvinden op een diepte van minimaal 45 meter.

A. BIJ GEBRUIK VAN TRIMIX

De maximale diepte van de voorbereidende (optionele) duiken 1 en 2 is 40 meter.
De derde en vierde opleidingsduik vinden plaats op een diepte van maximaal 45 meter.
De vijfde en zesde opleidingsduik vinden plaats op een diepte van maximaal 60 meter.
Vóór brevettering moet er tijdens de opleiding minimaal één (1) duik naar 55 meter worden gemaakt.
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VII. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

De theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Technical Extended Range Instructor Manual.
Het Technical Extended Range-theorie-examen, waarvoor de cursist met een score van minimaal 80% moet slagen.
Het Technical Extended Range Trimix-theorie-examen, waarvoor de cursist met een score van minimaal 80% moet
slagen (in het geval van de trimix-variant).
Zelfstandig een volledig duikplan maken aan de hand van het Extended Range Dive Planning-formulier.
De zwemvaardigheidstest zoals beschreven in de Algemene standaards.
Een sessie met een duur van minimaal één (1) uur in het zwembad/geconditioneerd water op maximaal 12 meter diepte
om de vaardigheden te ontwikkelen.
Minimaal zes (6) opleidingsduiken, waarvan twee (2) optionele voorbereidende evaluatieduiken en vier (4)
daadwerkelijke opleidingsduiken.

A. AANDACHTSPUNTEN

De duiktijd van voorbereidende duik 1 en 2 is minimaal 30 minuten per duik.

Opleidingsduik 1 in open water moet binnen de niet-decompressielimieten van de SSI Gecombineerde lucht/EANx
duiktabellen, de persoonlijke duikcomputer van de cursist of door de computer gegenereerde decompressiepro elen
gepland worden.

De instructeur mag veiligheidsstops of gesimuleerde decompressiestops verplicht stellen.

De totale duiktijd van de opleidingsduiken 3 tot en met 6 in open water is minimaal drie (3) uur.

De geplande decompressiestops (totale tijd van alle decompressiestops inclusief diepe stops indien van toepassing)
tijdens de echte duiken mogen niet langer zijn dan 30 minuten per duik voor de opleidingsduiken 3 en 4 in open water
en 60 minuten per duik voor de opleidingsduiken 5 en 6 in open water.

Minimaal één (1) duik moet langer zijn dan 60 minuten.

Tijdens elke opleidingsduik worden minimaal twee (2) gaswissels uitgevoerd.

Als het met het oog op de omgevings- of wateromstandigheden niet veilig of praktisch is deze totale duiktijd binnen de
vier (4) echte duiken te realiseren, moeten er extra duiken worden gepland.

VIII. VOLGORDE

Opleidingsduik 3 en 4 in open water mogen pas worden gemaakt zodra de zwemvaardigheidstest is afgerond en alle
voorbereidende duiken zijn gemaakt.
De opleidingsduiken 5 en 6 in open water mogen worden gemaakt wanneer het onderdeel theorie is afgerond, de
cursist is geslaagd voor het theorie-examen en de opleidingsduiken 3 en 4 in open water met succes zijn afgerond.

IX. BREVETTERING
Een duiker die het brevet Technical Extended Range heeft behaald, mag met een gelijk of hoger gebrevetteerde buddy en
met gebruikmaking van een uitrusting en procedures voor technische duiken zelfstandig tot een maximale diepte van 50
meter (Technical Extended Range) of 60 meter (XR Technical Extended Range Trimix) duiken met een ongelimiteerd aantal
decompressiestops en maximaal twee gaswissels maken, mits de omgeving waar wordt gedoken, vergelijkbaar is met die
waar de duiker is opgeleid en ervaring heeft opgedaan.
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X. VRIJSTELLING
Op basis van het programma Technical Extended Range krijgt een cursist geen vrijstelling voor een ander Technical
Extended Range-programma tenzij programma's worden gecombineerd. Dit programma mag worden gevolgd samen met
het programma Technical Wreck Diving of Full Cave Diving.

Indien de opleiding wordt gevolgd in combinatie met het programma Technical Wreck
Diving: 

De duiken 1 tot en met 4 van het programma Technical Wreck Diving tellen mee als de duiker moet voldoen aan de
vereisten van de voorbereidende duiken 1 en 2 en de daadwerkelijke opleidingsduiken 3 en 4 van het programma
Technical Extended Range.
De duiker moet voldoen aan alle voorwaarden voor deelname plus aan de eisen die per programma aan vaardigheden
en kennis worden gesteld.
Voor opleidingsduiken met penetratie wordt een maximale diepte van 45 meter aanbevolen. Onder geen enkele
voorwaarde mogen er tijdens de opleiding penetratieduiken dieper dan 50 meter worden gemaakt.

Indien de opleiding wordt gevolgd in combinatie met het programma Cave Diving: 

De duiken 1 tot en met 4 van het programma Cave/Full Cave Diving tellen mee als de duiker moet voldoen aan de
vereisten van de voorbereidende duiken 1 en 2 en de daadwerkelijke opleidingsduiken 3 en 4 van het programma
Technical Extended Range.
De duiker moet voldoen aan alle voorwaarden voor deelname plus aan de eisen die per programma aan vaardigheden
en kennis worden gesteld.
Onder geen enkele voorwaarde mogen er tijdens het programma duiken waarbij de grot wordt gepenetreerd, dieper
dan 30 meter op lucht en 60 meter op trimix worden gemaakt.
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Standaards voor XR Diving

HYPOXIC TRIMIX
I. DOEL

Het SSI programma Hypoxic Trimix leidt een duiker op om zelfstandig duiken met beperkte decompressie naar een diepte
van maximaal 100 meter te plannen en te maken, waarbij hij een speciale uitrusting en procedures gebruikt en duikt met
een buddy die minimaal op hetzelfde niveau is gebrevetteerd.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Hypoxic Trimix Instructor met actieve status verzorgt het programma Hypoxic Trimix.

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

In het bezit van de brevetten Science of Diving en Diver Stress & Rescue of gelijkwaardig.
In het bezit van het brevet Technical Extended Range.
Minimaal 100 gelogde duiken, waarvan minimaal 30 duiken dieper dan 30 meter, 10 duiken dieper dan 50 meter en
minimaal 20 duiken met decompressiestops en minimaal twee (2) gaswissels.

IV. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 18 uur.

V. LESMATERIALEN EN UITRUSTING
De uitrusting die een cursist tijdens het programma Hypoxic Trimix gebruikt, bestaat minimaal uit:

Een volledig Extended Range Total Diving System, dat geschikt is voor duiken met versnelde decompressie en meerdere
gaswissels.
Drie (3) stage essen en stage-ademautomaten, zuurstofschoon indien nodig.

VI. DIEPTELIMIETEN

De maximale diepte van de voorbereidende duiken 1 en 2 is 40 meter.
De derde en vierde duik moeten plaatsvinden op een maximale diepte van 80 meter, waarvan één duik op minimaal 75
meter.
De vijfde en zesde opleidingsduik vinden plaats op een diepte van maximaal 100 meter.
Met het oog op brevettering moet minimaal één duik plaatsvinden op een diepte van minimaal 35 meter.

VII. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

De theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Hypoxic Trimix Instructor Manual.
Het Hypoxic Trimix-theorie-examen, waarvoor de cursist met een score van minimaal 80% moet slagen.
Zelfstandig een volledig duikplan maken aan de hand van het Extended Range Dive Planning-formulier.
De zwemvaardigheidstest zoals beschreven in de Algemene standaards.
Een sessie met een duur van minimaal één (1) uur in het zwembad/geconditioneerd water op maximaal 12 meter diepte
om de vaardigheden te ontwikkelen.
Minimaal zes (6) opleidingsduiken, waarvan twee (2) optionele voorbereidende evaluatieduiken en vier (4)
daadwerkelijke opleidingsduiken.
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A. AANDACHTSPUNTEN

Als het met het oog op de omgevings- of wateromstandigheden niet veilig of praktisch is deze totale duiktijd binnen de
vier (4) echte duiken te realiseren, moeten er extra duiken worden gepland.

De duiktijd van de duiken 3 tot en met 6 samen is minimaal 5 uur.

De duiktijd van voorbereidende duik 1 en 2 is minimaal 30 minuten per duik.

Opleidingsduik 1 in open water moet binnen de niet-decompressielimieten van de SSI Gecombineerde lucht/EANx
duiktabellen, de persoonlijke duikcomputer van de cursist of door de computer gegenereerde decompressiepro elen
gepland worden. De instructeur mag veiligheidsstops of gesimuleerde decompressiestops verplicht stellen.

De decompressiestops (totale tijd van alle decompressiestops inclusief diepe stops indien van toepassing) tijdens de
echte duiken die in het duikplan zijn voorzien, mogen niet langer zijn dan 60 minuten per duik voor de
opleidingsduiken 3 en 4 in open water en 90 minuten per duik voor de opleidingsduiken 5 en 6 in open water.

Tijdens elke opleidingsduik worden minimaal vier (4) gaswissels uitgevoerd.

VIII. VOLGORDE

Opleidingsduik 3 en 4 in open water mogen pas worden gemaakt zodra de zwemvaardigheidstest is afgerond en alle
voorbereidende duiken zijn gemaakt.
De opleidingsduiken 5 en 6 in open water mogen worden gemaakt wanneer het onderdeel theorie is afgerond, de
cursist is geslaagd voor het theorie-examen en de duiken 3 en 4 met succes zijn afgerond.

IX. BREVETTERING
Een duiker die het brevet Hypoxic Trimix heeft behaald, mag met een gelijk of hoger gebrevetteerde buddy en
gebruikmakend van speciale uitrusting en procedures tot een maximale diepte van 80 of 100 meter duiken. Het brevet
Hypoxic Trimix voor 80 meter is gelijk aan het brevet voor 100 meter met één uitzondering: als de omstandigheden het niet
toelaten of de cursisten niet in staat zijn de diepste duiken te maken, kunnen de duikers na de eerste vier (4) duiken
gebrevetteerd worden voor 80 meter. Zodra een duiker die is gebrevetteerd voor 100 meter, ervaring heeft opgedaan, mag
hij met een gelijk of hoger gebrevetteerde duiker duiken op diepten van meer dan 100 meter.

X. VRIJSTELLING
Op grond van duiken tijdens dit programma wordt voor andere programma's geen vrijstelling verleend.
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Standaards voor XR Diving

XR WRECK DIVING
I. DOEL

In het programma SSI XR Wreck Diving wordt een duiker opgeleid om zelfstandig duiken met beperkte penetratie te
plannen en te maken in de daglichtzone van een wrak tot een maximale diepte van 40 meter, waarbij hij een speciale
uitrusting en procedures voor XR wrakduiken gebruikt en duikt met een buddy die minimaal op hetzelfde niveau is
gebrevetteerd.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een XR Wreck Diving Instructor met actieve status verzorgt het programma XR Wreck Diving.

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

In het bezit van het brevet Enriched Air Nitrox 40 of gelijkwaardig.

Minimaal 24 buitenduiken gelogd.

Voor XR CCR Wreck Diving (in aanvulling op bovenstaand):

Gebrevetteerd voor CCR-duiken met de gebruikte unit.

Gebrevetteerd voor CCR Extended Range met de gebruikte unit.
20 gelogde duiken en minimaal 30 gelogde duikuren met de unit die wordt gebruikt.

IV. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 12 uur.

V. LESMATERIALEN EN UITRUSTING
De uitrusting die een cursist tijdens het programma XR Wreck Diving gebruikt, bestaat minimaal uit:

Een volledig recreatief Total Diving System, dat geschikt is voor duiken met niet-versnelde decompressie en één
gaswissel
Eén stage es en stage-ademautomaat, zuurstofschoon indien nodig.

OF 

Een volledig recreatief Sidemount Total Diving System, dat geschikt is voor duiken met niet-versnelde decompressie en
één gaswissel
Eén stage es en stage-ademautomaat, zuurstofschoon indien nodig.

EN 

Primaire lamp en back-uplamp.
Eén (1) veiligheidsspoel per duiker met minimaal 45 meter lijn.
Eén (1) primaire lijnreel per duikteam (eventueel kan de instructeur deze aan een team beschikbaar stellen).
Minimaal twee (2) lijn-arrows.

OPMERKING: dit is uitsluitend de minimaal vereiste configuratie van de uitrusting. De cursist mag gebruikmaken van
een goedgekeurde configuratie met meer back-upmaterialen (bijvoorbeeld een Extended Range Total Diving System in
plaats van een recreatief Total Diving System), zolang de specifieke materialen voor het programma deel uitmaken van
de configuratie en de instructeur duikt met eenzelfde configuratie en hiervoor is gebrevetteerd.

VI. DIEPTELIMIETEN

De maximale diepte voor de opleiding in het zwembad/geconditioneerd water is 12 meter.
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Alle opleidingsduiken in het buitenwater moeten worden gemaakt tussen 5 en 40 meter of de maximale diepte
waarvoor de duiker is gebrevetteerd, welke van de twee het minst diep is.
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VII. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

De theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Instructor Manual van het speci eke programma.

De theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Advanced Wreck Diving Instructor Manual.
Het Advanced Wreck Diving-theorie-examen, waarvoor de cursist met een score van minimaal 80% moet slagen.
Een sessie met een duur van minimaal één (1) uur in geconditioneerd water om de vaardigheden te ontwikkelen, en
minimaal vier (4) opleidingsduiken in een overhead-omgeving met een totale duiktijd van minimaal 1,5 uur, zoals
beschreven in de Advanced Wreck Instructor Manual.
De zwemvaardigheidstest zoals beschreven in de Algemene standaards.

De theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Advanced Wreck Diving Instructor Manual.
Het Advanced Wreck Diving-theorie-examen, waarvoor de cursist met een score van minimaal 80% moet slagen.
Een sessie met een duur van minimaal één (1) uur in geconditioneerd water om de vaardigheden te ontwikkelen, en
minimaal vier (4) opleidingsduiken in een overhead-omgeving met een totale duiktijd van minimaal 1,5 uur, zoals
beschreven in de Advanced Wreck Instructor Manual.
De zwemvaardigheidstest zoals beschreven in de Algemene standaards.

De theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Advanced Wreck Diving Instructor Manual.
Het Advanced Wreck Diving-theorie-examen, waarvoor de cursist met een score van minimaal 80% moet slagen.
Een sessie met een duur van minimaal één (1) uur in geconditioneerd water om de vaardigheden te ontwikkelen, en
minimaal vier (4) opleidingsduiken in een overhead-omgeving met een totale duiktijd van minimaal 1,5 uur, zoals
beschreven in de Advanced Wreck Instructor Manual.
De zwemvaardigheidstest zoals beschreven in de Algemene standaards.

De theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Advanced Wreck Diving Instructor Manual.
Het Advanced Wreck Diving-theorie-examen, waarvoor de cursist met een score van minimaal 80% moet slagen.
Een sessie met een duur van minimaal één (1) uur in geconditioneerd water om de vaardigheden te ontwikkelen, en
minimaal vier (4) opleidingsduiken in een overhead-omgeving met een totale duiktijd van minimaal 1,5 uur, zoals
beschreven in de Advanced Wreck Instructor Manual.
De zwemvaardigheidstest zoals beschreven in de Algemene standaards.

A. AANDACHTSPUNTEN

De lessen in het buitenwater en het zwembad/geconditioneerd water moeten binnen de niet-decompressielimieten
van de SSI Gecombineerde lucht/EANx duiktabellen of van de persoonlijke duikcomputer van de cursist gepland
worden.

Penetratie moet worden beperkt tot de daglichtzone, zoals bepaald in de Algemene trainingstandaards van SSI.

Navigatiepatronen moeten worden beperkt tot eenvoudige patronen in één lijn.

Bij penetratie mag de duiker maximaal een derde (1/3) van zijn voorraad bodemgas gebruiken. Zodra een duiker een
derde (1/3) van het beschikbare bodemgas heeft verbruikt, moet hij omkeren - hij heeft dan een derde (1/3) van de
gasvoorraad om terug te zwemmen naar de uitgang en een derde (1/3) voor noodsituaties.

Elke stage es moet voldoende gas bevatten zodat de duiker vanaf het diepste geplande punt van penetratie kan
terugkeren naar de oppervlakte. Wat voldoende is, hangt af van het PLV van de duiker, de geplande bodemtijd en de
geplande stops.

OPMERKING: Zie CCR Extended Range voor meer informatie over bail-outeisen voor CCR.

VIII. VOLGORDE

De sessie voor het ontwikkelen van vaardigheden in het zwembad/geconditioneerd water mag plaatsvinden wanneer
aan alle eisen met betrekking tot het ontwikkelen van vaardigheden op het droge is voldaan.

Opleidingsduiken 1 en 2 in een overhead-omgeving mogen worden gemaakt zodra de uitrusting is gecon gureerd, de
zwemvaardigheidstest is afgerond en alle oefenlessen in het buitenwater hebben plaatsgevonden.
De opleidingsduiken 3 en 4 in een overhead-omgeving mogen worden gemaakt wanneer het onderdeel theorie is
afgerond, de cursist is geslaagd voor het theorie-examen en de duiken 1 en 2 met succes zijn afgerond.

Opleidingsduiken 1 en 2 in een overhead-omgeving mogen worden gemaakt zodra de uitrusting is gecon gureerd, de
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zwemvaardigheidstest is afgerond en alle oefenlessen in het buitenwater hebben plaatsgevonden.
De opleidingsduiken 3 en 4 in een overhead-omgeving mogen worden gemaakt wanneer het onderdeel theorie is
afgerond, de cursist is geslaagd voor het theorie-examen en de duiken 1 en 2 met succes zijn afgerond.

IX. BREVETTERING
Een duiker met het brevet SSI XR Wreck Diving mag met een gelijk of hoger gebrevetteerde buddy en met gebruik van een
speciale uitrusting en procedures voor wrakduiken tot een maximale diepte van 40 meter (mits gekwali ceerd voor deze
diepte) niet-decompressieduiken met beperkte penetratie in de daglichtzone maken, mits de omgeving waar wordt
gedoken, vergelijkbaar is met die waar de duiker is opgeleid en ervaring heeft opgedaan.
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X. VRIJSTELLING
Een XR Wreck Diving-cursist kan op basis van de duiken die hij tijdens dit programma maakt, vrijstelling krijgen van de
lessen in open water en de duiken 1 en 2 van het programma XR Cavern Diving, mits het programma XR Wreck Diving met
succes is afgerond en de cursist binnen 90 dagen na afronding aanvangt met de lessen in het kader van het programma XR
Cavern Diving. Of alle of enkele van de in aanmerking komende duiken meetellen, wordt bepaald door de instructeur.
Indien aan de cursist vrijstelling wordt verleend, moet de instructeur in eigen persoon recentelijk (niet langer dan 90 dagen
geleden) hebben vastgesteld dat de cursist de vaardigheden beheerst die zijn vereist voor duiken in een overhead-
omgeving, OF moet de instructeur dit voorafgaand aan opleidingsduiken in een overhead-omgeving tijdens een les in
geconditioneerd water en een evaluatieduik vaststellen.

Of de duiken meetellen, wordt geheel bepaald door de instructeur. Indien aan de cursist vrijstelling wordt verleend,
moet de instructeur in eigen persoon recentelijk (niet langer dan 90 dagen geleden) hebben vastgesteld dat de cursist
bekwaam is, of moet de instructeur dit voorafgaand aan opleidingsduiken in een overhead-omgeving middels een les
in het zwembad/geconditioneerd water en minimaal één evaluatieduik vaststellen.
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Standaards voor XR Diving

TECHNICAL WRECK DIVING
I. DOEL

Het SSI programma Technical Wreck Diving leidt een duiker op om zelfstandig duiken met volledige penetratie in
scheepswrakken of andere structuren te plannen en te maken, waarbij hij de speciale uitrusting en procedures voor
technische wrakduiken gebruikt en duikt met een buddy die minimaal op hetzelfde niveau is gebrevetteerd.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Technical Wreck Diving Instructor met actieve status verzorgt het programma Technical Wreck Diving.

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

In het bezit van het brevet Diver Stress & Rescue of gelijkwaardig.
In het bezit van brevet Extended Range of gelijkwaardig.
In het bezit van brevet XR Wreck Diving, XR Cavern Diving of gelijkwaardig.
In het bezit van het brevet Advanced Open Water Diver of gelijkwaardig.
75 gelogde duiken.

IV. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 20 uur.

V. LESMATERIALEN EN UITRUSTING
De uitrusting die een cursist tijdens het programma Technical Wreck Diving gebruikt, bestaat minimaal uit:

Een volledig Extended Range Total Diving System.
Een geschikte primaire lamp en minimaal twee back-uplampen.
Twee reels of spelen per duiker (één daarvan is een veiligheidsspoel met minimaal 45 meter grotlijn).
Eén primaire lijnreel per duiker.
Drie (3) lijn-arrows en drie (3) non-directional cookies.
Eén (1) jump of gap reel per duiker.

VI. DIEPTELIMIETEN
De maximale dieptelimiet tijdens een opleiding Technical Wreck Diving mag de maximale diepte waarvoor de cursist is
gebrevetteerd, of de 60 meter, welke van de twee minder diep is, niet overschrijden.

VII. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

De theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Technical Wreck Diving Instructor Manual.
Het Technical Wreck Diving-theorie-examen, waarvoor de cursist met een score van minimaal 80% moet slagen.
De zwemvaardigheidstest zoals beschreven in de Algemene standaards.
Een sessie met een duur van minimaal één (1) uur in het zwembad/geconditioneerd water om de vaardigheden te
ontwikkelen.
Minimaal zes (6) opleidingsduiken in een overhead-omgeving met een minimale duur van 30 minuten per duik (totale
duiktijd van alle duiken samen is minimaal 3 uur zoals beschreven in de Technical Wreck Diving Instructor Manual).
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A. AANDACHTSPUNTEN

De opleidingsduiken 1 tot en met 6 moeten worden gepland binnen de decompressielimieten conform de huidige
brevettering van de duiker.

Tijdens penetratie moet gebruik worden gemaakt van een gidslijn of opstijglaan zodat de duiker de weg terug naar het
open water kan vinden.

Gecompliceerde navigatiepatronen met jumps, circuits en andere navigatiesystemen met meerdere lijnen zijn
toegestaan.

De cursist mag maximaal 1/3 van de gasvoorraad gebruiken voor de penetratiefase van de wrakduik; nog eens 1/3 is
bestemd voor de terugweg en de laatste 1/3 voor noodsituaties. De formules voor gasmatching moeten worden
gebruikt en toegepast op het duikplan.

VIII. VOLGORDE

De duiken 1 tot en met 4 van de opleiding Technical Wreck Diving mogen pas worden gemaakt na con guratie van de
uitrusting, evaluatie van alle watervaardigheden en alle oefenlessen in open water.
De cursist mag geen nieuwe vaardigheden uitvoeren in de overhead-omgeving voordat deze in open water zijn
geoefend.
De Technical Wreck Diving-opleidingsduiken 5 en 6 mogen pas worden gemaakt na het evalueren van alle
watervaardigheden, de opleidingsduiken 1 tot en met 4 in open water, alle theorielessen en het theorie-examen van
Technical Wreck Diving.

IX. BREVETTERING
Een duiker die is gebrevetteerd als Technical Wreck Diver, mag tijdens volledige penetratieduiken met een gelijk of hoger
gebrevetteerde buddy en met gebruik van een speciale uitrusting en procedures voor het technische wrakduiken, mits de
omgeving waar wordt gedoken, vergelijkbaar is met die waar de duiker is opgeleid en ervaring heeft opgedaan. De
derdenregel inzake gasmanagement moet tijdens elke duik worden toegepast.

X. VRIJSTELLING
Technical Wreck Diving-cursisten krijgen op basis van dit programma geen vrijstelling voor onderdelen van andere
Extended Range-programma's. Dit programma mag echter wel worden verzorgd in combinatie met het programma
Technical Extended Range, mits er minimaal twee (2) duiken dieper dan 45 meter worden gemaakt in open water. Deze
duiken in open water tellen niet mee als duik in een overhead-omgeving voor het programma Full Cave Diving.

Indien de opleiding wordt gevolgd in combinatie met het programma Technical Extended
Range: 

De duiken 5 en 6 van het programma Technical Wreck Diving tellen mee als de duiker moet voldoen aan de vereisten van
de voorbereidende duiken 1 en 2 en de daadwerkelijke opleidingsduiken 3 en 4 van het programma Technical Extended
Range. De duiker moet voldoen aan alle voorwaarden voor deelname plus aan de eisen die per programma aan
vaardigheden en kennis worden gesteld.

Voor CCR Technical Wreck Diving (in aanvulling op bovenstaand): 

Gebrevetteerd voor CCR Extended Range met de gebruikte unit.
35 gelogde duiken en minimaal 100 gelogde duikuren met de unit die wordt gebruikt.

XI. OPLEIDINGSOMSTANDIGHEDEN

Alle duiken in het kader van de opleiding Technical Wreck Diving moeten worden gemaakt in water met minimaal zes
(6) meter zicht bij aanvang van de duik.
Geringe restricties (stukken waar twee duikers achter elkaar kunnen zwemmen zonder uitrusting te verwijderen of
veranderingen in de uitrusting aan te brengen) zijn toegestaan.
De duiken moeten worden gemaakt op minimaal twee (2) verschillende wrakken, tenzij het wrak dermate groot is dat
het op verschillende punten gepenetreerd kan worden en er in het wrak meerdere routes kunnen worden gezwommen.
Onder geen enkele voorwaarde mogen er tijdens het programma duiken waarbij het wrak wordt gepenetreerd, dieper
dan 60 meter worden gemaakt.
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Standaards voor XR Diving

XR CAVERN DIVING
I. DOEL

Het doel van het programma SSI XR Cavern Diver is dat een duiker wordt opgeleid om zelfstandig duiken te plannen en te
maken tot een maximale diepte van 40 meter in de daglichtzone van grotten, waarbij hij een speciale uitrusting voor dit
type duiken gebruikt en de derdenregel voor gasmanagement toepast.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een XR Cavern Diving Instructor met actieve status verzorgt het programma XR Cavern Diving.

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Voor XR CCR Cavern Diving (in aanvulling op bovenstaand): 

IV. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 12 uur.

V. LESMATERIALEN EN UITRUSTING
Cursisten die aan het programma XR Cavern Diving deelnemen, moeten minimaal gebruikmaken van de volgende
materiaalcon guratie:

Een volledig recreatief Total Diving System, dat geschikt is voor duiken met niet-versnelde decompressie en één
gaswissel
Eén stage es en stage-ademautomaat, zuurstofschoon indien nodig.

OF 

Een volledig recreatief Sidemount Total Diving System, dat geschikt is voor duiken met niet-versnelde decompressie en
één gaswissel
Eén stage es en stage-ademautomaat, zuurstofschoon indien nodig.

EN 

Primaire lamp en back-uplamp.
Eén (1) veiligheidsspoel per duiker met minimaal 45 meter lijn.
Eén (1) primaire lijnreel per duikteam (eventueel kan de instructeur deze aan een team beschikbaar stellen).
Minimaal twee (2) lijn-arrows.

OPMERKING: dit is uitsluitend de minimaal vereiste configuratie van de uitrusting. De cursist mag gebruikmaken van
een goedgekeurde configuratie met meer back-upmaterialen (bijvoorbeeld een Extended Range Total Diving System in
plaats van een recreatief Total Diving System), zolang de specifieke materialen voor het programma deel uitmaken van
de configuratie en de instructeur duikt met eenzelfde configuratie en hiervoor is gebrevetteerd.

VI. DIEPTELIMIETEN

De maximale diepte voor de opleiding in het zwembad/geconditioneerd water is 12 meter.

Alle opleidingsduiken in het buitenwater moeten worden gemaakt tussen 5 en 40 meter of de maximale diepte
waarvoor de duiker is gebrevetteerd, welke van de twee het minst diep is.

VII. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

De theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Instructor Manual van het speci eke programma.

De theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Advanced Wreck Diving Instructor Manual.
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Het Advanced Wreck Diving-theorie-examen, waarvoor de cursist met een score van minimaal 80% moet slagen.
Een sessie met een duur van minimaal één (1) uur in geconditioneerd water om de vaardigheden te ontwikkelen, en
minimaal vier (4) opleidingsduiken in een overhead-omgeving met een totale duiktijd van minimaal 1,5 uur, zoals
beschreven in de Advanced Wreck Instructor Manual.
De zwemvaardigheidstest zoals beschreven in de Algemene standaards.

De theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Advanced Wreck Diving Instructor Manual.
Het Advanced Wreck Diving-theorie-examen, waarvoor de cursist met een score van minimaal 80% moet slagen.
Een sessie met een duur van minimaal één (1) uur in geconditioneerd water om de vaardigheden te ontwikkelen, en
minimaal vier (4) opleidingsduiken in een overhead-omgeving met een totale duiktijd van minimaal 1,5 uur, zoals
beschreven in de Advanced Wreck Instructor Manual.
De zwemvaardigheidstest zoals beschreven in de Algemene standaards.

De theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Advanced Wreck Diving Instructor Manual.
Het Advanced Wreck Diving-theorie-examen, waarvoor de cursist met een score van minimaal 80% moet slagen.
Een sessie met een duur van minimaal één (1) uur in geconditioneerd water om de vaardigheden te ontwikkelen, en
minimaal vier (4) opleidingsduiken in een overhead-omgeving met een totale duiktijd van minimaal 1,5 uur, zoals
beschreven in de Advanced Wreck Instructor Manual.
De zwemvaardigheidstest zoals beschreven in de Algemene standaards.

De theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Advanced Wreck Diving Instructor Manual.
Het Advanced Wreck Diving-theorie-examen, waarvoor de cursist met een score van minimaal 80% moet slagen.
Een sessie met een duur van minimaal één (1) uur in geconditioneerd water om de vaardigheden te ontwikkelen, en
minimaal vier (4) opleidingsduiken in een overhead-omgeving met een totale duiktijd van minimaal 1,5 uur, zoals
beschreven in de Advanced Wreck Instructor Manual.
De zwemvaardigheidstest zoals beschreven in de Algemene standaards.

A. AANDACHTSPUNTEN

De lessen in het buitenwater en het zwembad/geconditioneerd water moeten binnen de niet-decompressielimieten
van de SSI Gecombineerde lucht/EANx duiktabellen of van de persoonlijke duikcomputer van de cursist gepland
worden.

Penetratie moet worden beperkt tot de daglichtzone, zoals bepaald in de Algemene trainingstandaards van SSI.

Navigatiepatronen moeten worden beperkt tot eenvoudige patronen in één lijn.

Bij penetratie mag de duiker maximaal een derde (1/3) van zijn voorraad bodemgas gebruiken. Zodra een duiker een
derde (1/3) van het beschikbare bodemgas heeft verbruikt, moet hij omkeren - hij heeft dan een derde (1/3) van de
gasvoorraad om terug te zwemmen naar de uitgang en een derde (1/3) voor noodsituaties.

Elke stage es moet voldoende gas bevatten zodat de duiker vanaf het diepste geplande punt van penetratie kan
terugkeren naar de oppervlakte. Wat voldoende is, hangt af van het PLV van de duiker, de geplande bodemtijd en de
geplande stops.

VIII. VOLGORDE

De sessie voor het ontwikkelen van vaardigheden in het zwembad/geconditioneerd water mag plaatsvinden wanneer
aan alle eisen met betrekking tot het ontwikkelen van vaardigheden op het droge is voldaan.

Opleidingsduiken 1 en 2 in een overhead-omgeving mogen worden gemaakt zodra de uitrusting is gecon gureerd, de
zwemvaardigheidstest is afgerond en alle oefenlessen in het buitenwater hebben plaatsgevonden.
De opleidingsduiken 3 en 4 in een overhead-omgeving mogen worden gemaakt wanneer het onderdeel theorie is
afgerond, de cursist is geslaagd voor het theorie-examen en de duiken 1 en 2 met succes zijn afgerond.

Opleidingsduiken 1 en 2 in een overhead-omgeving mogen worden gemaakt zodra de uitrusting is gecon gureerd, de
zwemvaardigheidstest is afgerond en alle oefenlessen in het buitenwater hebben plaatsgevonden.
De opleidingsduiken 3 en 4 in een overhead-omgeving mogen worden gemaakt wanneer het onderdeel theorie is
afgerond, de cursist is geslaagd voor het theorie-examen en de duiken 1 en 2 met succes zijn afgerond.

IX. BREVETTERING
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Een duiker met het brevet SSI XR Cavern Diving mag met een gelijk of hoger gebrevetteerde buddy en met gebruik van
een speciale uitrusting en procedures voor grotduiken in de daglichtzone tot een maximale diepte van 40 meter (mits
gekwali ceerd voor deze diepte) niet-decompressieduiken met beperkte penetratie in de daglichtzone van grotten
maken, mits de omgeving waar wordt gedoken, vergelijkbaar is met die waar de duiker is opgeleid en ervaring heeft
opgedaan.

X. VRIJSTELLING

Op basis van het brevet XR Cavern Diving kan vrijstelling worden verleend voor de ‘droge’ sessie en de sessie in het
zwembad/geconditioneerd water voor het ontwikkelen van de vaardigheden, opleidingsduiken 1 en 2 in een
overhead-omgeving van het programma XR Wreck Diving, mits het programma binnen 90 dagen na afronding van het
programma XR Cavern Diving wordt gestart.

Of de duiken meetellen, wordt geheel bepaald door de instructeur. Indien aan de cursist vrijstelling wordt verleend,
moet de instructeur in eigen persoon recentelijk (niet langer dan 90 dagen geleden) hebben vastgesteld dat de cursist
bekwaam is, of moet de instructeur dit voorafgaand aan opleidingsduiken in een overhead-omgeving middels een les
in het zwembad/geconditioneerd water en minimaal één evaluatieduik vaststellen.
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Standaards voor XR Diving

CAVE DIVING
I. DOEL

Het SSI programma Cave Diving biedt duikers de opleiding om zelfstandig grotduiken met penetratie tot een maximale
diepte van 40 meter te plannen en te maken aan de hand van de vierdenregel inzake gasmanagement, waarbij hij
gebruikmaakt van een speciale uitrusting en -procedures voor grotduiken en duikt met een buddy die minimaal op
hetzelfde niveau is gebrevetteerd.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Cave Diving Instructor met actieve status verzorgt het programma Cave Diving.

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

In het bezit van het brevet Diver Stress & Rescue of gelijkwaardig.
In het bezit van het brevet XR Cavern Diving of gelijkwaardig (indien niet gebrevetteerd als XR Cavern Diver mogen de
programma's XR Cavern Diving en Cave Diving worden gecombineerd, maar moeten alle theorie- en waterlessen
worden gevolgd).
Advanced Open Water Diver of gelijkwaardig.
50 gelogde duiken.

Bij combinatie van XR Cavern Diving en Cave Diving: 

In het bezit van het brevet Extended Range of gelijkwaardig

OF 

In het bezit van het brevet CCR Extended Range of gelijkwaardig

Voor CCR Extended Range Cave Diving (in aanvulling op bovenstaand): 

Gebrevetteerd voor CCR Extended Range met de gebruikte unit.
35 gelogde duiken en minimaal 50 gelogde duikuren met de unit die wordt gebruikt.

IV. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 18 uur.

V. LESMATERIALEN EN UITRUSTING
De uitrusting die een cursist tijdens het programma Cave Diving gebruikt, bestaat minimaal uit:

Een volledig Extended Range Total Diving System.
Een geschikte primaire lamp en minimaal twee back-uplampen.
Twee reels of spelen per duiker (één daarvan is een veiligheidsspoel met minimaal 45 meter grotlijn).
Eén primaire lijnreel per duikteam (eventueel kan de instructeur deze aan een team beschikbaar stellen).
Drie (3) lijn-arrows en drie (3) non-directional cookies.

VI. DIEPTELIMIETEN
Voor alle duiken tijdens dit programma geldt een maximale diepte van 40 meter.

VII. OPLEIDINGSOMSTANDIGHEDEN

Alle duiken in het kader van de opleiding Cave Diving moeten worden gemaakt in water met minimaal vijf (5) meter
zicht bij aanvang van de duik.
Er mag alleen worden gedoken op plaatsen waar twee duikers zonder restrictie achter elkaar kunnen zwemmen.
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De duiken moeten op minimaal twee (2) verschillende grotduiklocaties worden gemaakt.
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VIII. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

De theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Cave Diving Instructor Manual.
Het Cave Diving-theorie-examen, waarvoor de cursist met een score van minimaal 80% moet slagen.
Een sessie met een duur van minimaal één (1) uur in het zwembad/geconditioneerd water om de vaardigheden te
ontwikkelen, en minimaal zes (6) opleidingsduiken in open water met een minimale duur van 30 minuten per duik,
zoals beschreven in de Cave Diving Instructor Manual.
De zwemvaardigheidstest zoals beschreven in de Algemene standaards.

A. AANDACHTSPUNTEN

De lessen in het buitenwater en het zwembad/geconditioneerd water moeten binnen de niet-decompressielimieten
van de SSI Gecombineerde lucht/EANx duiktabellen of van de persoonlijke duikcomputer van de cursist gepland
worden.

Tijdens elke duik is een veiligheidsstop verplicht.

Er mag gebruik worden gemaakt van nitrox met een maximaal ppO2 van 1,4 bar.

De opleidingsduiken 1 tot en met 4 moeten worden gemaakt in een overhead-omgeving.

De duiker moet tijdens elke penetratieduik navigatielijnen leggen of gebruikmaken van bestaande lijnen.

Een reel en een gidslijn moeten tijdens elke penetratieduik worden gebruikt als primaire navigatiemethode.

Navigatiepatronen moeten eenvoudige patronen in één lijn zijn.

Tijdens penetratie moet gebruik worden gemaakt van een eenvoudige lineaire lijn naar de oppervlakte/open water. De
duik mag hooguit één (1) T-splitsing omvatten.

Bij penetratie mag de duiker maximaal 1/4 van zijn voorraad bodemgas gebruiken. Zodra een duiker 1/4 van het
beschikbare bodemgas heeft verbruikt, moet hij omdraaien - hij heeft dan 1/4 van de gasvoorraad om terug te
zwemmen naar de uitgang en 1/2 voor noodsituaties.

IX. VOLGORDE

De duiken 1 tot en met 4 van de opleiding Cave Diving mogen pas worden gemaakt na con guratie van de uitrusting,
evaluatie van alle watervaardigheden en alle oefenlessen in open water.
De cursist mag geen nieuwe vaardigheden uitvoeren in de overhead-omgeving voordat deze in open water zijn
geoefend.

X. BREVETTERING
Een duiker die is gebrevetteerd als Cave Diver, mag grotduiken maken met een gelijk of hoger gebrevetteerde buddy en
met gebruik van een speciale uitrusting en procedures voor grotduiken , mits de omgeving waar wordt gedoken,
vergelijkbaar is met die waar de duiker is opgeleid en ervaring heeft opgedaan. De duik mag hooguit één T-splitsing
omvatten. De vierdenregel voor gasmanagement moet tijdens elke duik worden toegepast.

XI. VRIJSTELLING

Cave Diving-cursisten krijgen op basis van dit programma geen vrijstelling voor onderdelen van andere Extended
Range-programma's.
Dit programma mag echter wel worden verzorgd in combinatie met het programma Extended Range Nitrox Diving,
mits alle verplichte duiken dieper dan 30 meter en duiken met decompressiestops worden gemaakt in open water.
Deze duiken in open water tellen niet mee als duik in een overhead-omgeving voor het programma Full Cave Diving.
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Standaards voor XR Diving

FULL CAVE DIVING
I. DOEL

Het SSI programma Full Cave Diving biedt een duiker de opleiding om zelfstandig grotduiken met penetratie te plannen
en te maken aan de hand van de derdenregel inzake gasmanagement tot een diepte waarvoor hij gebrevetteerd is,
waarbij hij gebruikmaakt van een speciale uitrusting en procedures voor grotduiken en duikt met een buddy die minimaal
op hetzelfde niveau is gebrevetteerd.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Full Cave Diving Instructor met actieve status verzorgt het programma Full Cave Diving.

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

In het bezit van het brevet Cave Diving of gelijkwaardig.
75 gelogde duiken, waarvan minimaal tien (10) in een grot.

Voor CCR Full Cave Diving (in aanvulling op bovenstaand): 

Gebrevetteerd voor CCR Extended Range met de gebruikte unit.
50 gelogde duiken en minimaal 100 gelogde duikuren met de unit die wordt gebruikt.

IV. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 20 uur.

V. LESMATERIALEN EN UITRUSTING
De uitrusting die een cursist tijdens het programma Full Cave Diving gebruikt, bestaat minimaal uit:

Een volledig Extended Range Total Diving System.
Een geschikte primaire lamp en minimaal twee back-uplampen.
Twee reels of spelen per duiker (één daarvan is een veiligheidsspoel met minimaal 45 meter grotlijn).
Eén primaire lijnreel per duiker.
Drie (3) lijn-arrows en vijf (5) non-directional cookies.
Eén (1) jump of gap reel per duiker.

VI. DIEPTELIMIETEN

Voor de opleidingsduiken 1 en 2 geldt een maximale diepte van 40 meter.
Voor de opleidingsduiken 3 tot en met 6 geldt een maximale dieptelimiet die in lijn is met de huidige brevettering van
de cursist.

VII. OPLEIDINGSOMSTANDIGHEDEN

Alle duiken in het kader van de opleiding Full Cave Diving moeten worden gemaakt in water met minimaal vijf (5)
meter zicht bij aanvang van de duik.
Geringe restricties (stukken waar twee (2) duikers achter elkaar kunnen zwemmen zonder uitrusting te verwijderen of
veranderingen in de uitrusting aan te brengen) zijn toegestaan.
De duiken moeten op minimaal twee (2) verschillende grotduiklocaties worden gemaakt.
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VIII. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

De theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Full Cave Diving Instructor Manual.
Het Full Cave Diving-theorie-examen, waarvoor de cursist met een score van minimaal 80% moet slagen.
Een sessie met een duur van minimaal één (1) uur in het zwembad/geconditioneerd water om de vaardigheden te
ontwikkelen, en minimaal zes (6) opleidingsduiken in een overhead-omgeving met een minimale duur van 30 minuten
per duik (totale duiktijd van alle duiken moet minimaal vier (4) uur zijn), zoals beschreven in de Full Cave Diving
Instructor Manual.
De zwemvaardigheidstest zoals beschreven in de Algemene standaards.

A. AANDACHTSPUNTEN

De opleidingsduiken 1 en 2 moeten binnen de niet-decompressielimieten van de SSI Gecombineerde lucht/EANx
duiktabellen of van de persoonlijke duikcomputer van de cursist gemaakt worden.

De opleidingsduiken 3 tot en met 6 moeten worden gepland binnen de decompressielimieten conform de huidige
brevettering van de cursist.

Tijdens de gehele penetratieduik moet gebruik worden gemaakt van een gidslijn zodat de duiker de weg terug naar de
oppervlakte/het open water kan vinden. Gecompliceerde navigatiepatronen met jumps, circuits en andere
navigatiesystemen met meerdere lijnen zijn toegestaan.

De cursist mag maximaal 1/3 van de gasvoorraad gebruiken voor de penetratiefase van de grotduik; nog eens 1/3 is
bestemd voor de terugweg en de laatste 1/3 voor noodsituaties. De formules voor gasmatching moeten worden
gebruikt en toegepast op het duikplan.

Voor een decompressiestop langer dan 15 minuten is het gebruik van een decompressiegas vereist, dat uitsluitend
ergens mag worden achtergelaten als er geen andere terugweg mogelijk is. Anders moet de duiker het bij zich dragen.

IX. VOLGORDE

De duiken 1 tot en met 4 van de opleiding Full Cave Diving mogen pas worden gemaakt na con guratie van de
uitrusting, evaluatie van alle watervaardigheden en alle oefenlessen in open water.
De cursist mag geen nieuwe vaardigheden uitvoeren in de overhead-omgeving voordat deze in open water zijn
geoefend.
De Full Cave Diving-opleidingsduiken 5 en 6 mogen pas worden gemaakt na het evalueren van alle
watervaardigheden, de opleidingsduiken 1 tot en met 4 in open water, alle theorielessen en het theorie-examen van
Full Cave Diving.

X. BREVETTERING
Een duiker die is gebrevetteerd als Full Cave Diver, mag grotduiken maken met een gelijk of hoger gebrevetteerde buddy
en met gebruik van een speciale uitrusting en procedures voor grotduiken , mits de omgeving waar wordt gedoken,
vergelijkbaar is met die waar de duiker is opgeleid en ervaring heeft opgedaan. De derdenregel inzake gasmanagement
moet tijdens elke duik worden toegepast.

XI. VRIJSTELLING
Full Cave Diving-cursisten krijgen op basis van dit programma geen vrijstelling voor onderdelen van andere Extended
Range-programma's. Dit programma mag worden verzorgd in combinatie met het programma Technical Extended Range,
mits er minimaal twee (2) duiken dieper dan 45 meter worden gemaakt in open water. Deze duiken in open water tellen
niet mee als duik in een overhead-omgeving voor het programma Full Cave Diving.

Indien de opleiding wordt gevolgd in combinatie met het programma Technical Extended
Range: 

De duiken 5 en 6 van het programma Full Cave Diving tellen mee als de duiker moet voldoen aan de vereisten van de
voorbereidende duiken 1 en 2 en de daadwerkelijke opleidingsduiken 3 en 4 van het programma Technical Extended
Range. De duiker moet voldoen aan alle voorwaarden voor deelname plus aan de eisen die per programma aan
vaardigheden en kennis worden gesteld.
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Standaards voor XR Professionals

GAS BLENDER INSTRUCTOR
I. DOEL

In deze standaard wordt omschreven waaraan een instructeur die het programma SSI Gas Blender wil verzorgen, moet
voldoen.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Geen

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de kandidaat een cursusdossier voor XR Professionals invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Vrijwaringverklaring voor Dive Professionals
SSI overeenkomst voor Dive Professionals

Elke kandidaat die deelneemt aan opleidingen op professional-niveau, moet de volgende documenten uploaden in MySSI
voordat het uiteindelijke brevet kan worden verstrekt:

RSTC Medische verklaring die is ondertekend is door een arts en niet ouder is dan één (1) jaar
Reanimatiediploma - niet ouder dan twee (2) jaar
EHBO-diploma - niet ouder dan twee (2) jaar
Diploma Zuurstof toedienen - niet ouder dan twee (2) jaar

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Open Water Instructor of gelijkwaardig.
Enriched Air Nitrox Instructor of gelijkwaardig.
Gebrevetteerd als Gas Blender.

V. TIJDSDUUR
Geen

VI. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

De digitale lesmaterialen van Gas Blender doornemen, waaronder het lezen van de lesstof en het maken van de
kennisvragen.
Een volledig ingevuld aanvraagformulier indienen bij het verantwoordelijke SSI Service Center.

VII. VEREISTEN VOOR ACTIEVE STATUS
Brevet Gas Blender tonen.

VIII. BREVETTERING
Een Gas Blender Instructor met actieve status mag de volgende programma's verzorgen, er de supervisie over houden en
overeenkomstig brevetten verstrekken:

Nitrox Gas Blender
Trimix Gas Blender
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Standaards voor XR Professionals

FOUNDATIONS INSTRUCTOR
In de SSI Extended Range Foundations Instructor Training Course wordt de kandidaat opgeleid tot Extended Range
Foundations Instructor.

I. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Alleen een Extended Range Instructor Trainer met actieve status kan de Extended Range Foundations Instructor Training
Course verzorgen.

II. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de kandidaat een cursusdossier voor XR Professionals invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Vrijwaringverklaring voor Dive Professionals
SSI overeenkomst voor Dive Professionals

Elke kandidaat die deelneemt aan opleidingen op professional-niveau, moet de volgende documenten uploaden in MySSI
voordat het uiteindelijke brevet kan worden verstrekt:

RSTC Medische verklaring die is ondertekend is door een arts en niet ouder is dan één (1) jaar
Reanimatiediploma - niet ouder dan twee (2) jaar
EHBO-diploma - niet ouder dan twee (2) jaar
Diploma Zuurstof toedienen - niet ouder dan twee (2) jaar

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Extended Range Instructor.
In het bezit van een Extended Range Total Diving System.
Het formulier Extended Range Instructor Assessment invullen en bewijs van de vereiste ervaring in lesgeven en duiken
overleggen.
Bewijs overleggen van 30 ervaringsduiken per jaar in diverse omgevingen (opleidingsduiken tellen niet mee).

IV. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 16 uur.
De instructeur zelf bepaalt het totaalaantal lessen, uren en sessies per dag op basis van de behoeften en de
bekwaamheid van de cursist en de wateromstandigheden.

V. VEREISTEN VOOR BREVETTERING
Minimaal twee (2) afzonderlijke Extended Range Foundations-programma's in de vorm van co-teaching verzorgen onder
de directe supervisie van een Extended Range Foundations Instructor Trainer met actieve status.

OF 

Een tweedaags seminar bijwonen: theorie, materiaalcon guratie, zwemvaardigheidstest in het zwembad/geconditioneerd
water en teamwork. Het seminar omvat ook:

Alle standaards voor Extended Range Foundations doornemen.
Een sessie in geconditioneerd water waarin de kandidaat alle watervaardigheden die in het kader van het programma
Extended Range Foundations worden vereist, presenteert en evalueert. Alle vaardigheden moeten perfect uitgetrimd
worden gedemonstreerd, waarbij een maximale afwijking van +/- drie (3) graden is toegestaan.
Laten zien dat hij in staat is om op het hoogst mogelijke niveau les te geven, problemen op te lossen en een video-
debrie ng te verzorgen.
Aantonen dat hij in staat is om een bewusteloze duiker te redden door deze duiker vanaf een diepte tussen 5 en 10
meter naar de oppervlakte te brengen.
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Een workshop volgen met betrekking tot het in elkaar zetten van de uitrusting.
De XR zwemvaardigheidstest.

VI. VEREISTEN VOOR ACTIEVE STATUS

Een instructeursaanvraagformulier indienen dat is ondertekend door de Extended Range Instructor Trainer.
Elke twee (2) jaar minimaal zes (6) Extended Range Foundations-duikers brevetteren.

VII. BREVETTERING
Een Extended Range Foundations Instructor met actieve status mag de volgende programma's verzorgen, er de supervisie
over houden en overeenkomstig brevetten verstrekken:

Extended Range Foundations
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Standaards voor XR Professionals

EXTENDED RANGE NITROX
DIVING INSTRUCTOR
I. DOEL

In de SSI Extended Range Nitrox Diving Instructor Training Course wordt de kandidaat opgeleid tot Extended Range Nitrox
Diving Instructor.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Extended Range Nitrox Diving Instructor Trainer met actieve status verzorgt het programma Extended Range Nitrox
Diving Instructor.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de kandidaat een cursusdossier voor XR Professionals invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Vrijwaringverklaring voor Dive Professionals
SSI overeenkomst voor Dive Professionals

Elke kandidaat die deelneemt aan opleidingen op professional-niveau, moet de volgende documenten uploaden in MySSI
voordat het uiteindelijke brevet kan worden verstrekt:

RSTC Medische verklaring die is ondertekend is door een arts en niet ouder is dan één (1) jaar
Reanimatiediploma - niet ouder dan twee (2) jaar
EHBO-diploma - niet ouder dan twee (2) jaar
Diploma Zuurstof toedienen - niet ouder dan twee (2) jaar

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Open Water Instructor of gelijkwaardig.
Enriched Air Nitrox Instructor of gelijkwaardig.
Deep Diving Instructor of gelijkwaardig.
Diver Stress and Rescue Instructor of gelijkwaardig.
Science of Diving Instructor - het programma Science of Diving Instructor mag tegelijk met dit programma worden
gevolgd.
Minimaal 20 gelogde duiken dieper dan 30 meter.
In het bezit van het brevet Extended Range Nitrox Diving.
In het bezit van een Extended Range Nitrox Total Diving System.
Het formulier Extended Range Instructor Assessment invullen en bewijs van de vereiste ervaring in lesgeven en duiken
overleggen.

V. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 16 uur.
De instructeur zelf bepaalt het totaalaantal lessen, uren en sessies per dag op basis van de behoeften en de
bekwaamheid van de cursist en de wateromstandigheden.
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VI. VEREISTEN VOOR BREVETTERING
Minimaal twee (2) afzonderlijke Extended Range Nitrox Diving-programma's in de vorm van co-teaching verzorgen onder
de directe supervisie van een Extended Range Nitrox Diving Instructor Trainer met actieve status.

OF 

Een driedaags seminar bijwonen: theorie, zwemvaardigheidstest in het zwembad/geconditioneerd water en als teamlid
een Extended Range Nitrox-duik op een maximale diepte van 40 meter plannen en maken EN In de rol van instructeur één
(1) duik op een maximale diepte van 40 meter plannen en hierover supervisie houden. Het seminar bestaat minimaal uit:

Alle XR-standaards en alle SSI Dive Center/Resort-standaards doornemen.
Een duikplansessie aan de hand van de Extended Range-planbladen.
Een sessie in het zwembad/geconditioneerd water waarin de kandidaat alle watervaardigheden die in het kader van
het programma Extended Range Nitrox Diving worden vereist, presenteert en evalueert. Alle vaardigheden moeten op
demonstratieniveau worden uitgevoerd.
Als teamlid assisteren bij de planning van minimaal één (1) Extended Range Nitrox-duik en deze maken.
In de rol van instructeur minimaal één (1) duik uit het programma Extended Range Nitrox Diving-programma plannen
en maken. Tijdens de duik heeft de kandidaat de supervisie over een assistent of een andere instructeurskandidaat die
de opleidingsduik in de rol van cursist maakt.
Laten zien dat hij in staat is om een bewusteloze duiker te redden door het slachtoffer vanaf een diepte tussen 5 en 10
meter naar de oppervlakte te brengen, positief drijfvermogen voor hem te creëren, de toestand van de duiker te
beoordelen, hem te ontdoen van zijn uitrusting en hem uit het water te halen (de ENIGE vorm van assistentie die is
toegestaan, is dat de uitrusting wordt aangepakt).
Een workshop met betrekking tot het in elkaar zetten van de uitrusting.
De zwemvaardigheidstest zoals beschreven in de Algemene standaards.
Het Extended Range Nitrox Diving Instructor-theorie-examen, waarvoor de kandidaat met een score van minimaal 90%
moet slagen.

Uitsluitend voor recreatieve Instructor Trainers: 

Een eendaags Extended Range Nitrox Diving Instructor Trainer Upgrade-seminar bijwonen: theorie, evaluatie van
vaardigheden in het zwembad/geconditioneerd water en duikplanning.
De kandidaat zakt of slaagt voor de evaluatie: het is aan de brevetterende Extended Range Nitrox Diving International
Training Director om te bepalen of de Extended Range Nitrox Diving Instructor-kandidaat na dit programma in staat is
om het programma Extended Range Nitrox Diving te verzorgen.

VII. BREVETTERING
Een Extended Range Nitrox Diving Instructor met actieve status mag het volgende programma verzorgen, er de supervisie
over houden en overeenkomstig brevetten verstrekken:

Extended Range Nitrox Diving
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Standaards voor XR Professionals

EXTENDED RANGE INSTRUCTOR
I. DOEL

In de SSI Extended Range Instructor Training Course wordt de kandidaat opgeleid tot Extended Range Instructor met of
zonder trimix.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Extended Range Instructor Trainer met actieve status verzorgt de Extended Range Instructor Training Course.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de kandidaat een cursusdossier voor XR Professionals invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Vrijwaringverklaring voor Dive Professionals
SSI overeenkomst voor Dive Professionals

Elke kandidaat die deelneemt aan opleidingen op professional-niveau, moet de volgende documenten uploaden in MySSI
voordat het uiteindelijke brevet kan worden verstrekt:

RSTC Medische verklaring die is ondertekend is door een arts en niet ouder is dan één (1) jaar
Reanimatiediploma - niet ouder dan twee (2) jaar
EHBO-diploma - niet ouder dan twee (2) jaar
Diploma Zuurstof toedienen - niet ouder dan twee (2) jaar

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Advanced Open Water Instructor of gelijkwaardig.
Enriched Air Nitrox Instructor of gelijkwaardig.
Deep Diving Instructor of gelijkwaardig.
Diver Stress and Rescue Instructor of gelijkwaardig.
Drie (3) Enriched Air Nitrox 40 Divers of gelijkwaardig gebrevetteerd.
Science of Diving Instructor - het programma Science of Diving Instructor mag tegelijk met het programma Extended
Range Instructor worden gevolgd.
Minimaal 20 gelogde duiken dieper dan 30 meter.
In het bezit van het brevet Extended Range of hoger.

OF 

In het bezit van het brevet Extended Range Trimix (voor Extended Range Trimix Instructor).
In het bezit van een Extended Range Total Diving System.
Het formulier Extended Range Instructor Assessment invullen en bewijs van de vereiste ervaring in lesgeven en duiken
overleggen.

V. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 16 uur.
De instructeur zelf bepaalt het totaalaantal lessen, uren en sessies per dag op basis van de behoeften en de
bekwaamheid van de cursist en de wateromstandigheden.
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VI. VEREISTEN VOOR BREVETTERING
Minimaal twee (2) afzonderlijke Extended Range-programma's in de vorm van co-teaching verzorgen onder de directe
supervisie van een Extended Range Instructor Trainer met actieve status.

OF 

Een driedaags seminar bijwonen: theorie, evaluatie vaardigheden in het zwembad/geconditioneerd water en als teamlid
een Extended Range-duik op een maximale diepte van 40 meter plannen en maken EN In de rol van instructeur Extended
Range-duiken op een maximale diepte van 40 meter plannen en hierover supervisie houden. Het seminar bestaat
minimaal uit:

Alle XR-standaards en alle SSI Dive Center/Resort-standaards doornemen.
Het theorie-examen Extended Diving Trimix Instructor en/of Extended Range Instructor, waarvoor de kandidaat met een
score van minimaal 90% moet slagen.
De XR zwemvaardigheidstest.
Een workshop volgen met betrekking tot het in elkaar zetten van de uitrusting.
Een duikplansessie aan de hand van de Extended Range-planbladen.
Een sessie in geconditioneerd water waarin de kandidaat alle watervaardigheden die in het kader van de Extended
Range-programma's worden vereist, presenteert en evalueert. Alle vaardigheden moeten op demonstratieniveau
worden uitgevoerd.
In de rol van instructeur minimaal één (1) volledige decompressieduik uit het programma Extended Range naar een
diepte van minimaal 40 meter plannen en maken met decompressiestops met een maximale duur van 15 minuten en
minimaal één (1) gaswissel.
Tijdens de duik heeft de kandidaat de supervisie over een assistent of een andere instructeurskandidaat die de
opleidingsduik in de rol van cursist maakt.
Aantonen dat hij in staat is om een bewusteloze duiker te redden door deze duiker vanaf een diepte tussen 5 en 10
meter naar de oppervlakte te brengen.

VII. BREVETTERING
Een Extended Range Instructor met actieve status mag de volgende programma's verzorgen, er de supervisie over houden
en overeenkomstig brevetten verstrekken:

Extended Range Foundations
Extended Range Nitrox Diving
Extended Range, met of zonder trimix (afhankelijk van brevettering)

VIII. VOOR EEN EXTENDED RANGE TRIMIX INSTRUCTOR
Een Extended Range Instructor met het brevet Technical Extended Range Trimix kan automatisch worden geüpgraded
naar Extended Range Trimix Instructor. Een aanvraagformulier moet samen met de gevraagde documentatie worden
gestuurd naar het verantwoordelijke SSI Service Center of de Extended Range Instructor Trainer.
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Standaards voor XR Professionals

TECHNICAL EXTENDED RANGE
INSTRUCTOR
I. DOEL

In de SSI Technical Extended Range Instructor Training Course wordt de kandidaat opgeleid tot Extended Range Instructor
met of zonder trimix.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Technical Extended Range Instructor Trainer met actieve status verzorgt het programma Technical Extended Range.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de kandidaat een cursusdossier voor XR Professionals invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Vrijwaringverklaring voor Dive Professionals
SSI overeenkomst voor Dive Professionals

Elke kandidaat die deelneemt aan opleidingen op professional-niveau, moet de volgende documenten uploaden in MySSI
voordat het uiteindelijke brevet kan worden verstrekt:

RSTC Medische verklaring die is ondertekend is door een arts en niet ouder is dan één (1) jaar
Reanimatiediploma - niet ouder dan twee (2) jaar
EHBO-diploma - niet ouder dan twee (2) jaar
Diploma Zuurstof toedienen - niet ouder dan twee (2) jaar

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Advanced Open Water Instructor of gelijkwaardig.
Enriched Air Nitrox Instructor of gelijkwaardig.
Deep Diving Instructor of gelijkwaardig.
Diver Stress and Rescue Instructor of gelijkwaardig.
Science of Diving Instructor.
Extended Range Instructor.
Minimaal 200 gelogde duiken, waarvan minimaal 50 decompressieduiken dieper dan 36 meter en minimaal vijf (5)
duiken met minimaal 30 minuten aan decompressiestops en twee (2) gaswissels.
In het bezit van het brevet Technical Extended Range.
In het bezit van een Extended Range Total Diving System.
Het formulier Extended Range Instructor Assessment invullen en bewijs van de vereiste ervaring in lesgeven en duiken
overleggen.

V. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 16 uur.
De instructeur zelf bepaalt het totaalaantal lessen, uren en sessies per dag op basis van de behoeften en de
bekwaamheid van de cursist en de wateromstandigheden.
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VI. VEREISTEN VOOR BREVETTERING
Een tweedaags seminar bijwonen: theorie, evaluatie vaardigheden in het zwembad/geconditioneerd water en in de rol
van instructeur een Technical Extended Range-duik naar een maximale diepte van 50 meter plannen en hierover supervisie
houden. Het seminar bestaat minimaal uit:

Alle XR-standaards en alle SSI Dive Center/Resort-standaards doornemen.
Een duikplanningssessie.
Een sessie in het zwembad/geconditioneerd water waarin de kandidaat alle watervaardigheden die in het kader van de
Technical Extended Range-programma's worden vereist, presenteert en evalueert. Alle vaardigheden moeten op
demonstratieniveau worden uitgevoerd, waarbij de kandidaat twee (2) stage essen bij zich heeft.
In de rol van instructeur minimaal één (1) duik uit het programma Technical Extended Range-programma plannen en
maken. Het moet een volledige decompressieduik zijn naar een diepte van minimaal 45 meter met geplande verplichte
decompressiestops met een duur van in totaal minimaal 25 minuten en met minimaal twee (2) gaswissels. Tijdens de
duik heeft de kandidaat de supervisie over een assistent of een andere instructeurskandidaat die de opleidingsduik in
de rol van cursist maakt.
Laten zien dat hij in staat is om een bewusteloze duiker te redden door het slachtoffer vanaf een diepte tussen 5 en 10
meter naar de oppervlakte te brengen, positief drijfvermogen voor hem te creëren, de toestand van de duiker te
beoordelen, hem te ontdoen van zijn uitrusting en hem uit het water te halen (de ENIGE vorm van assistentie die is
toegestaan, is dat de uitrusting wordt aangepakt). De kandidaat moet deze oefening bekwaam en zonder onnodige
vertraging uitvoeren, afhankelijk van de omstandigheden op de locatie van de redding.
Een workshop met betrekking tot het in elkaar zetten van de uitrusting.
De zwemvaardigheidstest zoals beschreven in de Algemene standaards.
De toepasselijke theorie-examens (Technical Extended Trimix Instructor en/of Technical Extended Range Instructor,
waarvoor de kandidaat met een score van minimaal 90% moet slagen.

Daarnaast moet de kandidaat aan één van de volgende criteria voldoen: 

Vijf (5) Extended Range Nitrox Diving-duikers en vijf (5) Extended Range-duikers brevetteren.

OF

Minimaal twee (2) volledige Technical Extended Range-programma's co-teachen met een gebrevetteerde Technical
Extended Range Instructor Trainer en per programma waarbij is geassisteerd, een getuigschrift (ingevuld en
ondertekend door de Instructor Trainer) overleggen.
Co-teaching vindt plaats nadat de kandidaat is geslaagd voor het examen Technical Extended Range Instructor en vóór
brevettering als Technical Extended Range Instructor.

VII. BREVETTERING
Een Technical Extended Range Instructor met actieve status mag de volgende programma's verzorgen, er de supervisie
over houden en overeenkomstig brevetten verstrekken:

Extended Range Foundations
Extended Range Nitrox Diving
Extended Range, met of zonder nitrox (afhankelijk van brevettering)
Technical Extended Range, met of zonder nitrox (afhankelijk van brevettering)
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Standaards voor XR Professionals

HYPOXIC TRIMIX INSTRUCTOR
I. DOEL

In de SSI Hypoxic Trimix Instructor Trainer Course wordt de kandidaat opgeleid tot Hypoxic Trimix Instructor.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Hypoxic Trimix Diving Instructor Trainer met actieve status verzorgt de Hypoxic Trimix Diving Instructor Training
Course.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de kandidaat een cursusdossier voor XR Professionals invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Vrijwaringverklaring voor Dive Professionals
SSI overeenkomst voor Dive Professionals

Elke kandidaat die deelneemt aan opleidingen op professional-niveau, moet de volgende documenten uploaden in MySSI
voordat het uiteindelijke brevet kan worden verstrekt:

RSTC Medische verklaring die is ondertekend is door een arts en niet ouder is dan één (1) jaar
Reanimatiediploma - niet ouder dan twee (2) jaar
EHBO-diploma - niet ouder dan twee (2) jaar
Diploma Zuurstof toedienen - niet ouder dan twee (2) jaar

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Advanced Open Water Instructor of gelijkwaardig.
Enriched Air Nitrox Instructor of gelijkwaardig.
Deep Diving Instructor of gelijkwaardig.
Diver Stress and Rescue Instructor of gelijkwaardig.
Science of Diving Instructor.
Technical Extended Range Instructor.
Minimaal 250 gelogde duiken, waarvan minimaal 30 decompressieduiken dieper dan 50 meter en minimaal tien (10)
duiken met decompressiestops gedurende minimaal 30 minuten en minimaal drie (3) gaswissels.
Minimaal 30 gelogde trimixduiken.
In het bezit van het brevet Hypoxic Trimix.
In het bezit van een Extended Range Total Diving System.
Het formulier Extended Range Instructor Assessment invullen en bewijs van de vereiste ervaring in lesgeven en duiken
overleggen.

V. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 16 uur.
De instructeur zelf bepaalt het totaalaantal lessen, uren en sessies per dag op basis van de behoeften en de
bekwaamheid van de cursist en de wateromstandigheden.

VI. VEREISTEN VOOR BREVETTERING
Een tweedaags seminar bijwonen: theorie, evaluatie vaardigheden in het zwembad/geconditioneerd water en in de rol
van instructeur een Hypoxic Trimix-duik naar een minimale diepte van 80 meter plannen en hierover supervisie houden.
Het seminar bestaat minimaal uit:

Alle XR-standaards en alle SSI Dive Center/Resort-standaards doornemen.
Het Hypoxic Trimix Instructor-theorie-examen, waarvoor de kandidaat met een score van minimaal 90% moet slagen.
Een duikplansessie aan de hand van de Extended Range-planbladen.
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De XR zwemvaardigheidstest.
Een workshop volgen met betrekking tot het in elkaar zetten van de uitrusting.
Een sessie in geconditioneerd water waarin de kandidaat alle watervaardigheden die in het kader van het programma
Hypoxic Trimix worden vereist, presenteert en evalueert. Alle vaardigheden moeten op demonstratieniveau worden
uitgevoerd, waarbij de kandidaat drie (3) stage essen bij zich heeft.
In de rol van instructeur minimaal één (1) duik uit het programma Hypoxic Trimix-programma plannen en maken. Het
moet een volledige decompressieduik zijn naar een diepte van minimaal 80 meter met een geplande
decompressiestops totale geplande verplichte decompressietijd van minimaal 30 minuten en met minimaal twee (2)
gaswissels. Tijdens de duik heeft de kandidaat de supervisie over een assistent of een andere instructeurskandidaat die
de opleidingsduik in de rol van cursist maakt.
Aantonen dat hij in staat is om een bewusteloze duiker te redden door deze duiker vanaf een diepte tussen 5 en 10
meter naar de oppervlakte te brengen.

Ook moet de kandidaat aan één (1) van de volgende criteria voldoen: 

Tien (10) of meer Technical Extended Range-duikers brevetteren.

OF

Minimaal twee (2) volledige Hypoxic Trimix-programma's co-teachen met een gebrevetteerde Hypoxic Trimix Instructor
Trainer en per programma waarbij is geassisteerd, een getuigschrift (ingevuld en ondertekend door de Instructor
Trainer) overleggen.
Co-teaching vindt plaats nadat de kandidaat is geslaagd voor het examen Hypoxic Trimix Instructor en vóór
brevettering als Hypoxic Trimix Instructor.

VII. BREVETTERING
Na brevettering mag een Hypoxic Trimix Instructor met actieve status de volgende programma's verzorgen, er de supervisie
over houden en overeenkomstig brevetten verstrekken:

Extended Range Foundations
Extended Range Nitrox Diving
Extended Range, met of zonder trimix (afhankelijk van brevettering)
Technical Extended Range, met of zonder trimix (afhankelijk van brevettering)
Hypoxic Trimix
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Standaards voor XR Professionals

CAVERN DIVING INSTRUCTOR
I. DOEL

Het doel van het programma XR Cavern Diving Instructor is dat de kandidaat wordt gebrevetteerd als XR Cavern Diving
Instructor.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Cave Diving Instructor Trainer met actieve status verzorgt de Cavern Diving Instructor Training Course.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de kandidaat een cursusdossier voor XR Professionals invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Vrijwaringverklaring voor Dive Professionals
SSI overeenkomst voor Dive Professionals

Elke kandidaat die deelneemt aan opleidingen op professional-niveau, moet de volgende documenten uploaden in MySSI
voordat het uiteindelijke brevet kan worden verstrekt:

RSTC Medische verklaring die is ondertekend is door een arts en niet ouder is dan één (1) jaar
Reanimatiediploma - niet ouder dan twee (2) jaar
EHBO-diploma - niet ouder dan twee (2) jaar
Diploma Zuurstof toedienen - niet ouder dan twee (2) jaar

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Open Water Instructor of gelijkwaardig.
Enriched Air Nitrox Instructor of gelijkwaardig.
Deep Diving Instructor of gelijkwaardig.
Diver Stress and Rescue Instructor of gelijkwaardig.
Science of Diving Instructor - het programma Science of Diving Instructor mag tegelijk met het programma Cavern
Diving Instructor worden gevolgd.
In het bezit van het brevet Cavern Diving.
In het bezit van een Extended Range Nitrox Total Diving System.
Het formulier Extended Range Instructor Assessment invullen en bewijs van de vereiste ervaring in lesgeven en duiken
overleggen.

V. TIJDSDUUR
Aanbevolen duur van het programma: 20 uur. De instructeur zelf bepaalt het totaalaantal lessen, uren en sessies per dag op
basis van de behoeften en de bekwaamheid van de cursist en de wateromstandigheden.

VI. VEREISTEN VOOR BREVETTERING
Een tweedaags seminar bijwonen: theorie, evaluatie vaardigheden in het zwembad/geconditioneerd water en in de rol
van instructeur twee (2) grotduiken binnen de daglichtzone plannen en hierover supervisie houden. Het seminar bestaat
minimaal uit:

Alle XR-standaards en alle SSI Dive Center/Resort-standaards doornemen.
Een duikplanningssessie.
Een sessie in het zwembad/geconditioneerd water waarin de kandidaat alle watervaardigheden die in het kader van
het programma Cavern Diving worden vereist, presenteert en evalueert. Alle vaardigheden moeten op
demonstratieniveau worden uitgevoerd.
In de rol van instructeur minimaal twee (2) duiken uit het Cavern Diving-programma plannen en maken. Tijdens de duik
heeft de kandidaat de supervisie over een assistent of een andere instructeurskandidaat die de opleidingsduik in de rol
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van cursist maakt.
Laten zien dat hij in staat is om een bewusteloze duiker te redden door het slachtoffer over een horizontale afstand van
10 meter te verplaatsen en vervolgens vanaf een diepte tussen 5 en 10 meter naar de oppervlakte te brengen, positief
drijfvermogen voor hem te creëren, de toestand van de duiker te beoordelen, hem te ontdoen van zijn uitrusting en
hem uit het water te halen (de ENIGE vorm van assistentie die is toegestaan, is dat de uitrusting wordt aangepakt). De
kandidaat moet deze oefening bekwaam en zonder onnodige vertraging uitvoeren, afhankelijk van de
omstandigheden op de locatie van de redding.
Een workshop met betrekking tot het in elkaar zetten van de uitrusting.
De zwemvaardigheidstest zoals beschreven in de Algemene standaards.
Het Cavern Diving Instructor-theorie-examen, waarvoor de kandidaat met een score van minimaal 90% moet slagen.

Voor Extended Range Instructors of hoger met Full Cave Diving: 

Een Extended Range Instructor of hoger met het brevet Full Cave Diving kan automatisch worden geüpgraded naar XR
Cavern Diving Instructor. De kandidaat moet een aanvraag indienen bij het SSI Service Center of een Extended Range
International Training Director en kopieën van de relevante brevetten overleggen.

VII. BREVETTERING
Een XR Cavern Diving Instructor met actieve status mag het volgende programma verzorgen, er de supervisie over houden
en overeenkomstig brevetten verstrekken:

XR Cavern Diving
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Standaards voor XR Professionals

CAVE DIVING INSTRUCTOR
I. DOEL

In de SSI Cave Diving Instructor Trainer Course wordt de kandidaat opgeleid tot Cave Diving Instructor.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Cave Diving Instructor Trainer met actieve status verzorgt de Cave Diving Instructor Training Course.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de kandidaat een cursusdossier voor XR Professionals invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Vrijwaringverklaring voor Dive Professionals
SSI overeenkomst voor Dive Professionals

Elke kandidaat die deelneemt aan opleidingen op professional-niveau, moet de volgende documenten uploaden in MySSI
voordat het uiteindelijke brevet kan worden verstrekt:

RSTC Medische verklaring die is ondertekend is door een arts en niet ouder is dan één (1) jaar
Reanimatiediploma - niet ouder dan twee (2) jaar
EHBO-diploma - niet ouder dan twee (2) jaar
Diploma Zuurstof toedienen - niet ouder dan twee (2) jaar

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Open Water Instructor of gelijkwaardig.
Enriched Air Nitrox Instructor of gelijkwaardig.
Deep Diving Instructor of gelijkwaardig.
Diver Stress and Rescue Instructor of gelijkwaardig.
Science of Diving Instructor.
Cavern Diving Instructor.
Gebrevetteerd als Cave Diver.
In het bezit van een Extended Range Total Diving System.
Minimaal 75 gelogde grotduiken.
Het formulier Extended Range Instructor Assessment invullen en bewijs van de vereiste ervaring in lesgeven en duiken
overleggen.

V. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 20 uur.
De instructeur zelf bepaalt het totaalaantal lessen, uren en sessies per dag op basis van de behoeften en de
bekwaamheid van de cursist en de wateromstandigheden.
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VI. VEREISTEN VOOR BREVETTERING
Een tweedaags seminar bijwonen: theorie, evaluatie vaardigheden in het zwembad/geconditioneerd water en in de rol
van instructeur twee (2) grotduiken plannen en hierover supervisie houden. Het seminar bestaat minimaal uit:

Alle XR-standaards en alle SSI Dive Center/Resort-standaards doornemen.
Een duikplanningssessie.
Een sessie in het zwembad/geconditioneerd water waarin de kandidaat alle watervaardigheden die in het kader van
het programma Cave Diving worden vereist, presenteert en evalueert. Alle vaardigheden moeten op
demonstratieniveau worden uitgevoerd.
In de rol van instructeur minimaal twee (2) duiken uit het Cave Diving-programma plannen en maken. Tijdens de duik
heeft de kandidaat de supervisie over een assistent of een andere instructeurskandidaat die de opleidingsduik in de rol
van cursist maakt.
Laten zien dat hij in staat is om een bewusteloze duiker te redden door het slachtoffer over een horizontale afstand van
10 meter te verplaatsen en vervolgens vanaf een diepte tussen 5 en 10 meter naar de oppervlakte te brengen, positief
drijfvermogen voor hem te creëren, de toestand van de duiker te beoordelen, hem te ontdoen van zijn uitrusting en
hem uit het water te halen (de ENIGE vorm van assistentie die is toegestaan, is dat de uitrusting wordt aangepakt). De
kandidaat moet deze oefening bekwaam en zonder onnodige vertraging uitvoeren, afhankelijk van de
omstandigheden op de locatie van de redding.
Een workshop met betrekking tot het in elkaar zetten van de uitrusting.
De zwemvaardigheidstest zoals beschreven in de Algemene standaards.
Het Cave Diving Instructor-theorie-examen, waarvoor de kandidaat met een score van minimaal 90% moet slagen.

Ook moet de kandidaat aan één (1) van de volgende criteria voldoen:

Vier (4) of meer Cavern Divers brevetteren

OF

Minimaal twee (2) volledige Cave Diving-programma's co-teachen met een gebrevetteerde Cave Diving Instructor Trainer
en per programma waarbij is geassisteerd, een getuigschrift (ingevuld en ondertekend door de Instructor Trainer)
overleggen. Co-teaching vindt plaats nadat de kandidaat is geslaagd voor het examen Cave Diving Instructor en vóór
brevettering als Cave Diving Instructor.

VII. BREVETTERING
Een Cave Diving Instructor met actieve status mag de volgende programma's verzorgen, er de supervisie over houden en
overeenkomstig brevetten verstrekken:

XR Cavern Diving
Cave Diving
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Standaards voor XR Professionals

FULL CAVE DIVING INSTRUCTOR
I. DOEL

In de SSI Full Cave Diving Instructor Trainer Course wordt de kandidaat opgeleid tot Full Cave Diving Instructor.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Full Cave Diving Instructor Trainer met actieve status verzorgt de Full Cave Diving Instructor Training Course.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de kandidaat een cursusdossier voor XR Professionals invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Vrijwaringverklaring voor Dive Professionals
SSI overeenkomst voor Dive Professionals

Elke kandidaat die deelneemt aan opleidingen op professional-niveau, moet de volgende documenten uploaden in MySSI
voordat het uiteindelijke brevet kan worden verstrekt:

RSTC Medische verklaring die is ondertekend is door een arts en niet ouder is dan één (1) jaar
Reanimatiediploma - niet ouder dan twee (2) jaar
EHBO-diploma - niet ouder dan twee (2) jaar
Diploma Zuurstof toedienen - niet ouder dan twee (2) jaar

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Open Water Instructor of gelijkwaardig.
Enriched Air Nitrox Instructor of gelijkwaardig.
Deep Diving Instructor of gelijkwaardig.
Diver Stress and Rescue Instructor of gelijkwaardig.
Science of Diving Instructor.
Extended Range Instructor.
Cave Diving Instructor of gelijkwaardig.
Gebrevetteerd als Full Cave Diver.
In het bezit van een Extended Range Total Diving System.
Minimaal 100 gelogde grotduiken.
Het formulier Extended Range Instructor Assessment invullen en bewijs van de vereiste ervaring in lesgeven en duiken
overleggen.

V. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 30 uur.
De instructeur zelf bepaalt het totaalaantal lessen, uren en sessies per dag op basis van de behoeften en de
bekwaamheid van de cursist en de wateromstandigheden.

VI. VEREISTEN VOOR BREVETTERING
Een tweedaags seminar bijwonen: theorie, evaluatie vaardigheden in het zwembad/geconditioneerd water en in de rol
van instructeur twee (2) grotduiken plannen en hierover supervisie houden. Het seminar bestaat minimaal uit:

Alle XR-standaards en alle SSI Dive Center/Resort-standaards doornemen.
Een duikplanningssessie.
Een sessie in het zwembad/geconditioneerd water waarin de kandidaat alle watervaardigheden die in het kader van
het programma Full Cave Diving worden vereist, presenteert en evalueert. Alle vaardigheden moeten op
demonstratieniveau worden uitgevoerd.
In de rol van instructeur minimaal vier (4) duiken met volledige penetratie uit het Full Cave Diving-programma plannen
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en maken. Tijdens de duik heeft de kandidaat de supervisie over een assistent of een andere instructeurskandidaat die
de opleidingsduik in de rol van cursist maakt.
Laten zien dat hij in staat is om een bewusteloze duiker te redden door het slachtoffer over een horizontale afstand van
50 meter te verplaatsen en vervolgens vanaf een diepte tussen 5 en 10 meter naar de oppervlakte te brengen, positief
drijfvermogen voor hem te creëren, de toestand van de duiker te beoordelen, hem te ontdoen van zijn uitrusting en
hem uit het water te halen (de ENIGE vorm van assistentie die is toegestaan, is dat de uitrusting wordt aangepakt). De
kandidaat moet deze oefening bekwaam en zonder onnodige vertraging uitvoeren, afhankelijk van de
omstandigheden op de locatie van de redding.
Een workshop met betrekking tot het in elkaar zetten van de uitrusting.
De zwemvaardigheidstest zoals beschreven in de Algemene standaards.
Het Full Cave Diving Instructor-theorie-examen, waarvoor de kandidaat met een score van minimaal 90% moet slagen.

Plus:

Minimaal twee (2) volledige Full Cave Diving-programma's co-teachen met een gebrevetteerde Full Cave Diving
Instructor Trainer en per programma waarbij is geassisteerd, een getuigschrift (ingevuld en ondertekend door de
Instructor Trainer) overleggen. Co-teaching vindt plaats nadat de kandidaat is geslaagd voor het examen Full Cave
Diving Instructor en vóór brevettering als Full Cave Diving Instructor.

OF 

Hij heeft tien (10) of meer duikers op het niveau van Cave Diving gebrevetteerd.

VII. BREVETTERING
Een Full Cave Diving Instructor met actieve status mag de volgende programma's verzorgen, er de supervisie over houden
en overeenkomstig brevetten verstrekken:

Cavern Diving
Cave Diving
Full Cave Diving
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Standaards voor XR Professionals

ADVANCED WRECK DIVING
INSTRUCTOR
I. DOEL

In de SSI Advanced Wreck Diving Instructor Training Course wordt de kandidaat opgeleid tot Advanced Wreck Diving
Instructor.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Advanced Wreck Diving Instructor Trainer met actieve status verzorgt het programma Advanced Wreck Diving
Instructor Training Course.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de kandidaat een cursusdossier voor XR Professionals invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Vrijwaringverklaring voor Dive Professionals
SSI overeenkomst voor Dive Professionals

Elke kandidaat die deelneemt aan opleidingen op professional-niveau, moet de volgende documenten uploaden in MySSI
voordat het uiteindelijke brevet kan worden verstrekt:

RSTC Medische verklaring die is ondertekend is door een arts en niet ouder is dan één (1) jaar
Reanimatiediploma - niet ouder dan twee (2) jaar
EHBO-diploma - niet ouder dan twee (2) jaar
Diploma Zuurstof toedienen - niet ouder dan twee (2) jaar

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Open Water Instructor of gelijkwaardig.
Enriched Air Nitrox Instructor of gelijkwaardig.
Deep Diving Instructor of gelijkwaardig.
Diver Stress and Rescue Instructor of gelijkwaardig.
Science of Diving Instructor.
In het bezit van het brevet Advanced Wreck Diving.
In het bezit van een Extended Range Nitrox Total Diving System.
Het formulier Extended Range Instructor Assessment invullen en bewijs van de vereiste ervaring in lesgeven en duiken
overleggen.

V. TIJDSDUUR
Aanbevolen duur van het programma: 20 uur. De instructeur zelf bepaalt het totaalaantal lessen, uren en sessies per dag op
basis van de behoeften en de bekwaamheid van de cursist en de wateromstandigheden.

VI. VEREISTEN VOOR BREVETTERING
Een tweedaags seminar bijwonen: theorie, evaluatie vaardigheden in het zwembad/geconditioneerd water en in de rol
van instructeur twee (2) Advanced Wreck-duiken plannen en hierover supervisie houden. Het seminar bestaat minimaal
uit:

Alle XR-standaards en alle SSI Dive Center/Resort-standaards doornemen.
Het XR Wreck Diving Instructor-theorie-examen, waarvoor de kandidaat met een score van minimaal 90% moet slagen.
De XR zwemvaardigheidstest.
Een workshop volgen met betrekking tot het in elkaar zetten van de uitrusting.
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Een duikplanningssessie.
Een sessie in geconditioneerd water waarin de kandidaat alle watervaardigheden die in het kader van het programma
XR Wreck Diving worden vereist, presenteert en evalueert. Alle vaardigheden moeten op demonstratieniveau worden
uitgevoerd.
In de rol van instructeur minimaal twee (2) duiken uit het XR Wreck Diving-programma plannen en maken. Tijdens de
duik heeft de kandidaat de supervisie over een assistent of een andere instructeurskandidaat die de opleidingsduik in
de rol van cursist maakt.
Aantonen dat hij in staat is om een bewusteloze duiker te redden door deze duiker over een horizontale afstand van 10
meter te verplaatsen en vervolgens vanaf een diepte tussen 5 en 10 meter naar de oppervlakte te brengen.

Voor Extended Range Instructors of hoger met Technical Wreck Diving: 

Een Extended Range Instructor met het brevet Technical Wreck Diving kan automatisch worden geüpgraded naar
Advanced Wreck Diving Instructor.
De kandidaat moet een aanvraag indienen bij het verantwoordelijke SSI Service Center of een Extended Range
International Training Director en kopieën van de relevante brevetten overleggen.

VII. BREVETTERING
Een Advanced Wreck Diving Instructor met actieve status mag het volgende programma verzorgen, er de supervisie over
houden en overeenkomstig brevetten verstrekken:

Advanced Wreck Diving
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Standaards voor XR Professionals

TECHNICAL WRECK DIVING
INSTRUCTOR
I. DOEL

In de SSI Technical Wreck Diving Instructor Training Course wordt de kandidaat opgeleid tot Technical Wreck Diving
Instructor.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Technical Wreck Instructor Trainer met actieve status verzorgt het programma Technical Wreck Diving Instructor
Training Course.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de kandidaat een cursusdossier voor XR Professionals invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Vrijwaringverklaring voor Dive Professionals
SSI overeenkomst voor Dive Professionals

Elke kandidaat die deelneemt aan opleidingen op professional-niveau, moet de volgende documenten uploaden in MySSI
voordat het uiteindelijke brevet kan worden verstrekt:

RSTC Medische verklaring die is ondertekend is door een arts en niet ouder is dan één (1) jaar
Reanimatiediploma - niet ouder dan twee (2) jaar
EHBO-diploma - niet ouder dan twee (2) jaar
Diploma Zuurstof toedienen - niet ouder dan twee (2) jaar

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Open Water Instructor of gelijkwaardig.
Enriched Air Nitrox Instructor of gelijkwaardig.
Deep Diving Instructor of gelijkwaardig.
Diver Stress and Rescue Instructor of gelijkwaardig.
Science of Diving Instructor.
Extended Range Instructor.
Advanced Wreck Diving Instructor of gelijkwaardig.
Gebrevetteerd als Technical Wreck Diver.
In het bezit van een Extended Range Total Diving System.
50 technische wrakduiken met penetratie gelogd.
Het formulier Extended Range Instructor Assessment invullen en bewijs van de vereiste ervaring in lesgeven en duiken
overleggen.

V. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 20 uur.
De instructeur zelf bepaalt het totaalaantal lessen, uren en sessies per dag op basis van de behoeften en de
bekwaamheid van de cursist en de wateromstandigheden.

VI. VEREISTEN VOOR BREVETTERING
Een tweedaags seminar bijwonen: theorie, evaluatie vaardigheden in het zwembad/geconditioneerd water en in de rol
van instructeur twee (2) Technical Wreck-duiken plannen en hierover supervisie houden. Het seminar bestaat minimaal uit:

Het doornemen van alle XR-standaards en alle SSI Dive Center-standaards
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Het Technical Wreck Diving Instructor-theorie-examen, waarvoor de kandidaat met een score van minimaal 90% moet
slagen.
De XR zwemvaardigheidstest.
Een workshop volgen met betrekking tot het in elkaar zetten van de uitrusting.
Een duikplanningssessie.
Een sessie in geconditioneerd water waarin de kandidaat alle watervaardigheden die in het kader van het programma
Technical Wreck Diving worden vereist, presenteert en evalueert. Alle vaardigheden moeten op demonstratieniveau
worden uitgevoerd.
In de rol van instructeur minimaal twee (2) duiken met volledige penetratie uit het Technical Wreck Diving-programma
plannen en maken. Tijdens de duik heeft de kandidaat de supervisie over een assistent of een andere
instructeurskandidaat die de opleidingsduik in de rol van cursist maakt.
Aantonen dat hij in staat is om een bewusteloze duiker te redden door deze duiker over een horizontale afstand van 50
meter te verplaatsen en vervolgens vanaf een diepte tussen 5 en 10 meter naar de oppervlakte te brengen.

Plus:

Minimaal twee (2) volledige Technical Wreck Diving-programma's co-teachen met een gebrevetteerde Technical Wreck
Diving Instructor Trainer en per programma waarbij is geassisteerd, een getuigschrift (ingevuld en ondertekend door de
Instructor Trainer) overleggen. Co-teaching vindt plaats nadat de kandidaat is geslaagd voor het examen Technical
Wreck Diving Instructor en vóór brevettering als Technical Wreck Diving Instructor.

OF 

Hij heeft tien (10) of meer duikers op het niveau van Advanced Wreck Diving gebrevetteerd.

VII. BREVETTERING
Een Technical Wreck Diving Instructor met actieve status mag de volgende programma's verzorgen, er de supervisie over
houden en overeenkomstig brevetten verstrekken:

Advanced Wreck Diving
Technical Wreck Diving

SSI Hypoxic Trimix Instructor.
Minimaal 300 gelogde duiken, waaronder minimaal 100 Extended Range-duiken met decompressiestops, minimaal 50
duiken dieper dan 40 meter, minimaal 75 decompressieduiken met decompressiestops dieper dan 45 meter en 20
duiken met decompressiestops dieper dan 75 meter.
Minimaal tien (10) Extended Range Nitrox-brevetten, tien (10) Extended Range-brevetten, tien (10) Technical Extended
Range-brevetten en tien (10) Hypoxic Trimix-brevetten afgegeven.

SSI Technical Extended Range Instructor.
Minimaal 275 gelogde duiken, waaronder minimaal 100 Extended Range-duiken met decompressiestops, minimaal 50
duiken dieper dan 40 meter en 75 decompressieduiken met stops dieper dan 45 meter.
Minimaal tien (10) Extended Range Nitrox-brevetten, tien (10) Extended Range-brevetten en tien (10) Technical
Extended Range-brevetten afgegeven.

A. VOOR HYPOXIC TRIMIX INSTRUCTOR TRAINER

SSI Extended Range Instructor.
Minimaal 250 gelogde duiken, waaronder minimaal 100 Extended Range-duiken met decompressiestops en minimaal
50 duiken dieper dan 40 meter.
Minimaal tien (10) Extended Range Nitrox-brevetten en tien (10) Extended Range-brevetten afgegeven.
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B. VOOR TECHNICAL EXTENDED RANGE INSTRUCTOR
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Standaards voor XR Professionals

XR INSTRUCTOR TRAINER
SEMINAR
I. DOEL

In het SSI Extended Range Instructor Trainer Seminar doen kandidaten de juiste kennis op en leren zij de juiste
vaardigheden zodat zij in staat zijn SSI XR-programma's op professional-niveau te organiseren en te verzorgen.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Extended Range International Training Director met actieve status verzorgt het Extended Range Instructor Trainer-
seminar.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de kandidaat een cursusdossier voor XR Professionals invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Vrijwaringverklaring voor Dive Professionals
SSI overeenkomst voor Dive Professionals

Elke kandidaat die deelneemt aan opleidingen op professional-niveau, moet de volgende documenten uploaden in MySSI
voordat het uiteindelijke brevet kan worden verstrekt:

RSTC Medische verklaring die is ondertekend is door een arts en niet ouder is dan één (1) jaar
Reanimatiediploma - niet ouder dan twee (2) jaar
EHBO-diploma - niet ouder dan twee (2) jaar
Diploma Zuurstof toedienen - niet ouder dan twee (2) jaar

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
A. VOOR ALLE KANDIDATEN

Minimale leeftijd: 21 jaar.
Minimaal 250 duikbrevetten afgegeven.
Een eigen Extended Range Total Diving System gebruiken dat geschikt is voor het speci eke programma, zoals
beschreven in de Algemene Trainingstandaards.
Het formulier XR Instructor Assessment invullen en bewijs van de vereiste ervaring in lesgeven en duiken overleggen.

B. FOR EXTENDED RANGE NITROX DIVING INSTRUCTOR TRAINER

SSI Extended Range Nitrox Diving Instructor.
Minimaal 250 gelogde duiken, waaronder minimaal 20 Extended Range Nitrox-duiken met decompressiestops.
Minimaal tien (10) Extended Range Nitrox-brevetten verstrekt.

C. VOOR EXTENDED RANGE INSTRUCTOR TRAINER

D. FOR TECHNICAL WRECK DIVING INSTRUCTOR TRAINER

Technical Extended Range Instructor Trainer met actieve status (tenzij de twee programma's worden gecombineerd).
Technical Wreck Diving Instructor.
Minimaal 75 gelogde duiken, waaronder minimaal 100 Extended Range-duiken met decompressiestops, 50 duiken
dieper dan 40 meter en 75 decompressieduiken met stops dieper dan 45 meter.
Minimaal 75 gelogde Technical Wreck-duiken.
Minimaal tien (25) Technical Wreck Diving-brevetten verstrekt.
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E. FOR FULL CAVE DIVING INSTRUCTOR TRAINER

Technical Extended Range Instructor Trainer met actieve status (tenzij de twee programma's worden gecombineerd).
Full Cave Diving Instructor.
Minimaal 500 gelogde duiken, waaronder minimaal 100 Extended Range-duiken met decompressiestops, 50 duiken
dieper dan 40 meter en 75 decompressieduiken met stops dieper dan 45 meter.
Minimaal 20 Cave Diving-brevetten en 25 Full Cave Diving-brevetten verstrekt.

V. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 70-80 uur.
De desbetreffende XR International Technical Training Director bepaalt het totaalaantal lessen, uren en sessies per dag
op basis van de behoeften en de bekwaamheid van de kandidaat en de wateromstandigheden.

VI. DIEPTELIMIETEN

Alle opleidingsduiken in het buitenwater moeten worden gemaakt tussen 5 en 40 meter.

VII. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Een negendaags (9) XR Instructor Trainer Seminar bijwonen inclusief theorie, evaluatie vaardigheden in het
zwembad/geconditioneerd en open water, workshops met betrekking tot planning en supervisie, in de rol van XR
Instructor Trainer op het desbetreffende niveau.
Slagen voor alle examens voor instructeurs en kandidaten op het hoogste brevetteringsniveau met een minimale score
van 90%.
De SSI- loso e uitdragen en het SSI Business-systeem goed toepassen.
Goedkeuring verkrijgen van een SSI XR International Training Director met actieve status.

OPMERKING: Als de kandidaat al SSI Instructor Trainer met actieve status voor de recreatieve programma's is, kan het
seminar in vijf (5) in plaats van negen (9) dagen worden afgerond.
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VIII. UPGRADES
SSI Instructor Trainers met actieve status voor de recreatieve programma's die gebrevetteerd zijn als Extended Range Nitrox
Diving Instructor, worden automatisch geüpgraded naar Extended Range Nitrox Diving Instructor Trainer zodra zij tien (10)
Extended Range Nitrox Diving-brevetten hebben afgegeven. De kandidaat moet een aanvraag indienen bij het
verantwoordelijke SSI Service Center of bij XR International Training Director.

Extended Range Instructor Trainers met actieve status kunnen automatisch worden geüpgraded naar het eerstvolgende
niveau nadat is geveri eerd of zij aan alle vereisten voor het desbetreffende niveau voldoen. De kandidaat moet
goedkeuring aanvragen bij een International Training Director. Mogelijk wordt verzocht om een aanvullende veri catie
van kennis en vaardigheden.

IX. VEREISTEN VOOR ACTIEVE STATUS

Programma's op professional-niveau exclusief verzorgen voor SSI (behalve als SSI een speci ek programma niet
aanbiedt - goedkeuring van International Training Director vereist).
Binnen 24 maanden minimaal twee (2) XR Instructor Training Courses verzorgen.

X. BREVETTERING
Een XR Instructor Trainer mag XR Instructor Training Courses en XR Dive Professional Crossovers verzorgen voor
kandidaten die het desbetreffende brevetteringsniveau hebben of daaronder zitten, er de supervisie over houden en
overeenkomstig brevetten verstrekken.

A. FOR EXTENDED RANGE NITROX DIVING INSTRUCTOR TRAINER

Extended Range Nitrox Diving Instructor
Extended Range Foundations (met de toepasselijke materiaalcon guratie)

B. VOOR EXTENDED RANGE INSTRUCTOR TRAINER

Extended Range Instructor
Extended Range Foundations
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C. VOOR TECHNICAL EXTENDED RANGE INSTRUCTOR

Technical Extended Range Instructor

D. VOOR HYPOXIC TRIMIX INSTRUCTOR TRAINER

Hypoxic Trimix Instructor

E. FOR TECHNICAL WRECK DIVING INSTRUCTOR TRAINER

Technical Extended Range Instructor
XR Wreck Diving Instructor
Technical Wreck Diving Instructor

F. FOR FULL CAVE DIVING INSTRUCTOR TRAINER

Technical Extended Range Instructor
XR Cavern Diving Instructor
Full Cave Diving Instructor
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Standaards voor XR Professionals

DIVE PROFESSIONAL CROSSOVER
I. DOEL

Het programma is bedoeld om de SSI Dive Professional-kandidaat bekend te maken met de SSI Extended Range- loso e
en -procedures, de trainingstandaards, het SSI-opleidingssysteem en de vaardigheden die vereist zijn voor de SSI Extended
Range-opleidingsprogramma's.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een XR Instructor Trainer met actieve status mag het XR Dive Professional Crossover-programma verzorgen.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de kandidaat een cursusdossier voor XR Professionals invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Vrijwaringverklaring voor Dive Professionals
SSI overeenkomst voor Dive Professionals

Elke kandidaat die deelneemt aan opleidingen op professional-niveau, moet de volgende documenten uploaden in MySSI
voordat het uiteindelijke brevet kan worden verstrekt:

RSTC Medische verklaring die is ondertekend is door een arts en niet ouder is dan één (1) jaar
Reanimatiediploma - niet ouder dan twee (2) jaar
EHBO-diploma - niet ouder dan twee (2) jaar
Diploma Zuurstof toedienen - niet ouder dan twee (2) jaar

Kopie van brevet van een andere erkende opleidingsorganisatie.
Kopieën van alle brevetten die door andere organisaties zijn afgegeven.
Een volledige lijst van alle toepasselijke Extended Range-brevetten.

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Aan alle voorwaarden als gesteld in de desbetreffende Instructor Manual moet minimaal worden voldaan.
In het bezit van een Extended Range Total Diving System.
Het formulier Extended Range Instructor Assessment invullen en bewijs van de vereiste ervaring in lesgeven en duiken
overleggen.
Instructeur of gelijkwaardig met actieve status op het niveau van Extended Range bij een erkende
opleidingsorganisatie en er lopen geen klachten met betrekking tot gedrag of standaards tegen hem noch is een
dergelijke klacht in de afgelopen 12 maanden gegrond verklaard

OF 

Als de kandidaat de voorafgaande twee jaar geen actieve status bij een opleidingsorganisatie heeft gehad, moet hij het
bewijs overleggen dat hij zijn status niet heeft verlengd. Hieruit moet blijken dat er geen klachten met betrekking tot
gedrag of standaards tegen hem lopen of gegrond zijn verklaard.

V. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 16-20 uur.
De instructeur zelf bepaalt het totaalaantal lessen, uren en sessies per dag op basis van de behoeften en de
bekwaamheid van de cursist en de wateromstandigheden.
Het tweedaagse seminar is bedoeld voor kandidaten die al SSI recreatief instructeur zijn of recentelijk de SSI
Recreational Dive Professional Crossover hebben afgerond.
Het driedaagse seminar is voor kandidaten die willen overstappen naar SSI, maar alleen Extended Range Instructors
willen worden.

228 (C) SSI International GmbH, 2018         



VI. VEREISTEN VOOR BREVETTERING
Het driedaagse seminar bijwonen: theorie, zwemvaardigheidstest in het zwembad/geconditioneerd water en in de rol van
instructeur één (1) Extended Range-duik dieper dan 40 meter plannen en hierover supervisie houden. Het seminar omvat:

De SSI PEG's voor recreatieve Dive Professionals doornemen.
Alle XR-standaards en alle SSI Dive Center/Resort-standaards doornemen.
Een theoriepresentatie verzorgen op het hoogste Extended Range-niveau dat de kandidaat aanvraagt, zoals
beschreven in de Extended Range Instructor Trainer Manual.
Een duikplansessie aan de hand van de Extended Range-planbladen.
Een sessie in het zwembad/geconditioneerd water waarin de kandidaat alle watervaardigheden die in het kader van de
Extended Range-programma's worden vereist, presenteert en evalueert. Alle vaardigheden moeten op
demonstratieniveau worden uitgevoerd.
Deelnemen aan een duikplanningsessie om meerdere duiken op XR-niveau te plannen.
Laten zien dat hij in staat is om een bewusteloze duiker te redden door het slachtoffer vanaf een diepte tussen 5 en 10
meter naar de oppervlakte te brengen, positief drijfvermogen voor hem te creëren, de toestand van de duiker te
beoordelen, hem te ontdoen van zijn uitrusting en hem uit het water te halen (de ENIGE vorm van assistentie die is
toegestaan, is dat de uitrusting wordt aangepakt). De kandidaat moet deze oefening bekwaam en zonder onnodige
vertraging uitvoeren, afhankelijk van de omstandigheden op de locatie van de redding.
Een workshop met betrekking tot het in elkaar zetten van de uitrusting.
De zwemvaardigheidstest zoals beschreven in de Algemene standaards.
De Extended Range-theorie-examens voor zowel cursisten als instructeurs op het hoogste brevetteringsniveau,
waarvoor de kandidaat met een score van minimaal 90% moet slagen.

OF 

Een tweedaags seminar bijwonen: theorie, zwemvaardigheidstest in het zwembad/geconditioneerd water en in de rol van
instructeur één (1) Extended Range-duik dieper dan 40 meter plannen en hierover supervisie houden. Het seminar omvat:

Alle XR-standaards en alle SSI Dive Center/Resort-standaards doornemen.
Een theoriepresentatie verzorgen op het hoogste Extended Range-niveau dat de kandidaat aanvraagt, zoals
beschreven in de Extended Range Instructor Trainer Manual.
De Extended Range-theorie-examens voor zowel cursisten als instructeurs op het hoogste brevetteringsniveau,
waarvoor de kandidaat met een score van minimaal 90% moet slagen.
De XR zwemvaardigheidstest.
Een workshop volgen met betrekking tot het in elkaar zetten van de uitrusting.
Een duikplansessie aan de hand van de Extended Range-planbladen.
Deelnemen aan een duikplanningsessie om meerdere duiken op Extended Range-niveau te plannen.
Een sessie in geconditioneerd water waarin de kandidaat alle watervaardigheden die in het kader van de Extended
Range-programma's worden vereist, presenteert en evalueert. Alle vaardigheden moeten op demonstratieniveau
worden uitgevoerd.
Aantonen dat hij in staat is om een bewusteloze duiker te redden door deze duiker vanaf een diepte tussen 5 en 10
meter naar de oppervlakte te brengen.

VII. BREVETTERING
Extended Range Crossover Instructors met actieve status mogen:

Extended Range -programma's conform brevettering verzorgen, erbij assisteren of er supervisie over houden.
Extended Range-brevetten verstrekken voor alle niveaus op en onder het niveau van hun hoogste brevettering.

VIII. VOOR OHE-CROSS-OVERS
De Extended Range Instructor Trainer die het programma verzorgt, moet gebrevetteerd zijn als Instructor Trainer voor alle
OHE-niveaus waarvoor de kandidaat gebrevetteerd wil worden, en moet beoordelen of de kandidaat geschikt is en de
vaardigheden beheerst.
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XR CLOSED-CIRCUIT
REBREATHER-PROGRAMMA'S
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Standaards voor XR Diving

CCR DIVING
I. DOEL

Het SSI programma CCR Diving biedt een duiker de kennis en opleiding om met een buddy die is gebrevetteerd op
hetzelfde of een hoger niveau, zelfstandig duiken met een closed-circuit rebreather (CCR) te maken tot een maximale
diepte van 30 meter, waarbij hij een CCR Total Diving System met lucht als oplossend gas gebruikt en CCR-duikprocedures
toepast.

Beyond the SSI Standards, individual manufacturers may require additional prerequisites, experience, knowledge and
skills. The instructor conducting this program must check with the applicable manufacturer for the latest standards and
procedures.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een unitspeci eke CCR Diving Instructor met actieve status verzorgt het programma CCR Diving voor een speci eke unit.

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

In het bezit van het brevet Enriched Air Nitrox 40 of gelijkwaardig.

In het bezit van brevet Deep Diving of gelijkwaardig.

Minimaal 24 buitenduiken gelogd.

IV. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 40 uur.

V. LESMATERIALEN EN UITRUSTING

1. Een compleet CCR Total Diving System dat:

Is approved by SSI

Has CE-type approval (European version)

2. Een enkele bail-out es (minimale inhoud: 5,7 liter) en een bail-outademautomaat met:

Second stage with 1-2 meter hose and SPG

Oxygen cleaned as required

4. A surface marker buoy (SMB)

5. Spool or reel appropriate for the planned dive depth

7. Cutting device

8. Surface signaling device

9. Fabrikant en/of SSI checklist vóór de duik
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VI. DIEPTELIMIETEN

De maximale diepte tijdens de opleidingsduiken 1 en 2 in open water is 12 meter.

De maximale diepte van opleidingsduik 3 in open water is 20 meter.

De maximale diepte van opleidingsduik 4 in open water is 25 meter.

De maximale diepte tijdens de opleidingsduiken 5 en 6 in open water en eventuele aanvullende opleidingsduiken is 30
meter.

Met het oog op brevettering moet minimaal één (1) duik plaatsvinden op een diepte van minimaal 25 meter.

VII. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

De theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Instructor Manual van het speci eke programma.

De theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Advanced Wreck Diving Instructor Manual.
Het Advanced Wreck Diving-theorie-examen, waarvoor de cursist met een score van minimaal 80% moet slagen.
Een sessie met een duur van minimaal één (1) uur in geconditioneerd water om de vaardigheden te ontwikkelen, en
minimaal vier (4) opleidingsduiken in een overhead-omgeving met een totale duiktijd van minimaal 1,5 uur, zoals
beschreven in de Advanced Wreck Instructor Manual.
De zwemvaardigheidstest zoals beschreven in de Algemene standaards.

De XR zwemvaardigheidstest in het water zoals beschreven in de Algemene Trainingstandaards. Het zwemmen met
snorkel mag worden vervangen door zwemmen met CCR aan de oppervlakte waarbij via de CCR wordt geademd.

Een sessie met betrekking tot materiaalcon guratie voor de desbetreffende CCR-unit.

Eén (1) sessie met een duur van minimaal één (1) uur in het zwembad/geconditioneerd water om de vaardigheden te
ontwikkelen.

Minimaal zeven (7) opleidingsduiken, waaronder één (1) sessie met een duur van minimaal één (1) uur in
geconditioneerd water om de vaardigheden te ontwikkelen, en minimaal zes (6) daadwerkelijke opleidingsduiken in
open water met een minimale duur van 30 minuten per duik, zoals beschreven in de CCR Diving Instructor Manual.

Minimaal 480 minuten duiktijd met de desbetreffende CCR-unit.

OPMERKING: Cursisten die dit programma volgen met een rEVO CCR-unit moeten minimaal één (1) extra sessie van
minimaal één (1) uur in het zwembad/geconditioneerd water volgen om de vaardigheden te ontwikkelen.

A. AANDACHTSPUNTEN

De lessen in het buitenwater en het zwembad/geconditioneerd water moeten binnen de niet-decompressielimieten
van de SSI Gecombineerde lucht/EANx duiktabellen of van de persoonlijke duikcomputer van de cursist gepland
worden.

De bail-out es moet zijn gevuld met lucht of met een nitroxmengsel met een maximale ppO2 van 1,6 op het diepste
geplande punt van de duik.

De inhoud van de bail-out es moet worden berekend op basis van een minimaal PLV van 40 liter per minuut.

Duikers mogen geen verdunningsgas meedragen met een ppO2 boven 1,1 bar op de bodem.

The maximum loop set point is 1.3 bar.

VIII. VOLGORDE

Opleidingsduik 1 en twee 2 in open water mogen pas worden gemaakt zodra de uitrusting is gecon gureerd, de
zwemvaardigheidstest is gedaan en alle lessen in zwembad/geconditioneerd water zijn afgerond.

Opleidingsduiken 3 tot en met 6 in open water en verdere opleidingsduiken in open water mogen worden gemaakt
wanneer het onderdeel theorie is afgerond, de cursist is geslaagd voor het theorie-examen en de opleidingsduiken 1 en
2 in open water met succes zijn afgerond.
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OPMERKING: Deze daadwerkelijke opleidingsduiken in open water zijn het absolute minimale aantal duiken dat voor
brevettering wordt vereist. Cursisten mogen niet aan de volgende duik beginnen als ze de voorgaande duik niet goed
hebben afgerond. De instructeur mag de voorgaande duik met de cursisten herhalen of extra ervaringsduiken
inplannen voordat de cursisten aan de volgende daadwerkelijke opleidingsduik in open water kunnen beginnen.

IX. BREVETTERING
Een duiker die het brevet CCR Diving heeft behaald, mag met een gelijk of hoger gebrevetteerde buddy en met
gebruikmaking van de materiaalcon guratie als gebruikt tijdens de opleiding en CCR Diving-procedures duiken maken
tot een maximale diepte van 30 meter, waarbij geen verplichte decompressiestops moeten worden gemaakt, mits de
omgeving waar wordt gedoken, vergelijkbaar is met die waar de duiker is opgeleid en ervaring heeft opgedaan.
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Standaards voor XR Diving

CCR EXTENDED RANGE
I. DOEL

Het programma CCR Extended Range leidt een duiker op om zelfstandig duiken met beperkte decompressie te plannen en
te maken op lucht tot een maximale diepte van 40 meter of op trimix (minimaal 20% zuurstof ) tot een maximale diepte van
45 meter, waarbij hij een speciale uitrusting en procedures gebruikt en duikt met een buddy die minimaal op hetzelfde
niveau is gebrevetteerd, waarbij de totale decompressietijd maximaal 25 minuten bedraagt.

Beyond the SSI Standards, individual manufacturers may require additional prerequisites, experience, knowledge and
skills. The instructor conducting this program must check with the applicable manufacturer for the latest standards and
procedures.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een unitspeci eke CCR Extended Range Instructor met actieve status verzorgt het programma CCR Extended Range voor
een speci eke unit.

OPMERKING: Het CCR Extended Range Trimix-programma is gelijk aan het programma zonder trimix, met uitzondering
van het gebruikte gas.

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

In het bezit van het brevet Enriched Air Nitrox 40 of gelijkwaardig.

In het bezit van brevet Deep Diving of gelijkwaardig.

In het bezit van het brevet SSI Extended Range Nitrox Diving (of gelijkwaardig).

Minimaal 50 gelogde Extended Range-duiken waarbij gebruik is gemaakt van een stage es, decompressie en een
uitgewerkt duikplan.

OF 

Gebrevetteerd voor CCR-duiken met de gebruikte unit.

Minimaal 30 uur aan duiken met de speci eke unit gelogd.

IV. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 40 uur.

V. LESMATERIALEN EN UITRUSTING

1. A complete CCR Extended Range Total Diving System that:

Has CE-type approval (European version)

Is approved by SSI

3. Backup OC/CCR computer for bailout in the event of a system failure

2. Een enkele bail-out es (minimale inhoud: 5,7 liter) en een bail-outademautomaat met:

Second stage with 1-2 meter hose and SPG

Low-pressure in ator hose or quick-connect compatible with the unit

4. A surface marker buoy (SMB)
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5. Spool or reel appropriate for the planned dive depth

6. Backup mask

7. Cutting device

8. Surface signaling device

9. Fabrikant en/of SSI checklist vóór de duik

VI. DIEPTELIMIETEN

Air as diluent: 

De maximale diepte tijdens de opleidingsduiken 1 en 2 in open water is 12 meter.

De maximale diepte van opleidingsduik 3 in open water is 20 meter.

De maximale diepte van opleidingsduik 4 in open water is 25 meter.

Opleidingsduiken 5 en 6 in open water en eventuele aanvullende opleidingsduiken moeten plaatsvinden op een
diepte tussen 30 en 40 meter.

Met het oog op brevettering moet minimaal één (1) duik plaatsvinden op een diepte van minimaal 35 meter.

Trimix as diluent: 

De maximale diepte tijdens de opleidingsduiken 1 en 2 in open water is 12 meter.

De maximale diepte van opleidingsduik 3 in open water is 20 meter.

De maximale diepte van opleidingsduik 4 in open water is 25 meter.

Open Water Training Dives 5 and 6, and any additional training dives, must be conducted at depths between 30 and 45
meters.

One (1) dive must be to a minimum of 40 meters for certi cation.

OPMERKING: cursisten die ook voor CCR Extended Range Trimix gebrevetteerd willen worden, moeten een extra dag
opleiding volgen met minimaal twee (2) duiken op een diepte tussen 30 en 45 meter.

VII. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

De theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Instructor Manual van het speci eke programma.

De theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Advanced Wreck Diving Instructor Manual.
Het Advanced Wreck Diving-theorie-examen, waarvoor de cursist met een score van minimaal 80% moet slagen.
Een sessie met een duur van minimaal één (1) uur in geconditioneerd water om de vaardigheden te ontwikkelen, en
minimaal vier (4) opleidingsduiken in een overhead-omgeving met een totale duiktijd van minimaal 1,5 uur, zoals
beschreven in de Advanced Wreck Instructor Manual.
De zwemvaardigheidstest zoals beschreven in de Algemene standaards.

In het geval van een trimixprogramma, het CCR Extended Range Trimix-theorie-examen, waarvoor de cursist met een
score van minimaal 80% moet slagen.

De XR zwemvaardigheidstest in het water zoals beschreven in de Algemene Trainingstandaards. Het zwemmen met
snorkel mag worden vervangen door zwemmen met CCR aan de oppervlakte waarbij via de CCR wordt geademd.

Een sessie met betrekking tot materiaalcon guratie voor de desbetreffende CCR-unit.

Eén (1) sessie met een duur van minimaal één (1) uur in het zwembad/geconditioneerd water om de vaardigheden te
ontwikkelen.

Minimaal zeven (7) opleidingsduiken, waaronder één (1) sessie met een duur van minimaal één (1) uur in
geconditioneerd water om de vaardigheden te ontwikkelen, en minimaal zes (6) daadwerkelijke opleidingsduiken in
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open water met een minimale duur van 30 minuten per duik, zoals beschreven in de CCR Diving Instructor Manual.

Minimaal 480 minuten duiktijd met de desbetreffende CCR-unit.

Be able to independently complete a full dive plan and bailout plan using the Extended Range Dive Planning sheet.

OPMERKING: Cursisten die dit programma volgen met een rEVO CCR-unit moeten minimaal één (1) extra sessie van
minimaal één (1) uur in het zwembad/geconditioneerd water volgen om de vaardigheden te ontwikkelen.

A. AANDACHTSPUNTEN

De eerste en tweede duik in het kader van de opleiding moeten worden gepland binnen de niet-decompressielimieten
van de SSI Gecombineerde lucht/EANx duiktabellen of van de persoonlijke duikcomputer van de cursist.

De daadwerkelijke decompressietraining vindt plaats tijdens de opleidingsduiken 3 tot en met 6 in open water.

De totale tijd van de verplichte decompressiestops tijdens opleidingsduik 3 en 4 in open water is maximaal 15 minuten
per duik.

De totale tijd van de verplichte decompressiestops tijdens opleidingsduik 5 en 6 in open water is maximaal 25 minuten
per duik.

De bail-out es moet zijn gevuld met lucht of met een nitroxmengsel met een maximale ppO2 van 1,6 op het diepste
geplande punt van de duik.

De inhoud van de bail-out es moet worden berekend op basis van een minimaal PLV van 40 liter per minuut.

Duikers mogen geen verdunningsgas meedragen met een ppO2 boven 1,1 bar op de bodem.

The maximum loop set point is 1.3 bar.

VIII. VOLGORDE

Opleidingsduik 1 en twee 2 in open water mogen pas worden gemaakt zodra de uitrusting is gecon gureerd, de
zwemvaardigheidstest is gedaan en alle lessen in zwembad/geconditioneerd water zijn afgerond.

Opleidingsduiken 3 tot en met 6 in open water en verdere opleidingsduiken in open water mogen worden gemaakt
wanneer het onderdeel theorie is afgerond, de cursist is geslaagd voor het theorie-examen en de opleidingsduiken 1 en
2 in open water met succes zijn afgerond.

IX. BREVETTERING
Een duiker die het brevet CCR Extended Range heeft behaald, mag met een gelijk of hoger gebrevetteerde buddy en met
gebruikmaking van een speciale uitrusting en procedures tot een maximale diepte van 40 meter (op lucht) of 45 meter (op
trimix met minimaal 20% zuurstof ) decompressieduiken maken, mits de omgeving waar wordt gedoken, vergelijkbaar is
met die waar de duiker is opgeleid en ervaring heeft opgedaan, en de totale tijd van de decompressiestops maximaal 25
minuten is.

De maximale diepte van opleidingsduik 4 in open water is 25 meter.
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Standaards voor XR Diving

CCR TECHNICAL EXTENDED
RANGE
I. DOEL

Tijdens het programma CCR Technical Extended Range wordt een duiker opgeleid om zelfstandig duiken met meerdere
decompressiestops naar een diepte van maximaal 60 meter te plannen en te maken, waarbij hij trimix, een speciale
uitrusting en duikprocedures gebruikt en duikt met een buddy die minimaal op hetzelfde niveau is gebrevetteerd.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een unitspeci eke CCR Technical Extended Range Instructor met actieve status verzorgt het programma CCR Extended
Range voor de speci eke unit.

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Be certi ed in Science of Diving and Diver Stress and Rescue or equivalent.

Be certi ed in CCR Extended Range or equivalent.

Minimaal 50 gelogde CCR-duiken, waarvan minimaal 20 duiken dieper dan 30 meter en minimaal tien (10) duiken met
decompressiestops.

IV. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 40 uur.

V. LESMATERIALEN EN UITRUSTING

1. A complete CCR Extended Range Total Diving System that:

Has CE-type approval (European version)

Is approved by SSI

Allows for manual addition of gas to the loop.

Has an alternate (backup) method of monitoring the loop if the primary method fails.

Can be con gured so the onboard oxygen and diluent cylinders can be shut down

2. Minimaal twee (2) bail-out essen met ademautomaten, één (1) voor bail-out op de bodem en één (1) voor
decompressie met:

4. Two surface marker buoys (SMB), one red and one yellow, in accordance with local laws, regulations, and practices

Second stage with 1-2 meter hose and SPG

Low-pressure in ator hose or quick-connect compatible with the unit

Oxygen cleaned as required

10. Emergency spool

5. Spool or reel appropriate for the planned dive depth

6. Backup mask
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7. Two (2) cutting devices

VI. DIEPTELIMIETEN

De maximale diepte tijdens de opleidingsduiken 3 en 4 in open water is 45 meter.

De opleidingsduiken 5 en 6 in open water moeten plaatsvinden tussen 50 en 60 meter.

Met het oog op brevettering moet minimaal één (1) duik plaatsvinden op een diepte van minimaal 55 meter.

VII. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

De theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Instructor Manual van het speci eke programma.

De XR zwemvaardigheidstest in het water zoals beschreven in de Algemene Trainingstandaards. Het zwemmen met
snorkel mag worden vervangen door zwemmen met CCR aan de oppervlakte waarbij via de CCR wordt geademd.

De theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Advanced Wreck Diving Instructor Manual.
Het Advanced Wreck Diving-theorie-examen, waarvoor de cursist met een score van minimaal 80% moet slagen.
Een sessie met een duur van minimaal één (1) uur in geconditioneerd water om de vaardigheden te ontwikkelen, en
minimaal vier (4) opleidingsduiken in een overhead-omgeving met een totale duiktijd van minimaal 1,5 uur, zoals
beschreven in de Advanced Wreck Instructor Manual.
De zwemvaardigheidstest zoals beschreven in de Algemene standaards.

Minimaal 480 minuten duiktijd met de desbetreffende CCR-unit.

Complete a minimum of eight (8) training dives, including one con ned water skill development session of at least one
(1) hour, and six (6) core open water training dives with a minimum run time of 30 minutes each, as outlined in the CCR
Diving Instructor Manual.

Be able to independently complete a full dive plan and bailout plan using the Extended Range Dive Planning sheet.

A. AANDACHTSPUNTEN

De lessen in het buitenwater en geconditioneerd water moeten binnen de niet-decompressielimieten van de SSI
Gecombineerde lucht/EANx duiktabellen of van de persoonlijke duikcomputer van de cursist gepland worden.

De geplande decompressiestops (totale tijd van alle decompressiestops inclusief eventuele diepe stops) duiken mogen
niet langer zijn dan 30 minuten per duik voor de opleidingsduiken 3 en 4 in open water en 60 minuten per duik voor de
opleidingsduiken 5 tot en met 7 in open water.

De maximale END (Equivalent Narcotic Depth - equivalente dieptelimiet met het oog op narcose) voor het diepe deel
van de duik is 35 meter. SSI adviseert om een END tussen 24 en 30 meter aan te houden.

Minimaal één (1) duik moet langer zijn dan 60 minuten.

De inhoud van de bail-out es moet worden berekend op basis van een minimaal PLV van 40 liter per minuut.

De maximale ppO2 voor bail-out is 1,6 op de grootste geplande diepte van de duik.

Duikers mogen geen verdunningsgas meedragen met een ppO2 boven 1,1 bar op de bodem.

The maximum loop set point is 1.3 bar.
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VIII. VOLGORDE

Opleidingsduiken 3 en 4 in open water mogen pas worden gemaakt na afronding van de XR zwemvaardigheidstest en
de opleidingsduiken 1 en 2 in open water.

De opleidingsduiken 5 en 6 in open water mogen niet worden gemaakt zodra aan de eisen van het onderdeel theorie is
voldaan, de cursist is geslaagd voor het theorie-examen en de opleidingsduiken 3 en 4 in open water zijn afgerond.

OPMERKING: Deze daadwerkelijke opleidingsduiken in open water zijn het absolute minimale aantal duiken dat voor
brevettering wordt vereist. Cursisten mogen niet aan de volgende duik beginnen als ze de voorgaande duik niet goed
hebben afgerond. De instructeur mag de voorgaande duik met de cursisten herhalen of extra ervaringsduiken
inplannen voordat de cursisten aan de volgende daadwerkelijke opleidingsduik in open water kunnen beginnen.

IX. BREVETTERING
Een duiker die het brevet CCR Technical Extended Range heeft behaald, mag met een gelijk of hoger gebrevetteerde
buddy en met gebruikmaking van trimix en een speciale uitrusting en procedures zelfstandig tot een maximale diepte van
60 meter duiken, waarbij gebruik wordt gemaakt van een verdunningsgas met minimaal 16% zuurstof en waarvoor een
ongelimiteerd aantal decompressiestops en maximaal twee bail-outgaswissels vereist zijn, mits de omgeving waar wordt
gedoken, vergelijkbaar is met die waar de duiker is opgeleid en ervaring heeft opgedaan.

X. VRIJSTELLING
Op basis van het programma CCR Technical Extended Range krijgt een cursist geen vrijstelling voor andere Technical
Extended Range-programma's. Dit programma mag worden gevolgd samen met het programma Technical Wreck Diving
of Full Cave Diving.

Indien de opleiding wordt gevolgd in combinatie met het programma Technical Wreck
Diving: 

De duiken 1 tot en met 4 van het programma Technical Wreck Diving tellen mee als de duiker moet voldoen aan de
vereisten van de opleidingsduiken 1 tot en met 4 in open water van het programma CCR Technical Extended Range.

De duiker moet voldoen aan alle voorwaarden voor deelname plus aan de eisen die per programma aan vaardigheden
en kennis worden gesteld.

Voor opleidingsduiken met penetratie wordt een maximale diepte van 45 meter aanbevolen. Onder geen enkele
voorwaarde mogen er tijdens de opleiding penetratieduiken dieper dan 50 meter worden gemaakt.

Indien de opleiding wordt gevolgd in combinatie met het programma Cave Diving: 

De opleidingsduiken 5 tot en met 8 in open water van het programma Cave/Full Cave Diving tellen mee als de duiker
moet voldoen aan de vereisten van de opleidingsduiken 1 tot en met 4 in open water van het programma CCR Technical
Extended Range.

De duiker moet voldoen aan alle voorwaarden voor deelname plus aan de eisen die per programma aan vaardigheden
en kennis worden gesteld.

Onder geen enkele voorwaarde mogen er tijdens het programma duiken waarbij de grot wordt gepenetreerd, dieper
dan 35 meter op lucht en 60 meter op trimix worden gemaakt.
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Standaards voor XR Diving

CCR HYPOXIC TRIMIX
I. DOEL

Het programma CCR Hypoxic Trimix leidt een duiker op om zelfstandig duiken met decompressiestops naar een diepte van
maximaal 100 meter te plannen en te maken, waarbij hij een speciale CCR-uitrusting en hypoxische trimixmengsels en
procedures gebruikt en duikt met een buddy die minimaal op hetzelfde niveau is gebrevetteerd.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een unitspeci eke CCR Hypoxic Trimix Instructor met actieve status verzorgt het programma CCR Hypoxic Trimix voor een
speci eke unit.

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Gebrevetteerd in CCR Technical Extended Range Diving of gelijkwaardig.

Minimaal 100 gelogde CCR-duiken en minimaal 100 uur aan duiktijd met een CCR (50 met speci eke unit), waarvan
minimaal 30 duiken dieper dan 30 meter en minimaal tien (10) duiken dieper dan 50 meter en minimaal 20 duiken met
verplichte decompressiestops.

IV. TIJDSDUUR

Recommended hours for course completion: 30.

V. LESMATERIALEN EN UITRUSTING

1. A complete CCR Extended Range Total Diving System that:

Has CE-type approval (European version)

Is approved by SSI

Allows for manual addition of gas to the loop.

Has an alternate (backup) method of monitoring the loop if the primary method fails.

Can be con gured so the onboard oxygen and diluent cylinders can be shut down

2. Minimaal drie (3) bail-out essen met ademautomaten, één (1) voor bail-out op de bodem en twee (2) voor
decompressie met:

Second stage with 1-2 meter hose and SPG

Low-pressure in ator hose or quick-connect compatible with the unit

Oxygen cleaned as required

3. Backup OC/CCR computer for bailout in the event of a system failure

4. Two surface marker buoys (SMB), one red and one yellow, in accordance with local laws, regulations, and practices

5. Spool or reel appropriate for the planned dive depth

6. Backup mask

7. Two (2) cutting devices

8. Surface signaling device
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10. Emergency spool

11. Toegang tot nooddecompressiegas, hetzij zelf meegenomen, hetzij met het team gedeeld, in een stage es of van
supportduikers.

VI. DIEPTELIMIETEN

De maximale diepte van opleidingsduik 1 in open water is 40 meter.

De opleidingsduiken 2 en 3 in open water moeten plaatsvinden op een diepte tussen 70 en 80 meter.

Opleidingsduik 4 in open water moet worden gemaakt op een diepte tussen 80 en 90 meter.

De opleidingsduiken 5 en 6 in open water moeten plaatsvinden op een diepte tussen 85 en 100 meter.

Met het oog op brevettering moet minimaal één (1) duik plaatsvinden op een diepte van minimaal 90 meter.

VII. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

De theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Instructor Manual van het speci eke programma.

De XR zwemvaardigheidstest in het water zoals beschreven in de Algemene Trainingstandaards. Het zwemmen met
snorkel mag worden vervangen door zwemmen met CCR aan de oppervlakte waarbij via de CCR wordt geademd.

De theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Advanced Wreck Diving Instructor Manual.
Het Advanced Wreck Diving-theorie-examen, waarvoor de cursist met een score van minimaal 80% moet slagen.
Een sessie met een duur van minimaal één (1) uur in geconditioneerd water om de vaardigheden te ontwikkelen, en
minimaal vier (4) opleidingsduiken in een overhead-omgeving met een totale duiktijd van minimaal 1,5 uur, zoals
beschreven in de Advanced Wreck Instructor Manual.
De zwemvaardigheidstest zoals beschreven in de Algemene standaards.

Minimaal 480 minuten duiktijd met de desbetreffende CCR-unit.

Complete a minimum of eight (8) training dives, including one con ned water skill development session of at least one
(1) hour, and six (6) core open water training dives with a minimum run time of 30 minutes each, as outlined in the CCR
Diving Instructor Manual.

Be able to independently complete a full dive plan and bailout plan using the Extended Range Dive Planning sheet.

A. AANDACHTSPUNTEN

Opleidingsduik 1 in open water moet binnen de niet-decompressielimieten, de persoonlijke duikcomputer van de
cursist of door de computer gegenereerde decompressiepro elen gepland worden.

De geplande decompressiestops (totale tijd van alle decompressiestops inclusief eventuele diepe stops) duiken mogen
niet langer zijn dan 60 minuten per duik voor de opleidingsduiken 2 tot en met 4 in open water en 90 minuten per duik
voor de opleidingsduiken 5 en 6 in open water.

De totale duiktijd van de opleidingsduiken 3 tot en met 6 in open water samen is minimaal vijf (5) uur.

De maximale END (Equivalent Narcotic Depth - equivalente dieptelimiet met het oog op narcose) voor het diepe deel
van de duik is 35 meter. SSI adviseert om een END tussen 24 en 30 meter aan te houden.

De inhoud van de bail-out es moet worden berekend op basis van een minimaal PLV van 40 liter per minuut.

De maximale ppO2 voor bail-out is 1,6 op de grootste geplande diepte van de duik.

Duikers mogen geen verdunningsgas meedragen met een ppO2 boven 1,1 bar op de bodem.

The maximum loop set point is 1.3 bar.

VIII. VOLGORDE

Opleidingsduiken 3 en 4 in open water mogen pas worden gemaakt na afronding van de XR zwemvaardigheidstest en
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Opleidingsduiken 3 en 4 in open water mogen pas worden gemaakt na afronding van de XR zwemvaardigheidstest en
de opleidingsduiken 1 en 2 in open water.

De opleidingsduiken 5 en 6 in open water mogen niet worden gemaakt zodra aan de eisen van het onderdeel theorie is
voldaan, de cursist is geslaagd voor het theorie-examen en de opleidingsduiken 3 en 4 in open water zijn afgerond.

IX. BREVETTERING
Een duiker die het brevet CCR Hypoxic Trimix heeft behaald, mag met een gelijk of hoger gebrevetteerde buddy en
gebruikmakend van speciale uitrusting en procedures tot een maximale diepte van 80 of 100 meter duiken. Het brevet
Hypoxic Trimix voor 80 meter is gelijk aan het brevet voor 100 meter met één uitzondering: als de omstandigheden het niet
toelaten of de cursisten niet in staat zijn de diepste duiken te maken, kunnen de duikers na de eerste vier (4) echte
opleidingsduiken in open water gebrevetteerd worden voor 80 meter. Zodra een duiker die is gebrevetteerd voor 100
meter, ervaring heeft opgedaan, mag hij met een gelijk of hoger gebrevetteerde duiker duiken op diepten van meer dan
100 meter.

X. VRIJSTELLING
Op grond van duiken tijdens dit programma wordt voor andere programma's geen vrijstelling verleend.

Open Water Training Dives 1 and 2 must be conducted at depths shallower than 40 meters.

XI. DOEL
De XR CCR Unit Crossover biedt duikers de kennis, vaardigheden en ervaring om met een nieuwe rebreather te kunnen
duiken op hun hoogste CCR-brevetteringsniveau.

XII. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een unitspeci eke instructeur met actieve status mag de XR CCR Unit Crossover verzorgen voor brevetteringsniveaus
waarvoor zij lesbevoegdheid hebben.

Cursisten die de XR CCR Unit Crossover doen, moeten voldoen aan de minimale
vereisten voor deelname en brevettering op het hoogste aangevraagde niveau: 

Voorwaarden voor deelname
Materialen en uitrusting
Dieptelimieten

XIII. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 40 uur.

XIV. VEREISTEN VOOR BREVETTERING
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Standaards voor XR Diving

CCR UNIT CROSSOVER
Alle theorie en testen en evaluaties in het water van de programma's CCR Diving of XR Extended Range, zoals
beschreven in de desbetreffende Instructor Manual.
Voor minimaal 50% voldoen aan de eisen die worden gesteld voor het hoogste niveau dat wordt aangevraagd
(bijvoorbeeld minimaal 50 CCR-duiken voor CCR Hypoxic Trimix).
Minimaal één (1) evaluatieduik naar de minimale diepte die is vereist voor brevettering op het hoogst aangevraagde
niveau.

I. VOLGORDE

De instructeur die de XR CCR Unit Crossover verzorgt, moet voordat de uiteindelijke evaluatieduik wordt gemaakt,
controleren of de cursist de juiste ervaring heeft en voldoet aan de vereisten voor deelname.

II. BREVETTERING
Zodra aan alle eisen is voldaan en het pro el van de cursist in MySSI is bijgewerkt, mag de instructeur die de XR Unit
Crossover verzorgt, het desbetreffende brevet verstrekken. De cursist wordt voor de speci eke unit gebrevetteerd op het
hoogste aangevraagde niveau.
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PROGRAMMA'S VOOR XR
CLOSED-CIRCUIT REBREATHER
PROFESSIONAL
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Standaards voor XR Diving

CCR DIVING INSTRUCTOR
TRAINING COURSE
I. DOEL

In dit programma wordt de kandidaat opgeleid tot CCR Diving Instructor.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een CCR Extended Range Instructor Trainer met actieve status verzorgt de CCR Instructor Training Course.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de kandidaat een cursusdossier voor XR Professionals invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Vrijwaringverklaring voor Dive Professionals
SSI overeenkomst voor Dive Professionals

Elke kandidaat die deelneemt aan opleidingen op professional-niveau, moet de volgende documenten uploaden in MySSI
voordat het uiteindelijke brevet kan worden verstrekt:

RSTC Medische verklaring die is ondertekend is door een arts en niet ouder is dan één (1) jaar
Reanimatiediploma - niet ouder dan twee (2) jaar
EHBO-diploma - niet ouder dan twee (2) jaar
Diploma Zuurstof toedienen - niet ouder dan twee (2) jaar

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimaal in het bezit van de volgende brevetten: 

Enriched Air Nitrox Instructor (or equivalent)

Deep Diving Instructor (or equivalent)

Diver Stress and Rescue Instructor (or equivalent)

Science of Diving Instructor (may be completed in conjunction with this program)

Minimaal 100 gelogde CCR-duiken en minimaal 100 uur aan duiktijd met een CCR (50 met speci eke unit), waarvan
minimaal 30 duiken dieper dan 25 meter.

In het bezit van een CCR Total Diving System.

Geen strafblad en met goedkeuring van de fabrikant en SSI.

Het formulier XR Instructor Assessment invullen en bewijs van de vereiste ervaring in lesgeven en duiken overleggen.

V. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 40 uur.

De instructeur zelf bepaalt het totaalaantal lessen, uren en sessies per dag op basis van de behoeften en de
bekwaamheid van de cursist en de wateromstandigheden.

VI. VEREISTEN VOOR BREVETTERING
Minimaal twee (2) CCR Diving-programma's in de vorm van co-teaching verzorgen onder de directe supervisie van een
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CCR Diving Instructor Trainer met actieve status.

OF 

Een driedaags seminar bijwonen dat wordt verzorgd door een CCR Diving Instructor Trainer met actieve status, met de
theorie, een evaluatie van de vaardigheden in het zwembad/geconditioneerd water en als teamlid/instructeur met
supervisie CCR-duiken plannen en maken naar een maximale diepte van 30 meter.

Minimaal één (1) CCR Diving-programma in de vorm van co-teaching verzorgen onder de directe supervisie van een
CCR Diving Instructor Trainer met actieve status of een door de fabrikant erkende CCR Diving Instructor.

Minimaal één (1) extra CCR Diving-programma verzorgen dat wordt geëvalueerd door een unitspeci eke CCR Diving
Instructor Trainer met actieve status.

OF 

Een vijfdaags seminar bijwonen dat wordt verzorgd door een door de fabrikant erkende CCR Diving Instructor Trainer
of CCR Diving Instructor met actieve status, met de theorie, een evaluatie van de vaardigheden in het
zwembad/geconditioneerd water en als teamlid/instructeur met supervisie CCR-duiken plannen en maken.

Minimaal één (1) extra CCR Diving-programma verzorgen dat wordt geëvalueerd door een unitspeci eke CCR Diving
Instructor Trainer met actieve status.

Een duikplan maken om ervaring op te doen met de Extended Range-planbladen en om aan te tonen dat hij aan de
hand van deze bladen les kan geven.

Een sessie in het zwembad/geconditioneerd water volgen waarin hij alle vereiste watervaardigheden presenteert en
evalueert. Alle vaardigheden moeten op demonstratieniveau worden uitgevoerd.

In de rol van instructeur minimaal één (1) duik uit het programma plannen en maken.

Aantonen dat hij in staat is om een bewusteloze duiker te redden door deze duiker vanaf een diepte tussen 5 en 10
meter naar de oppervlakte te brengen.

Een workshop volgen met betrekking tot het in elkaar zetten van de uitrusting.

De XR zwemvaardigheidstest in het water zoals beschreven in de Algemene Trainingstandaards. Het zwemmen met
snorkel mag worden vervangen door zwemmen met CCR aan de oppervlakte waarbij via de CCR wordt geademd.

De desbetreffende theorie-examens maken en met een score van minimaal 90% slagen

A. REVO-VEREISTEN

B. AANDACHTSPUNTEN

Twee verschillende CCR Diving Instructors of CCR Extended Range Instructor Trainers moeten supervisie over de twee
CCR Diving-programma’s.
Eén CCR Extended Range Instructor Trainer mag beide programma's verzorgen mits de fabrikant hier vooraf
toestemming voor geeft.

VII. BREVETTERING
Een CCR Diving Instructor met actieve status mag het volgende programma verzorgen, er de supervisie over houden en
overeenkomstig brevetten verstrekken:

CCR Diving

Een vijfdaags seminar bijwonen dat wordt verzorgd door een CCR Extended Range Instructor of CCR Extended Range
Instructor Trainer met actieve status, met de theorie, een evaluatie van de vaardigheden in het zwembad/geconditioneerd
water en als teamlid/instructeur met supervisie CCR Extended Range-duiken plannen en maken naar een maximale diepte
van 45 meter.

Minimaal één (1) extra CCR Extended Range-programma verzorgen dat wordt geëvalueerd door een unitspeci eke CCR
Extended Range Instructor Trainer met actieve status.
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A. AANDACHTSPUNTEN
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Standaards voor XR Diving

CCR EXTENDED RANGE
INSTRUCTOR TRAINING COURSE
I. DOEL

In dit programma wordt de kandidaat opgeleid tot CCR Extended Range Trimix Instructor.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een CCR Extended Range Instructor Trainer met actieve status mag de CCR Extended Range Instructor Training Course
verzorgen.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de kandidaat een cursusdossier voor XR Professionals invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Vrijwaringverklaring voor Dive Professionals
SSI overeenkomst voor Dive Professionals

Elke kandidaat die deelneemt aan opleidingen op professional-niveau, moet de volgende documenten uploaden in MySSI
voordat het uiteindelijke brevet kan worden verstrekt:

RSTC Medische verklaring die is ondertekend is door een arts en niet ouder is dan één (1) jaar
Reanimatiediploma - niet ouder dan twee (2) jaar
EHBO-diploma - niet ouder dan twee (2) jaar
Diploma Zuurstof toedienen - niet ouder dan twee (2) jaar

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimaal in het bezit van de volgende brevetten: 

Enriched Air Nitrox Instructor (or equivalent)

Deep Diving Instructor (or equivalent)

Diver Stress and Rescue Instructor (or equivalent)

Science of Diving Instructor (may be completed in conjunction with this program)

CCR Diving Instructor

CCR Technical Extended Range (or equivalent)

Minimaal 100 gelogde CCR-duiken en minimaal 100 uur aan duiktijd met een CCR (50 met speci eke unit), waarvan
minimaal 30 duiken dieper dan 30 meter en minimaal twintig (20) duiken dieper dan 40 meter met trimix en verplichte
decompressiestops.

In het bezit van een CCR Extended Range Total Diving System.

Geen strafblad en met goedkeuring van de fabrikant en SSI.

Het formulier XR Instructor Assessment invullen en bewijs van de vereiste ervaring in lesgeven en duiken overleggen.

V. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 40 uur.
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De instructeur zelf bepaalt het totaalaantal lessen, uren en sessies per dag op basis van de behoeften en de
bekwaamheid van de cursist en de wateromstandigheden.

VI. VEREISTEN VOOR BREVETTERING
Minimaal twee (2) afzonderlijke CCR Extended Range-programma's in de vorm van co-teaching verzorgen onder de
directe supervisie van een CCR Extended Range Instructor Trainer met actieve status.

OF 

Minimaal één (1) CCR Extended Range-programma in de vorm van co-teaching verzorgen onder de directe supervisie
van een CCR Extended Range Instructor Trainer met actieve status of een door de fabrikant erkende CCR Extended
Range Instructor.

Minimaal één (1) extra CCR Extended Range-programma verzorgen dat wordt geëvalueerd door een unitspeci eke CCR
Extended Range Instructor Trainer met actieve status.

OF 

Twee verschillende CCR Extended Range Instructors of CCR Extended Range Instructor Trainers moeten supervisie over
de twee CCR Extended Range-programma’s.
Eén CCR Extended Range Instructor Trainer mag beide programma's verzorgen mits de fabrikant hier vooraf
toestemming voor geeft.

Een driedaags seminar bijwonen dat wordt verzorgd door een CCR Extended Range Instructor Trainer met actieve status,
met de theorie, een evaluatie van de vaardigheden in het zwembad/geconditioneerd water en als teamlid/instructeur met
supervisie CCR Extended Range-duiken plannen en maken naar een maximale diepte van 45 meter. Minimaal één (1) duik
uit het programma CCR Extended Range-programma plannen en maken in de rol van instructeur.

A. REVO-VEREISTEN

Een kandidaat die aan het seminar deelneemt, moet minimaal: 

Alle materialen van het programma doornemen, waaronder de digitale lesmaterialen voor de cursist en de
instructeursmaterialen, en laten zien dat hij voldoende inzicht heeft in de vereisten met betrekking tot theorie en
praktijk.

Alle SSI Algemene Trainingstandaards, XR CCR-standaards en alle SSI Dive Center/Resort-standaards doornemen.

De desbetreffende theorie-examens maken en met een score van minimaal 90% slagen

Een duikplan maken om ervaring op te doen met de Extended Range-planbladen en om aan te tonen dat hij aan de
hand van deze bladen les kan geven.

Een workshop volgen met betrekking tot het in elkaar zetten van de uitrusting.

De theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Advanced Wreck Diving Instructor Manual.
Het Advanced Wreck Diving-theorie-examen, waarvoor de cursist met een score van minimaal 80% moet slagen.
Een sessie met een duur van minimaal één (1) uur in geconditioneerd water om de vaardigheden te ontwikkelen, en
minimaal vier (4) opleidingsduiken in een overhead-omgeving met een totale duiktijd van minimaal 1,5 uur, zoals
beschreven in de Advanced Wreck Instructor Manual.
De zwemvaardigheidstest zoals beschreven in de Algemene standaards.

Een sessie in het zwembad/geconditioneerd water volgen waarin hij alle vereiste watervaardigheden presenteert en
evalueert. Alle vaardigheden moeten op demonstratieniveau worden uitgevoerd.

Aantonen dat hij in staat is om een bewusteloze duiker te redden door deze duiker vanaf een diepte tussen 5 en 10
meter naar de oppervlakte te brengen.

In de rol van instructeur minimaal één (1) duik uit het programma plannen en maken.

Gebrevetteerde Extended Range Instructors mogen duiken met een extra decompressie es met daarin tot 100%
zuurstof.
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VII. BREVETTERING
Een CCR Extended Range Instructor met actieve status mag de volgende programma's verzorgen, er de supervisie over
houden en overeenkomstig brevetten verstrekken:

CCR Diving

CCR Extended Range

CCR Extended Range Trimix
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Standaards voor XR Diving

CCR TECHNICAL EXTENDED
RANGE INSTRUCTOR
I. DOEL

In dit programma wordt de kandidaat opgeleid tot CCR Technical Extended Range Instructor.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een CCR Hypoxic Trimix Instructor Trainer met actieve status mag de CCR Technical Extended Range Instructor Training
Course verzorgen.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de kandidaat een cursusdossier voor XR Professionals invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Vrijwaringverklaring voor Dive Professionals
SSI overeenkomst voor Dive Professionals

Elke kandidaat die deelneemt aan opleidingen op professional-niveau, moet de volgende documenten uploaden in MySSI
voordat het uiteindelijke brevet kan worden verstrekt:

RSTC Medische verklaring die is ondertekend is door een arts en niet ouder is dan één (1) jaar
Reanimatiediploma - niet ouder dan twee (2) jaar
EHBO-diploma - niet ouder dan twee (2) jaar
Diploma Zuurstof toedienen - niet ouder dan twee (2) jaar

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimaal in het bezit van de volgende brevetten: 

Minimaal vijf (5) CCR Diving-brevetten en vijf (5) CCR Extended Range-brevetten verstrekt, of minimaal tien (10)
Extended Range-brevetten.

Minimaal 150 gelogde CCR-duiken en minimaal 150 uur aan duiktijd met CCR, waaronder minimaal 50
decompressieduiken dieper dan 50 meter met decompressiestops met een duur van minimaal 30 minuten

In het bezit van een CCR Extended Range Total Diving System.

Geen strafblad en met goedkeuring van de fabrikant en SSI.

Het formulier XR Instructor Assessment invullen en bewijs van de vereiste ervaring in lesgeven en duiken overleggen.

V. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 40 uur.

De instructeur zelf bepaalt het totaalaantal lessen, uren en sessies per dag op basis van de behoeften en de
bekwaamheid van de cursist en de wateromstandigheden.
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VI. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Alle materialen van het programma doornemen, waaronder de digitale lesmaterialen voor de cursist en de
instructeursmaterialen, en laten zien dat hij voldoende inzicht heeft in de vereisten met betrekking tot theorie en
praktijk.

Alle SSI Algemene Trainingstandaards, XR CCR-standaards en alle SSI Dive Center/Resort-standaards doornemen.

De desbetreffende theorie-examens maken en met een score van minimaal 90% slagen

De theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Advanced Wreck Diving Instructor Manual.
Het Advanced Wreck Diving-theorie-examen, waarvoor de cursist met een score van minimaal 80% moet slagen.
Een sessie met een duur van minimaal één (1) uur in geconditioneerd water om de vaardigheden te ontwikkelen, en
minimaal vier (4) opleidingsduiken in een overhead-omgeving met een totale duiktijd van minimaal 1,5 uur, zoals
beschreven in de Advanced Wreck Instructor Manual.
De zwemvaardigheidstest zoals beschreven in de Algemene standaards.

Minimaal één theorieles over een CCR-onderwerp met betrekking tot het programma en in overeenstemming met het
opleidingsniveau verzorgen.

Aantonen dat hij in staat is om een bewusteloze duiker te redden door deze duiker vanaf een diepte tussen 5 en 10
meter naar de oppervlakte te brengen.

Laten zien dat hij alle CCR vaardigheden als vermeld in de Instructor Manual van het programma beheerst. Alle
vaardigheden moeten op demonstratieniveau worden uitgevoerd.

In de rol van instructeur minimaal vier (4) duiken uit het programma plannen en maken onder de directe supervisie van
een CCR Hypoxic Trimix Instructor Trainer met actieve status voor de speci eke unit.

VII. BREVETTERING
Een CCR Technical Extended Range Instructor met actieve status mag de volgende programma's verzorgen, er de supervisie
over houden en overeenkomstig brevetten verstrekken:

CCR Diving

CCR Extended Range

CCR Extended Range Trimix

CCR Technical Extended Range

CCR Technical Extended Range Trimix
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Standaards voor XR Diving

CCR HYPOXIC TRIMIX
INSTRUCTOR
I. DOEL

In dit programma wordt de kandidaat opgeleid tot CCR Hypoxic Trimix Instructor.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een CCR Hypoxic Trimix Instructor Trainer met actieve status verzorgt de CCR Hypoxic Trimix Instructor Training Course.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de kandidaat een cursusdossier voor XR Professionals invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Vrijwaringverklaring voor Dive Professionals
SSI overeenkomst voor Dive Professionals

Elke kandidaat die deelneemt aan opleidingen op professional-niveau, moet de volgende documenten uploaden in MySSI
voordat het uiteindelijke brevet kan worden verstrekt:

RSTC Medische verklaring die is ondertekend is door een arts en niet ouder is dan één (1) jaar
Reanimatiediploma - niet ouder dan twee (2) jaar
EHBO-diploma - niet ouder dan twee (2) jaar
Diploma Zuurstof toedienen - niet ouder dan twee (2) jaar

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimaal in het bezit van de volgende brevetten: 

CCR Technical Extended Range Instructor

Minimaal (10) CCR Diving-brevetten en minimaal vijf (5) CCR Technical Extended Range-brevetten verstrekt.

Minimaal 250 gelogde CCR-duiken en minimaal 250 uren aan duiktijd met CCR, waaronder minimaal 50
decompressieduiken dieper dan 60 meter die aan de volgende voorwaarden voldoen:

Minimaal tien (10) duiken met decompressiestop(s) gedurende minimaal 30 minuten met drie (3) stage essen
Minimaal 30 Hypoxic Trimix-duiken

In het bezit van een CCR Extended Range Total Diving System.

Geen strafblad en met goedkeuring van de fabrikant en SSI.

Het formulier XR Instructor Assessment invullen en bewijs van de vereiste ervaring in lesgeven en duiken overleggen.

V. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 40 uur.

De instructeur zelf bepaalt het totaalaantal lessen, uren en sessies per dag op basis van de behoeften en de
bekwaamheid van de cursist en de wateromstandigheden.
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VI. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Alle materialen van het programma doornemen, waaronder de digitale lesmaterialen voor de cursist en de
instructeursmaterialen, en laten zien dat hij voldoende inzicht heeft in de vereisten met betrekking tot theorie en
praktijk.

Alle SSI Algemene Trainingstandaards, XR CCR-standaards en alle SSI Dive Center/Resort-standaards doornemen.

De desbetreffende theorie-examens maken en met een score van minimaal 90% slagen

De theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Advanced Wreck Diving Instructor Manual.
Het Advanced Wreck Diving-theorie-examen, waarvoor de cursist met een score van minimaal 80% moet slagen.
Een sessie met een duur van minimaal één (1) uur in geconditioneerd water om de vaardigheden te ontwikkelen, en
minimaal vier (4) opleidingsduiken in een overhead-omgeving met een totale duiktijd van minimaal 1,5 uur, zoals
beschreven in de Advanced Wreck Instructor Manual.
De zwemvaardigheidstest zoals beschreven in de Algemene standaards.

Minimaal één theorieles over een CCR-onderwerp met betrekking tot het programma en in overeenstemming met het
opleidingsniveau verzorgen.

Aantonen dat hij in staat is om een bewusteloze duiker te redden door deze duiker vanaf een diepte tussen 5 en 10
meter naar de oppervlakte te brengen.

Laten zien dat hij alle CCR vaardigheden als vermeld in de Instructor Manual van het programma beheerst. Alle
vaardigheden moeten op demonstratieniveau worden uitgevoerd.

In de rol van instructeur minimaal vier (4) duiken uit het programma plannen en maken onder de directe supervisie van
een CCR Hypoxic Trimix Instructor Trainer met actieve status voor de speci eke unit.

VII. BREVETTERING
Een CCR Hypoxic Trimix Instructor met actieve status mag de volgende programma's verzorgen, er de supervisie over
houden en overeenkomstig brevetten verstrekken:

CCR Diving

CCR Extended Range

CCR Extended Range Trimix

CCR Technical Extended Range

CCR Technical Extended Range Trimix
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XR Diving Standards

CCR DIVING INSTRUCTOR
TRAINER
I. DOEL

The intent of this program is to certify the candidate as a CCR Diving Instructor Trainer.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
An active status XR International Training Director may conduct the CCR Diving Instructor Trainer Seminar in conjunction
with a manufacturer-approved, unit-speci c Trainer.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de kandidaat een cursusdossier voor XR Professionals invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Vrijwaringverklaring voor Dive Professionals
SSI overeenkomst voor Dive Professionals

Elke kandidaat die deelneemt aan opleidingen op professional-niveau, moet de volgende documenten uploaden in MySSI
voordat het uiteindelijke brevet kan worden verstrekt:

RSTC Medische verklaring die is ondertekend is door een arts en niet ouder is dan één (1) jaar
Reanimatiediploma - niet ouder dan twee (2) jaar
EHBO-diploma - niet ouder dan twee (2) jaar
Diploma Zuurstof toedienen - niet ouder dan twee (2) jaar

Een aanbevelingsbrief van de fabrikant van de unit

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Be a CCR Diving Instructor on the applicable unit

Have issued at least 25 CCR Diving certi cations on the applicable unit

Be an Extended Range Instructor Trainer, or complete an Extended Range Instructor Trainer Seminar

Have logged at least 250 dives, including a minimum of 200 CCR dives and at least 100 unit-speci c dives

In het bezit van een CCR Extended Range Total Diving System.

Het formulier XR Instructor Assessment invullen en bewijs van de vereiste ervaring in lesgeven en duiken overleggen.

V. TIJDSDUUR

De instructeur zelf bepaalt het totaalaantal lessen, uren en sessies per dag op basis van de behoeften en de
bekwaamheid van de cursist en de wateromstandigheden.

VI. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Schriftelijk een aanvraag indienen bij een XR International Training Director en de fabrikant van de CCR-unit.

Complete a 5-day CCR Diving Instructor Trainer Seminar.

Een kandidaat die aan het seminar deelneemt, moet minimaal: 
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Een sessie in het zwembad/geconditioneerd water volgen waarin hij alle vereiste watervaardigheden presenteert en
evalueert. Alle vaardigheden moeten op demonstratieniveau worden uitgevoerd.

De XR zwemvaardigheidstest in het water zoals beschreven in de Algemene Trainingstandaards. Het zwemmen met
snorkel mag worden vervangen door zwemmen met CCR aan de oppervlakte waarbij via de CCR wordt geademd.

Assist with at least one (1) complete CCR Diving Instructor Training Course, where the candidate is responsible for
supervising and evaluating the instructor candidate's development.

VII. BREVETTERING
Active status CCR Diving Instructor Trainers may teach, assist or supervise the following programs:

CCR Diving Instructor
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XR Diving Standards

CCR EXTENDED RANGE
INSTRUCTOR TRAINER
I. DOEL

The intent of this program is to certify the candidate as a CCR Extended Range Trimix Instructor Trainer.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
An active status XR International Training Director may conduct the CCR Extended Range Instructor Trainer Seminar in
conjunction with a manufacturer-approved, unit-speci c Trainer.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de kandidaat een cursusdossier voor XR Professionals invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Vrijwaringverklaring voor Dive Professionals
SSI overeenkomst voor Dive Professionals

Elke kandidaat die deelneemt aan opleidingen op professional-niveau, moet de volgende documenten uploaden in MySSI
voordat het uiteindelijke brevet kan worden verstrekt:

RSTC Medische verklaring die is ondertekend is door een arts en niet ouder is dan één (1) jaar
Reanimatiediploma - niet ouder dan twee (2) jaar
EHBO-diploma - niet ouder dan twee (2) jaar
Diploma Zuurstof toedienen - niet ouder dan twee (2) jaar

Een aanbevelingsbrief van de fabrikant van de unit

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Be a CCR Extended Range Instructor on the speci c unit

Be an Extended Range Trimix Instructor

Be an Extended Range Instructor Trainer, or complete an Extended Range Instructor Trainer Seminar

Have logged at least 250 hours on CCR, 100 unit-speci c dives that require staged decompression, and at least 50 dives
deeper than 40m.

Have issued at least 25 XR CCR certi cations, including at least ten (10) CCR Extended Range certi cations on the speci c
unit

In het bezit van een CCR Extended Range Total Diving System.

Het formulier XR Instructor Assessment invullen en bewijs van de vereiste ervaring in lesgeven en duiken overleggen.

V. TIJDSDUUR

De instructeur zelf bepaalt het totaalaantal lessen, uren en sessies per dag op basis van de behoeften en de
bekwaamheid van de cursist en de wateromstandigheden.
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VI. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Schriftelijk een aanvraag indienen bij een XR International Training Director en de fabrikant van de CCR-unit.

Complete a ve (5)-day CCR Extended Range Instructor Trainer Seminar that includes academics, con ned water skills,
con ned and open water evaluations, and planning and supervision workshops, while acting as a CCR Extended Range
Instructor Trainer.

Pass all instructor and candidate exams at the highest certi ed level with a minimum score of 90%.

Exemplify the SSI philosophy, and display competence in applying the SSI Business System.

VII. VEREISTEN VOOR ACTIEVE STATUS

Teach exclusively SSI programs (except where SSI does not have a speci c program).

VIII. BREVETTERING
Active status CCR Extended Range Instructor Trainers may teach, assist or supervise the following programs:

CCR Diving Instructor

Binnen 24 maanden minimaal twee (2) XR CCR Instructor Training Courses verzorgen.
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Standaards voor XR Diving

XR CCR INSTRUCTOR TRAINER
SEMINAR
I. DOEL

Tijdens het SSI XR CCR Instructor Trainer Seminar doen kandidaten de juiste kennis op en leren zij de juiste vaardigheden
zodat zij in staat zijn SSI XR CCR-programma's op professional-niveau te organiseren en te verzorgen.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een XR International Training Director met actieve status verzorgt het XR CCR Instructor Trainer Seminar samen met een
door de fabrikant erkende Trainer voor de speci eke unit.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de kandidaat een cursusdossier voor XR Professionals invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Vrijwaringverklaring voor Dive Professionals
SSI overeenkomst voor Dive Professionals

Elke kandidaat die deelneemt aan opleidingen op professional-niveau, moet de volgende documenten uploaden in MySSI
voordat het uiteindelijke brevet kan worden verstrekt:

RSTC Medische verklaring die is ondertekend is door een arts en niet ouder is dan één (1) jaar
Reanimatiediploma - niet ouder dan twee (2) jaar
EHBO-diploma - niet ouder dan twee (2) jaar
Diploma Zuurstof toedienen - niet ouder dan twee (2) jaar

Een aanbevelingsbrief van de fabrikant van de unit

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
A. VOOR ALLE KANDIDATEN

Minimale leeftijd: 21 jaar.
Minimaal 250 brevetten voor duiken met open circuit of CCR afgegeven.
Gebruikmaken van een eigen CCR Extended Range Total Diving System.
Het formulier XR Instructor Assessment invullen en bewijs van de vereiste ervaring in lesgeven en duiken overleggen.

B. VOOR CCR EXTENDED RANGE INSTRUCTOR TRAINER

CCR Extended Range Instructor voor de desbetreffende unit.
Minimaal 250 gelogde CCR-duiken, waaronder 100 duiken met de speci eke unit en met decompressiestops, en 50
duiken dieper dan 40 meter.
Minimaal 250 uur duiktijd met CCR.
Minimaal 25 CCR Diving-brevetten voor de desbetreffende unit afgegeven, waaronder minimaal tien (10) CCR Extended
Range-brevetten.
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C. VOOR CCR HYPOXIC TRIMIX INSTRUCTOR TRAINER

CCR Hypoxic Trimix Instructor voor de desbetreffende unit.
Minimaal 300 gelogde CCR-duiken, waaronder 150 duiken met de speci eke unit en met decompressiestops, en 50
duiken dieper dan 75 meter.
Minimaal 300 uur duiktijd met CCR.
Minimaal 25 CCR Diving-brevetten voor de desbetreffende unit afgegeven, waaronder minimaal tien (10) CCR Extended
Range-brevetten.

V. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 70-80 uur.
De desbetreffende XR International Technical Training Director bepaalt het totaalaantal lessen, uren en sessies per dag
op basis van de behoeften en de bekwaamheid van de kandidaat en de wateromstandigheden.

VI. DIEPTELIMIETEN

Alle opleidingsduiken in het buitenwater moeten worden gemaakt tussen 5 en 40 meter.

VII. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Schriftelijk een aanvraag indienen bij een XR International Training Director en de fabrikant van de CCR-unit.

Een negendaags (9) CCR Technical Extended Range Instructor Trainer Seminar bijwonen inclusief theorie, evaluatie
vaardigheden in het zwembad/geconditioneerd en open water, workshops met betrekking tot planning en supervisie,
in de rol van XR CCR Instructor Trainer op het desbetreffende niveau.
Slagen voor alle examens voor instructeurs en kandidaten op het hoogste brevetteringsniveau met een minimale score
van 90%.
De SSI- loso e uitdragen en het SSI Business-systeem goed toepassen.
Goedkeuring verkrijgen van een SSI XR International Training Director met actieve status.

OPMERKING: Als de kandidaat al SSI Instructor Trainer met actieve status voor de recreatieve programma's is, kan het
seminar in vijf (5) in plaats van negen (9) dagen worden afgerond.

VIII. VEREISTEN VOOR ACTIEVE STATUS

Teach exclusively SSI programs (except where SSI does not have a speci c program).

IX. BREVETTERING
Een XR CCR Extended Range Instructor Trainer mag XR CCR Instructor Training Courses en XR CCR Dive Professional
Crossovers verzorgen, er de supervisie over houden en overeenkomstig brevetten verstrekken voor:

CCR Diving Instructor

Een XR CCR Hypoxic Trimix Instructor Trainer mag ook XR CCR Instructor Training Courses en XR CCR Dive Professional
Crossovers verzorgen, er de supervisie over houden en overeenkomstig brevetten verstrekken voor:

CCR Technical Extended Range Instructor
CCR Hypoxic Trimix Instructor
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XR Diving Standards

CCR HYPOXIC TRIMIX
INSTRUCTOR TRAINER
I. DOEL

The intent of this program is to certify the candidate as a CCR Hypoxic Trimix Instructor Trainer.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
An active status XR International Training Director may conduct the CCR Hypoxic Trimix Instructor Trainer Seminar in
conjunction with a manufacturer-approved, unit-speci c Trainer.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de kandidaat een cursusdossier voor XR Professionals invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Vrijwaringverklaring voor Dive Professionals
SSI overeenkomst voor Dive Professionals

Elke kandidaat die deelneemt aan opleidingen op professional-niveau, moet de volgende documenten uploaden in MySSI
voordat het uiteindelijke brevet kan worden verstrekt:

RSTC Medische verklaring die is ondertekend is door een arts en niet ouder is dan één (1) jaar
Reanimatiediploma - niet ouder dan twee (2) jaar
EHBO-diploma - niet ouder dan twee (2) jaar
Diploma Zuurstof toedienen - niet ouder dan twee (2) jaar

Een aanbevelingsbrief van de fabrikant van de unit

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Be a CCR Hypoxic Trimix Instructor on the speci c unit

Have logged at least 250 dives, including at least 100 unit-speci c CCR Extended Range dives requiring staged
decompression.

Have issued at least ten (10) certi cations each for CCR Diving, CCR Extended Range, CCR Technical Extended Range and
CCR Hypoxic Trimix

In het bezit van een CCR Extended Range Total Diving System.

Geen strafblad en met goedkeuring van de fabrikant en SSI.

Het formulier XR Instructor Assessment invullen en bewijs van de vereiste ervaring in lesgeven en duiken overleggen.

V. TIJDSDUUR
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VI. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

De instructeur zelf bepaalt het totaalaantal lessen, uren en sessies per dag op basis van de behoeften en de
bekwaamheid van de cursist en de wateromstandigheden.

Schriftelijk een aanvraag indienen bij een XR International Training Director en de fabrikant van de CCR-unit.

Complete a ve (5)-day CCR Hypoxic Trimix Instructor Trainer Seminar that includes academics, con ned water skills,
con ned and open water evaluations, and planning and supervision workshops, while acting as a CCR Hypoxic Trimix
Instructor Trainer.

Pass all instructor and candidate exams at the highest certi ed level with a minimum score of 90%.

Exemplify the SSI philosophy, and display competence in applying the SSI Business System.

VII. VEREISTEN VOOR ACTIEVE STATUS

Teach exclusively SSI programs (except where SSI does not have a speci c program).

Binnen 24 maanden minimaal twee (2) XR CCR Instructor Training Courses verzorgen.

VIII. BREVETTERING
Active status CCR Hypoxic Trimix Instructor Trainers may teach, assist and supervise the following programs:

CCR Diving Instructor

CCR Technical Extended Range Instructor
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Standaards voor XR Diving

CCR DIVE PROFESSIONAL
CROSSOVER
I. DOEL

Dit programma is bedoeld om de SSI Dive Professional-kandidaat met een CCR-lesbevoegdheid bij een andere organisatie
bekend te maken met de XR CCR- loso e en -procedures, de trainingstandaards, het SSI-opleidingssysteem en de CCR-
vaardigheden die vereist zijn voor de SSI XR CCR-opleidingsprogramma's.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een CCR Hypoxic Trimix Instructor Trainer voor de speci eke unit met actieve status verzorgt de XR CCR Dive Professional
Crossover.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de kandidaat een cursusdossier voor XR Professionals invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Vrijwaringverklaring voor Dive Professionals
SSI overeenkomst voor Dive Professionals

Elke kandidaat die deelneemt aan opleidingen op professional-niveau, moet de volgende documenten uploaden in MySSI
voordat het uiteindelijke brevet kan worden verstrekt:

RSTC Medische verklaring die is ondertekend is door een arts en niet ouder is dan één (1) jaar
Reanimatiediploma - niet ouder dan twee (2) jaar
EHBO-diploma - niet ouder dan twee (2) jaar
Diploma Zuurstof toedienen - niet ouder dan twee (2) jaar

Kopie van brevet van een andere erkende opleidingsorganisatie.
Kopieën van alle brevetten die door andere organisaties zijn afgegeven.
Een volledige lijst van alle toepasselijke Extended Range-brevetten.

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

SSI Dive Professional met actieve status.

Minimaal voldoen aan alle voorwaarden voor deelname van elk instructeursniveau.

CCR Diving Instructor met actieve status of gelijkwaardig bij een erkende opleidingsorganisatie.

Er mogen geen klachten tegen de kandidaat lopen, bijvoorbeeld vanwege het overtreden van standaards, noch mogen
er in de voorgaande 12 maanden klachten gegrond zijn verklaard.

Minimaal tien (10) cursisten gebrevetteerd op een willekeurig CCR-niveau. Minimaal drie (3) van deze brevetten
moeten in de voorafgaande 18 maanden zijn verstrekt.

OPMERKING: Als de kandidaat de voorafgaande twee jaar inactieve status bij een opleidingsorganisatie heeft gehad,
moet hij het bewijs overleggen dat hij zijn status niet heeft verlengd. Hieruit moet blijken dat er geen klachten met
betrekking tot gedrag of standaards tegen hem lopen of gegrond zijn verklaard.

V. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 16-20 uur.

De instructeur zelf bepaalt het totaalaantal lessen, uren en sessies per dag op basis van de behoeften en de
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bekwaamheid van de cursist en de wateromstandigheden.

VI. VEREISTEN VOOR BREVETTERING
Een tweedaags crossover-seminar bijwonen dat wordt verzorgd door een CCR Hypoxic Trimix Instructor Trainer met actieve
status.

Een kandidaat die aan het seminar deelneemt, moet minimaal: 

Alle materialen van het programma doornemen, waaronder de digitale lesmaterialen voor de cursist en de
instructeursmaterialen, en laten zien dat hij voldoende inzicht heeft in de vereisten met betrekking tot theorie en
praktijk.

Alle SSI Algemene Trainingstandaards, XR CCR-standaards en alle SSI Dive Center/Resort-standaards doornemen.

De desbetreffende theorie-examens maken en met een score van minimaal 90% slagen

De theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Advanced Wreck Diving Instructor Manual.
Het Advanced Wreck Diving-theorie-examen, waarvoor de cursist met een score van minimaal 80% moet slagen.
Een sessie met een duur van minimaal één (1) uur in geconditioneerd water om de vaardigheden te ontwikkelen, en
minimaal vier (4) opleidingsduiken in een overhead-omgeving met een totale duiktijd van minimaal 1,5 uur, zoals
beschreven in de Advanced Wreck Instructor Manual.
De zwemvaardigheidstest zoals beschreven in de Algemene standaards.

Een sessie in het zwembad/geconditioneerd water volgen waarin hij alle vereiste watervaardigheden presenteert en
evalueert. Alle vaardigheden moeten op demonstratieniveau worden uitgevoerd.

Aantonen dat hij in staat is om een bewusteloze duiker te redden door deze duiker vanaf een diepte tussen 5 en 10
meter naar de oppervlakte te brengen.

In de rol van instructeur minimaal drie (3) duiken uit het desbetreffende programma plannen en maken. Minimaal één
van de duiken is een bail-outduik en minimaal één duik is een ‘manual ight’ duik waarbij zuurstof handmatig wordt
geïnjecteerd, naar een diepte op het desbetreffende instructeursniveau.

VII. BREVETTERING
XR CCR Instructors met actieve status die zijn geslaagd voor de CCR Dive Professional Crossover, mogen:

SSI CCR- en SSI XR CCR-programma's verzorgen op of onder hun hoogste SSI instructeursniveau, er de supervisie over
houden en overeenkomstig brevetten verstrekken.
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ALGEMENE
TRAININGSTANDAARDS VOOR
FREEDIVING
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Standaards voor freediving

ALGEMENE
TRAININGSTANDAARDS
I. HET GEBRUIK VAN DEZE STANDAARDS

Deze standaards zijn van toepassing op alle SSI freediving-programma's tenzij anders wordt vermeld in de
programmaspeci eke trainingstandaards. Als een speci eke standaard niet is opgenomen in de Algemene
trainingstandaards voor Freediving of in de trainingstandaards van het speci eke programma, houd je de Algemene
trainingstandaards aan.

In de context van deze standaards is een Dive Professional een persoon die door SSI op professional-niveau is
gebrevetteerd, of een medewerker van een SSI Dive Center/Resort.

II. VERANTWOORDELIJKHEID
Als SSI Freediving Instructor en Dive Professional ben je wanneer je met mensen werkt, verantwoordelijk voor hun
beslissingen en handelingen. SSI verwacht van jou altijd een juiste en professionele houding wanneer je betrokken bent
bij opleidinggerelateerde activiteiten. Alle algemene en gedragstandaards zijn van toepassing op SSI Freediving
Centers/Resorts.

III. SSI MATERIALEN
A. MATERIALEN - CURSIST

Elke cursist moet zelf beschikken over de desbetreffende actuele lesmaterialen –in geprinte en/of digitale vorm– van het
programma waaraan hij deelneemt (indien lesmaterialen beschikbaar zijn).

B. MATERIALEN - DIVE PROFESSIONAL

De SSI Trainingstandaards, de SSI lesmaterialen voor Dive Professionals en SSI lesmaterialen voor cursisten vormen de
basis van het SSI opleidingssysteem en moeten worden gebruikt bij alle SSI opleidingsprogramma's. Indien deze
materialen met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleren de SSI Trainingstandaards. In geval van twijfel neem je voor advies of
toelichting contact op met het verantwoordelijke SSI Service Center.

IV. DEFINITIES UITRUSTING
A. MINIMALE UITRUSTING VOOR DE CURSIST

Snorkeling - Tijdens alle snorkellessen in water moet de cursist zijn uitgerust met een goed passend Total Snorkeling
System – masker, snorkel, vinnen en een duikpak dat geschikt is voor gebruik in de desbetreffende omgeving.

Freediving - Tijdens alle freedivelessen in water moet de cursist zijn uitgerust met een goed passend Total Freediving
System – masker, vinnen en een duikpak dat geschikt is voor gebruik in de desbetreffende omgeving, en een SSI
Freediving Log.

B. MINIMALE UITRUSTING VOOR DE DIVE PROFESSIONAL

Tijdens de duikopleiding in het buitenwater moet de SSI Freediving Professional minimaal gebruikmaken van de
uitrusting die ook voor de cursist is vereist.
SSI Dive Professionals moeten tijdens alle programma's gebruikmaken van een paar vinnen – de enige uitzondering is
de monovin-specialty.

V. CRITERIA VOOR DEELNAME
A. LEEFTIJD

De minimale leeftijd voor deelname aan een SSI programma staat vermeld in de trainingstandaards van het
desbetreffende programma.

B. ERVARING
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Welke ervaring de cursist minimaal moet hebben om te kunnen deelnemen, staat vermeld in de trainingstandaards van
het desbetreffende programma.

C. CONDITIE

Het testen van watervaardigheden en uithoudingsvermogen maakt deel uit van alle SSI Freediving-programma's. Deze
staan beschreven in de standaards van het desbetreffende programma.

VI. MEDISCHE GESCHIEDENIS, AANSPRAKELIJKHEID EN RISICOBEWUSTZIJN
A. MEDISCHE GESCHIEDENIS

Elke cursist moet voorafgaand aan activiteiten in het water een SSI Medische verklaring invullen. Als uit de medische
verklaring of het voorkomen/gedrag van de cursist iets blijkt wat een contra-indicatie kan zijn voor deelname aan
activiteiten in het water, moet de cursist zich voorafgaand aan activiteiten in het water door een duikerarts laten
goedkeuren. De SSI Medische verklaring van een minderjarige cursist moet voorafgaand aan activiteiten in het water
medeondertekend worden door een ouder en/of verzorger.

De medische verklaring is vanaf de datum van ondertekening 12 maanden geldig. Cursisten kunnen binnen deze 12
maanden deelnemen aan meerdere SSI programma's zonder dat zij deze verklaring opnieuw moeten invullen. Als een SSI
cursist binnen deze 12 maanden ziek wordt of letsel oploopt, moet hij voorafgaand aan activiteiten in het water opnieuw
een SSI Medische verklaring invullen en geldt het hierboven beschreven protocol.

B. SSI DIVE PROFESSIONALS

Elke kandidaat die deelneemt aan een opleiding op professional-niveau, moet aan het verantwoordelijke SSI Service
Center een SSI Medische verklaring overleggen, die maximaal één (1) jaar voor afronding van de opleiding is ondertekend
door een bevoegde arts na duikmedisch onderzoek. De Dive Professional moet deze medische goedkeuring voor de
duiksport ter goedkeuring via MySSI uploaden.

SSI Dive Professionals met actieve status moeten SSI op de hoogte stellen als zij om medische redenen niet in staat zijn om
(optimaal) les te geven. Zij moeten opnieuw een Medische verklaring invullen en aan het verantwoordelijke SSI Service
Center overleggen om hun actieve status te behouden.

C. VRIJWARINGVERKLARING

Elke cursist moet voorafgaand aan de opleiding in het water een vrijwaringverklaring voor SSI Freediving-opleidingen en
een verklaring van begrip ondertekenen. In het geval van minderjarigheid moeten deze verklaringen door een ouder
en/of verzorger medeondertekend worden.

OPMERKING: Het ondertekenen van een vrijwaringverklaring is in enkele landen in strijd met de wet inzake
aansprakelijkheid. VOORBEELD: in de Europese Unie is de vrijwaringverklaring niet geldig en mag de cursist niet
gedwongen worden deze te tekenen.

VII. FREEDIVING-PROGRAMMA'S
A. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR

Het maximale aantal cursisten per instructeur tijdens theorielessen wordt door de instructeur zelf bepaald. Hierbij is het
criterium dat de instructeur goed in de behoeften van alle cursisten kan voorzien.

Het maximale aantal cursisten per instructeur tijdens de opleiding in het water staat vermeld in de standaards van het
desbetreffende programma. Als er tijdens buitenduiken in het kader van de opleiding gebrevetteerde freedivers mee
duiken, tellen zij mee voor het maximale aantal cursisten per instructeur.

De SSI Dive Professional mag zich tijdens duiken in het zwembad/geconditioneerd water en buitenwater in het kader
van instapprogramma's niet met andere activiteiten (zoals fotografie) bezighouden: hij beperkt zich tot supervisie.

Indien mogelijk moeten tijdens de opleiding extra instructeurs of gekwalificeerde assistenten worden ingezet. Als het
gezien de omstandigheden van de buitenduiken nodig is, moet het maximale aantal cursisten per instructeur worden
verlaagd.

B. GECONDITIONEERD WATER

Evaluatie van de freedive-vaardigheden en oefensessies in het zwembad/geconditioneerd water mogen plaatsvinden in
buitenwater mits de instructeur voldoende zicht en controle heeft. Programma's mogen worden verzorgd in
geconditioneerd open water met een maximale diepte van vijf (5) meter. Tijdens de lessen is scheepvaartverkeer in de
trainingszone niet toegestaan.

C. BUITENWATER

267 (C) SSI International GmbH, 2018         



Tijdens alle buitenduiken in het kader van de opleiding moet een directe verticale opstijging naar de oppervlakte mogelijk
zijn. Alle duiken moeten plaatsvinden bij daglicht (tussen zonsopkomst en zonsondergang).

D. DEFINITIE VAN EEN DUIKSESSIE

Freedive-sessies duren minimaal 15 minuten met een maximale freedive-tijd van één (1) uur en veertien (14) minuten.
Freedive-sessies mogen worden gecombineerd (d.w.z. 1 uur en 15 minuten tot 2 uur en 14 minuten staat gelijk aan twee (2)
sessies).

Een sessie in het water waarbij de freediver eenmaal het water in en uit gaat, kan bestaan uit meerdere duiksessies, waarbij
meerdere onderwerpen aan de orde komen, zo lang aan de minimale duur van een duiksessie wordt voldaan.

Sessies aan de kant zoals het vasthouden van de adem op het droge of lopen terwijl de adem wordt vastgehouden, mogen
worden gelogd als een duiksessie, maar tellen niet mee voor de erkenningbrevetten.

E. GEKWALIFICEERDE ASSISTENTEN

De vereisten voor SSI Freediving gekwali ceerde assistenten staan vermeld in de standaards van het speci eke
programma.

F. DIRECTE SUPERVISIE

Directe supervisie: Een SSI Dive Professional met actieve status die gekwali ceerd is om het desbetreffende SSI programma
te verzorgen, moet tijdens de opleiding in het water persoonlijk de supervisie houden en alle cursisten evalueren. Hij mag
de supervisie niet delegeren aan een gekwali ceerde assistent.

G. THEORIE-EXAMEN

Vóór brevettering moet een Freedivingcursist met een score van minimaal 80% slagen voor het theorie-examen van het
speci eke programma. Een instructeurskandidaat moet slagen met een score van minimaal 90%.

H. GEBRUIK VAN VEILIGHEIDSLIJNEN

Cursisten moeten een freedive-veiligheidslijn gebruiken als sprake is van één of meer
van de volgende omstandigheden: 

De geplande freedivediepte is 25 meter Het verticale zicht is minder dan 10 meter Op een locatie waar de natuurlijke
bodem aanzienlijk dieper is dan het platform

I. DUIKEN IN KOUD WATER

Als de opleiding plaatsvindt in koud water (onder 12°C op diepte), moeten de dieptelimieten met 20% verlaagd worden.

Dit betekent dat in koud water de volgende maximale diepten gelden:

1. 10 meter = 8 meter in koud water
2. 20 meter = 16 meter in koud water
3. 30 meter = 24 meter in koud water
4. 40 meter = 32 meter in koud water
5. 50 meter = 40 meter in koud water
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RECREATIEVE FREEDIVING-
PROGRAMMA'S
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TRY FREEDIVING
I. DOEL

Het programma Try Freediving is bedoeld om cursisten de noodzakelijke kennis en vaardigheden bij te brengen zodat
zij samen met een SSI Dive Professional in het zwembad/geconditioneerd water veilig de recreatieve sport freediving
(duiken waarbij adem wordt vastgehouden) kunnen beoefenen.

Dit is een ervaringsprogramma. De SSI Dive Professional moet zich focussen op de veiligheid en het plezier van de
cursist en de cursist niet te veel willen leren.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE

Een Basic Freediving Instructor met actieve status verzorgt het programma Try Freediving.

III. ADMINISTRATIE

Vóór aanvang van de opleiding moet de cursist een Try Freediving/Basic Freediving Diving-cursusdossier invullen.
Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Privacyverklaring
Medische verklaring
Vrijwaringverklaring

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 10 jaar

V. TIJDSDUUR

Er wordt geen tijdsduur aanbevolen voor Try Freediving.

VI. DIEPTELIMIETEN

Het programma Try Freediving vindt plaats in het zwembad of geconditioneerd water. De maximale diepte is vijf (5)
meter.

VII. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

Het maximale aantal cursisten per instructeur is vier.

Hooguit twee (2) cursisten per les mogen jonger zijn dan 12 jaar en in dat geval mag geen van de andere cursisten
jonger zijn dan 15 jaar.

VIII. SUPERVISIE

Alle theorielessen en activiteiten in het water vinden plaats onder directe supervisie van een Basic Freediving Instructor
met actieve status.

IX. FYSIEKE AFSTAND

Tijdens oefeningen in het water heeft de SSI Dive Professional de directe supervisie over de cursisten zodat er op elk
moment fysiek contact mogelijk is.
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X. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Alle theorielessen, sessies in het water en evaluaties zoals beschreven in de SSI Try Freediving Instructor Manual.

XI. BREVETTERING

Try Freediving is een erkenningprogramma. Zodra het programma is afgerond, meld je dit in MySSI en wordt voor de
cursisten een digitaal erkenningbrevet aangemaakt.
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Standaards voor freediving

STANDAARDS VOOR BASIC
FREEDIVING
I. DOEL

Het programma SSI Basic Freediving is bedoeld om cursisten de noodzakelijke kennis en vaardigheden bij te brengen
zodat zij samen met een SSI Dive Professional in het zwembad/geconditioneerd water veilig de recreatieve sport
freediving (duiken waarbij adem wordt vastgehouden) kunnen beoefenen.

Dit is een ervaringsprogramma. De SSI Dive Professional moet zich focussen op de veiligheid en het plezier van de
cursist en de cursist niet te veel willen leren.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE

Een Basic Freediving Instructor met actieve status verzorgt het programma Basic Freediving.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de cursist een Try Freediving/Basic Freediving Diving-cursusdossier invullen. Daartoe
behoren:

Verklaring van begrip
Privacyverklaring
Medische verklaring
Vrijwaringverklaring

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 10 jaar

V. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 6-8 uur.

VI. DIEPTELIMIETEN

Het programma Basic Freediving vindt plaats in het zwembad of geconditioneerd water. De maximale diepte is vijf (5)
meter.

VII. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

Het maximale aantal cursisten per instructeur is acht.

Als er cursisten in de leeftijd van 10 en 11 jaar aan het programma deelnemen, is het maximale aantal cursisten per
instructeur vier (4).

Hooguit twee (2) cursisten per les mogen jonger zijn dan 12 jaar en in dat geval mag geen van de andere cursisten
jonger zijn dan 15 jaar.

VIII. SUPERVISIE
Alle theorielessen en activiteiten in het water vinden plaats onder directe supervisie van een Basic Freediving Instructor
met actieve status.
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IX. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

De theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Basic Freediving Instructor Manual.
Twee (2) sessies in het zwembad/geconditioneerd water, of één (1) sessie in het zwembad/geconditioneerd water en
één sessie (1) in het buitenwater, en evaluaties zoals beschreven in de Basic Freediving Instructor Manual.

De cursist moet aan de volgende eisen voldoen:

Static- en Dynamic-sessie in het water zonder minimale vereisten.
De juiste technieken voor breathe-up, ontspanning, lichaamshouding en bovenkomen toepassen.
Freediven langs een duiklijn of langs een rif met twee vinnen naar een maximale diepte van vijf (5) meter, waarbij de
focus ligt op: ontspanning, hoekduik, klaren, vinslag en bovenkomen (optioneel).
Een redding na black-out aan de oppervlakte uitvoeren.

X. BREVETTERING

Gebrevetteerde Basic Freediving-freedivers mogen in een omgeving die vergelijkbaar is met de omgeving waarin en
tot de diepte waarvoor zij zijn opgeleid, zelfstandig freediven met een buddy die is gebrevetteerd op hetzelfde of een
hoger niveau.
Na brevettering mogen Junior Divers ( jonger dan 15 jaar) uitsluitend freediven met een gebrevetteerde volwassene of
duikprofessional.
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Standaards voor freediving

STANDAARDS VOOR FREEDIVING
POOL
I. DOEL

Het SSI programma Freediving Pool is bedoeld om cursisten de noodzakelijke kennis en vaardigheden bij te brengen
zodat zij in het zwembad/geconditioneerd water veilig de recreatieve sport freediving (duiken waarbij adem wordt
vastgehouden) kunnen beoefenen.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE

Een Freediving Pool Instructor of hoger met actieve status verzorgt dit programma.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de cursist een Freediving cursusdossier invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Privacyverklaring
Medische verklaring
Vrijwaringverklaring

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 12 jaar.
De cursist moet kunnen zwemmen.

V. TIJDSDUUR
Aanbevolen duur van het programma: 12-14 uur.

VI. DIEPTELIMIETEN

Het programma Freediving Pool vindt plaats in het zwembad of geconditioneerd water. De maximale diepte is vijf (5)
meter.

VII. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

Het maximale aantal cursisten per instructeur is acht.

Als één of meer cursisten jonger is dan 15 jaar, is het maximale aantal cursisten per instructeur vier (4).

VIII. SUPERVISIE

Alle theorielessen en activiteiten in het water vinden plaats onder directe supervisie van een Freediving Pool Instructor
met actieve status.
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IX. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

De theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Freediving Level 1 Instructor Manual.
Het Freediving Level 1-theorie-examen, waarvoor de cursist met een score van minimaal 80% moet slagen.
Minimaal twee (2) sessies in zwembad/geconditioneerd water zoals beschreven in de Freediving Level 1 Instructor
Manual.

De cursist moet aan de volgende eisen voldoen:

Dertig (30) meter Dynamic met twee vinnen, waarbij de cursist de juiste technieken toepast ten aanzien van neutraal
drijfvermogen, start, vinslag, lichaamshouding, keren en bovenkomen.
Redding van een slachtoffer met Dynamic-lood om na black-out.
Redding na Loss of Motor Control (LMC) aan oppervlakte.
15 meter zwemmen met alleen de armen.
Masker afzetten.
Static-sessie in het water zonder minimale vereisten.

X. VOLGORDE

Na afronding van het programma Freediving Pool kunnen de cursisten upgraden naar Freediving Level I - zij moeten
de buitenduiken in het kader van de Freediving Level I opleiding doen met een hiertoe bevoegde instructeur.

XI. BREVETTERING

Gebrevetteerde Freediving Pool-freedivers mogen in het zwembad/geconditioneerd water en tot de diepte waarvoor
zij zijn opgeleid, zelfstandig freediven met een buddy die is gebrevetteerd op hetzelfde of een hoger niveau.
Na brevettering mogen Junior Divers ( jonger dan 15 jaar) uitsluitend freediven met een gebrevetteerde volwassene of
duikprofessional.
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Standaards voor freediving

FREEDIVING LEVEL 1
I. DOEL

Het SSI programma Freediving Level 1 is bedoeld om de cursisten de noodzakelijke vaardigheden en kennis bij te
brengen die zij nodig hebben om in een omgeving die vergelijkbaar is met de omgeving waarin en tot de diepte
waarvoor zij zijn opgeleid, met een buddy die is gebrevetteerd op hetzelfde of een hoger niveau, zelfstandig op een
veilige manier deel te nemen aan de recreatieve sport freediven (duiken waarbij adem wordt vastgehouden).

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE

Een Freediving Level 1 Instructor met actieve status mag dit programma verzorgen.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de cursist een Freediving cursusdossier invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Privacyverklaring
Medische verklaring
Vrijwaringverklaring

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 12 jaar.
De cursist moet kunnen zwemmen.

V. TIJDSDUUR
Aanbevolen duur van het programma: 16-20 uur

VI. DIEPTELIMIETEN

In het buitenwater geldt voor het programma Freediving Level 1 een maximale diepte van 20 meter.
De maximale diepte voor cursisten onder de 15 jaar is tijdens alle opleidingsduiken 12 meter.

VII. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER
A. ZWEMBAD/GECONDITIONEERD WATER

Het maximale aantal cursisten per instructeur is acht.

Als één of meer cursisten jonger is dan 15 jaar, is het maximale aantal cursisten per instructeur vier (4).

B. BUITENWATER

Het maximale aantal cursisten per instructeur is vier.

Het aantal cursisten mag verhoogd worden tot zes als er ook een Freediving Pool Instructor als gekwali ceerd assistent
aanwezig is.

VIII. SUPERVISIE

Een Freediving Level 1 Instructor met actieve status heeft de directe supervisie over alle theorielessen en activiteiten in
het zwembad/geconditioneerd water en buitenwater.
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IX. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

De theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Freediving Level 1 Instructor Manual.
Het Freediving Level 1-theorie-examen, waarvoor de cursist met een score van minimaal 80% moet slagen.
Minimaal twee (2) sessies in zwembad/geconditioneerd water zoals beschreven in de Freediving Level 1 Instructor
Manual.
Minimaal twee (2) sessies in buitenwater zoals beschreven in de Freediving Level 1 Instructor Manual.

De cursist moet aan de volgende eisen voldoen:

Dertig (30) meter Dynamic met twee vinnen, waarbij de cursist de juiste technieken toepast ten aanzien van neutraal
drijfvermogen, start, vinslag, lichaamshouding, keren en bovenkomen.
Redding van een slachtoffer met Dynamic-lood om na black-out.
Redding na Loss of Motor Control (LMC) aan oppervlakte.
15 meter Dynamic met alleen de armen.
Masker afzetten (in geconditioneerd water).
Static-sessie in het water zonder minimale vereisten.
Constant Weight-duik (CWT) naar minimaal 10 meter en maximaal 20 meter diepte, waarbij de cursist de juiste
technieken toepast ten aanzien van hoekduik, vinslag, lichaamshouding, oriëntatie op lijn, keren en bovenkomen.
Redding na Shallow Water Blackout (SWBO) vanaf tien (10) meter diepte.
Opstijgen vanaf tien (10) meter diepte met alleen armslag.
Masker afzetten en opstijgen vanaf tien (10) meter.

OPMERKING: De buitenwateropleiding mag ook plaatsvinden in een groot zwembad, een aquarium of een ander
aangelegd waterbassin, mits diep genoeg.

X. VOLGORDE

De buitenduiken in het kader van de opleiding mogen pas worden gemaakt als de cursist minimaal aan de vereisten
voor theorie en zwembad/geconditioneerd water heeft voldaan.

XI. BREVETTERING

Gebrevetteerde Freediving Level 1-freedivers mogen in een omgeving die vergelijkbaar is met de omgeving waarin en
tot de diepte waarvoor zij zijn opgeleid, zelfstandig freediven met een buddy die is gebrevetteerd op hetzelfde of een
hoger niveau.
Na brevettering mogen Junior Divers ( jonger dan 15 jaar) uitsluitend freediven met een gebrevetteerde volwassene of
duikprofessional.
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Standaards voor freediving

FREEDIVING LEVEL 2
I. DOEL

Het SSI programma Freediving Level 2 is bedoeld om de cursisten de noodzakelijke vaardigheden en kennis bij te
brengen die zij nodig hebben om in een omgeving die vergelijkbaar is met de omgeving waarin en tot op de diepte
waarvoor zij zijn opgeleid, met een buddy die is gebrevetteerd op hetzelfde of een hoger niveau, zelfstandig op een
veilige manier te freediven (duiken waarbij adem wordt vastgehouden).

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE

Een Freediving Level 2 Instructor met actieve status mag dit programma verzorgen.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de cursist een Freediving cursusdossier invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Privacyverklaring
Medische verklaring
Vrijwaringverklaring

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 15 jaar.
De cursist moet kunnen zwemmen.
Hij heeft het programma Freediving Level 1 of een gelijkwaardige opleiding afgerond.
Hij heeft minimaal zes (6) freedive-sessies gelogd.

OPMERKING: Freedive-sessies mogen plaatsvinden in geconditioneerd water of in het buitenwater.

V. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 24-30 uur.

VI. DIEPTELIMIETEN

In het buitenwater geldt voor het programma Freediving Level 2 een maximale diepte van 30 meter.

VII. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

Zwembad/geconditioneerd water - Het maximale aantal cursisten per instructeur is acht; wanneer een Freediving Pool
Instructor als gekwali ceerd assistent aanwezig is, mag dit aantal worden verhoogd tot 12.
Buitenwater - Het maximale aantal cursisten per instructeur is vier; wanneer een Freediving Level 1 Instructor als
gekwali ceerd assistent aanwezig is, mag dit aantal worden verhoogd tot zes.

VIII. SUPERVISIE

Een Freediving Level 2 Instructor met actieve status heeft de directe supervisie over alle theorielessen en activiteiten in
het water.
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IX. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

De theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Freediving Level 2 Instructor Manual.
Het Freediving Level 2-theorie-examen, waarvoor de cursist met een score van minimaal 80% moet slagen.
Minimaal twee (2) sessies in het zwembad/geconditioneerd water zoals beschreven in de Freediving Level 2 Instructor
Manual.
Minimaal vier (4) sessies in het buitenwater zoals beschreven in de Freediving Level 2 Instructor Manual.

De cursist moet aan de volgende eisen voldoen:

Minimaal dertig (30) meter Dynamic-zwemmen met twee afzonderlijke vinnen zonder minimale eisen; daarbij moet de
cursist laten zien dat hij een neutraal drijfvermogen kan creëren, goed start, een goede vinslag toepast, juist in het water
ligt en op de juiste wijze draait en bovenkomt.
Redding van een slachtoffer met Dynamic-lood om na een black-out vanaf een diepte tussen 2 en 4 meter.
Static gedurende minimaal 2,5 minuten.
Redding na Loss of Motor Control (LMC) aan oppervlakte.
Constant Weight-duik naar minimaal 20 meter en maximaal 30 meter, waarbij de cursist klaart op de Frenzel-manier en
de juiste technieken toepast voor hoekduik, oriëntatie op de lijn, lichaamshouding, vinslag, vrije val, keren en
bovenkomen.
Opstijging vanaf 15 meter met alleen armslag.
Masker afzetten en opstijgen vanaf 15 meter.
Redding na black-out vanaf een diepte van 15 meter.
Een vermoeide freediver over een afstand van 50 meter slepen.
Buddyprocedures uitvoeren vanaf tien (10) meter diepte (inclusief juiste timing en oppervlakteprocedures).

OPMERKING: De buitenwateropleiding mag ook plaatsvinden in een groot zwembad, een aquarium of een ander
aangelegd waterbassin, mits diep genoeg.

X. VOLGORDE

De buitenduiken in het kader van de opleiding mogen pas worden gemaakt als de cursist minimaal aan de vereisten
voor theorie en zwembad/geconditioneerd water heeft voldaan.

XI. BREVETTERING

Gebrevetteerde Freediving Level 2-freedivers mogen in een omgeving die vergelijkbaar is met de omgeving waarin en
tot de diepte waarvoor zij zijn opgeleid, zelfstandig freediven met een buddy die is gebrevetteerd op hetzelfde of een
hoger niveau.
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Standaards voor freediving

FREEDIVING LEVEL 3
I. DOEL

Het SSI programma Freediving Level 3 is bedoeld om de cursisten de noodzakelijke vaardigheden en kennis bij te
brengen die zij nodig hebben om in een omgeving die vergelijkbaar is met de omgeving waarin en tot op de diepte
waarvoor zij zijn opgeleid, met een buddy die is gebrevetteerd op hetzelfde of een hoger niveau, zelfstandig op een
veilige manier te freediven (duiken waarbij adem wordt vastgehouden).

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE

Een Freediving Level 3 Instructor met actieve status mag dit programma verzorgen.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de cursist een Freediving cursusdossier invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Privacyverklaring
Medische verklaring
Vrijwaringverklaring

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 18 jaar.
Hij is in staat om minimaal 400 meter aan één stuk te zwemmen zonder vinnen of drijfmiddelen.
Hij heeft het programma Freediving Level 2 of een gelijkwaardige opleiding afgerond.
Hij heeft minimaal 30 freedive-sessies gelogd.

OPMERKING: Freedive-sessies in het kader van de opleiding mogen plaatsvinden in geconditioneerd water of het
buitenwater.

V. TIJDSDUUR
Aanbevolen duur van het programma: 30-35 uur.

VI. DIEPTELIMIETEN

In het buitenwater geldt voor het programma Freediving Level 3 een maximale diepte van 40 meter.

VII. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

Zwembad/geconditioneerd water - Het maximale aantal cursisten per instructeur is acht; wanneer een Freediving Pool
Instructor als gekwali ceerd assistent aanwezig is, mag dit aantal worden verhoogd tot 12.
Buitenwater - Het maximale aantal cursisten per instructeur is vier; wanneer een Freediving Level 2 Instructor als
gekwali ceerd assistent aanwezig is, mag dit aantal worden verhoogd tot zes.

VIII. SUPERVISIE

Een Freediving Level 3 Instructor met actieve status heeft de directe supervisie over alle theorielessen en activiteiten in
het water.

280 (C) SSI International GmbH, 2018         



IX. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

De theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Freediving Level 3 Instructor Manual.
Het Freediving Level 3-theorie-examen, waarvoor de cursist met een score van minimaal 80% moet slagen.
Minimaal twee (2) sessies in zwembad/geconditioneerd water zoals beschreven in de Freediving Level 3 Instructor
Manual.
Minimaal vijf (5) sessies in buitenwater zoals beschreven in de Freediving Level 3 Instructor Manual.

De cursist moet aan de volgende eisen voldoen:

Een Dynamic-trainingsessie plannen en uitvoeren, inclusief 75 meter DYN met twee vinnen.
Coachen bij Static: een medecursist coachen en zelf door deze medecursist gecoacht worden bij Static met een
minimale duur van 3:30 minuten.
Warming-up waarbij cursist minimaal 1:30 minuten op 10-12 meter hangt.
FRC-duik met mouth- ll (vanaf oppervlakte) naar minimaal 10 meter.
Constant Weight (CWT) naar minimaal 30 meter (maximaal 40 meter) met mouth- ll en vrije val.
Opstijging met alleen armslag vanaf 20 meter.
Masker afzetten op 20 meter.
Redding na black-out vanaf 20 meter plus 25 meter slepen.
Redding van een slachtoffer met Dynamic-lood om na een black-out tijdens Dynamic vanaf een diepte tussen 2 en 4
meter.
Redding na Loss of Motor Control (LMC) aan oppervlakte.

OPMERKING: De buitenwateropleiding mag ook plaatsvinden in een groot zwembad, een aquarium of een ander
aangelegd waterbassin, mits diep genoeg.

X. VOLGORDE

De buitenduiken in het kader van de opleiding mogen pas worden gemaakt als de cursist minimaal aan de vereisten
voor theorie en zwembad/geconditioneerd water heeft voldaan.

XI. BREVETTERING

Gebrevetteerde Freediving Level 3 duikers mogen in een omgeving die vergelijkbaar is met de omgeving waarin en tot
de diepte waarvoor zij zijn opgeleid, zelfstandig freediven met een buddy die is gebrevetteerd op hetzelfde of een
hoger niveau.
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Standaards voor freediving

FREEDIVING
SPECIALTYPROGRAMMA'S
I. DOEL

Het doel van de Freediving specialtyprogramma's is dat cursisten kennismaken met verschillende vormen van freediving
en daarin beperkte kennis en ervaring opdoen.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Freediving Instructor met actieve status mag een specialtyprogramma verzorgen mits hij voor de desbetreffende
specialty lesbevoegdheid heeft.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de cursist een Freediving cursusdossier invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Privacyverklaring
Medische verklaring
Vrijwaringverklaring

IV. TIJDSDUUR
Hoeveel tijd een SSI Freediving specialtyprogramma in beslag neemt, hangt af van de desbetreffende specialty.

OPMERKING: Specialtyprogramma's zijn volledig gericht op praktische freedive-vaardigheden. De desbetreffende
instructeur bepaalt het totaalaantal uren van het programma op basis van de behoeften en de bekwaamheid van de
cursist en de omgevingsomstandigheden.

V. UNIQUE-ERKENNINGSPROGRAMMA'S

Als je als instructeur een specialtyprogramma wilt verzorgen dat niet wordt aangeboden door SSI, stuur je de
desbetreffende Instructor Manual en standaards van het programma op naar SSI ter goedkeuring.
Als het Unique-programma wordt goedgekeurd, wordt het op één lijn gebracht met een bestaand specialtyprogramma
of wordt het een uniek programma.
Het SSI Dive Center of de Dive Professional krijgt het recht om het programma als een officieel SSI Unique Recognition-
programma te verzorgen.
Het intellectuele eigendomsrecht van dit Unique Recognition-programma gaat over op SSI die vervolgens het recht
heeft het programma te distribueren.
Unique Recognition-programma's leiden op voor een erkenningbrevet, niet voor een duikbrevet.

OPMERKING: Zodra het Unique Recognition-programma is afgerond, meld je dit in MySSI en wordt voor de cursisten een
digitaal erkenningbrevet aangemaakt.

VI. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de desbetreffende Specialty Instructor Manual.
Het theorie-examen van de desbetreffende specialty (indien beschikbaar), waarvoor de cursist met een score van
minimaal 80% moet slagen.
Sessies in het zwembad/geconditioneerd water zoals beschreven in de desbetreffende SSI Specialty Instructor Manual.
Het minimale aantal buitenwatersessie in het kader van de opleiding (indien van toepassing), inclusief een
professionele brie ng en debrie ng zoals beschreven in de desbetreffende Specialty Instructor Manual.

AANBEVELING: Het doel van de specialtyprogramma's is dat cursisten diverse ervaringen opdoen. Indien mogelijk doe
je meer opleidingsduiken dan het verplichte minimale aantal. Houd altijd de behoeften en de bekwaamheid van de
cursist en de omgevingsomstandigheden in gedachten wanneer je specialtyprogramma's en de bijbehorende
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opleidingsduiken combineert.
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VII. BREVETTERING

Zodra het specialtyprogramma is afgerond, meld je dit in MySSI en wordt voor de cursisten een digitaal brevet
aangemaakt.
Gebrevetteerde SSI freedivers mogen in een omgeving die vergelijkbaar is met de omgeving waarin en tot op de diepte
waarvoor zij zijn opgeleid, zelfstandig freediven met een buddy die is gebrevetteerd op hetzelfde of een hoger niveau.

VIII. VRIJSTELLING

De meeste specialtybrevetten tellen mee voor SSI erkenningniveaus, zoals Specialty Freediver, Advanced Freediver en
Master Freediver. Specialtyprogramma, waarbij niet wordt gedoken, en erkenningprogramma's tellen niet mee voor SSI
erkenningniveaus.

Basic Freediving-brevet en hoger

Photo and Video Freediving
Night/Limited Visibility Freediving
React Right
Fish Identi cation
Marine Ecology
Coral Identi cation
Sea Turtle Ecology
Shark Ecology

I. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 10 jaar.
In het bezit van het brevet Basic Freediving of een gelijkwaardig brevet van een andere erkende opleidingsorganisatie.

II. DIEPTELIMIETEN

Voor Basic Freediving-specialty's zijn sessies in het buitenwater niet vereist.
De maximale diepte tijdens sessies in geconditioneerd water is vijf (5) meter.

III. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

Het maximale aantal cursisten per instructeur is acht.
Als één (1) of meer cursisten jonger is dan 15 jaar, is het maximale aantal cursisten per instructeur vier (4), ook als er
gekwali ceerde assistenten worden ingezet.
Als er cursisten in de leeftijd van 10 en 11 jaar aan het programma deelnemen, is het maximale aantal cursisten per
instructeur vier (4). Hooguit twee (2) cursisten per les mogen jonger zijn dan 12 jaar en in dat geval mag geen van de
andere cursisten jonger zijn dan 15 jaar.

IV. SUPERVISIE

Een Freediving Instructor die bevoegd is om de desbetreffende specialty te verzorgen, moet directe supervisie houden
over alle theorielessen en alle activiteiten in het water.

284 (C) SSI International GmbH, 2018         



Freediving Pool-brevet en hoger

Mono n Freediving - zwembad
No Fin Pool Freediving (DNF) - zwembad
Training Techniques
Free Immersion Freediving (FIM)
Basic Spear shing

I. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 12 jaar.
In het bezit van het brevet Freediving Pool een gelijkwaardig brevet van een andere erkende opleidingsorganisatie.

II. DIEPTELIMIETEN

Freedivingsessies in het water vinden plaats in een omgeving die vergelijkbaar is met de omgeving waarin en de diepte
waarvoor de cursist is opgeleid en hij ervaring heeft.

Free Immersion: Voor cursisten met het brevet Freediving Pool is de maximale diepte in het buitenwater 20 meter.

III. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

Zwembad/geconditioneerd water - Het maximale aantal cursisten per instructeur is acht.
Als één of meer cursisten jonger is dan 15 jaar, is het maximale aantal cursisten per instructeur vier (4).
Buitenwater - Het maximale aantal cursisten per instructeur is vier.

IV. SUPERVISIE

Een Freediving Instructor die bevoegd is om de desbetreffende specialty te verzorgen, moet directe supervisie houden
over alle theorielessen en alle activiteiten in het water.

Freediving Level 1-brevet en hoger

Mono n Freediving (zwembad/buitenwater)
Spear shing Safety and Training
Wreck Freediving
Scooter/DPV Freediving

I. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 12 jaar.
Freediver Level 1 of in het bezit van een gelijkwaardig brevet van een andere erkende opleidingsorganisatie.

II. DIEPTELIMIETEN

Freedivingsessies in het water vinden plaats in een omgeving die vergelijkbaar is met de omgeving waarin en de diepte
waarvoor de cursist is opgeleid en hij ervaring heeft.

III. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

Zwembad/geconditioneerd water - Het maximale aantal cursisten per instructeur is acht.
Als één of meer cursisten jonger is dan 15 jaar, is het maximale aantal cursisten per instructeur vier (4).
Buitenwater - Het maximale aantal cursisten per instructeur is vier.

IV. SUPERVISIE

Een Freediving Instructor die bevoegd is om de desbetreffende specialty te verzorgen, moet directe supervisie houden
over alle theorielessen en alle activiteiten in het water.
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Freediving Level 2-brevet en hoger

Freediving Stress and Rescue
Variable Weight (VWT)
No Fins Freediving (DNF/CNF)

I. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 15 jaar.
Freediver Level 2 of in het bezit van een gelijkwaardig brevet van een andere erkende opleidingsorganisatie.
Vóór afgifte van het brevet Stress and Rescue moet de cursist een kopie van zijn EHBO- en reanimatiediploma (niet
ouder dan twee (2) jaar) overleggen.

II. DIEPTELIMIETEN

Freedivingsessies in het water vinden plaats in een omgeving die vergelijkbaar is met de omgeving waarin en de diepte
waarvoor de cursist is opgeleid en hij ervaring heeft.

Voor Variable Weight: De maximaal toegestane diepte is 10 meter dieper dan de huidige limiet die op basis van zijn
brevet voor de cursist geldt.

III. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

Het maximale aantal cursisten per instructeur is vier.

IV. SUPERVISIE

Een Freediving Instructor die bevoegd is om de desbetreffende specialty te verzorgen, moet directe supervisie houden
over alle theorielessen en alle activiteiten in het water.
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Standaards voor freediving

ERKENNINGBREVETTEN VOOR
FREEDIVING
I. DOEL

SSI geeft haar freedivers erkenning wanneer zij een bepaald opleidingsniveau bereiken en een zekere ervaring hebben
opgedaan.

OPMERKING: Deze erkenningbrevetten mogen niet verward worden met het Unique Recognition-programma waarvoor
SSI Dive Centers en SSI Dive Professionals zich kunnen aanmelden en die zij voor hun cursisten kunnen verzorgen. ZIE:
Standaards voor specialtyprogramma's.

SSI Specialty Freediver

I. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 12 jaar.
Basic Freediver of in het bezit van een gelijkwaardig brevet van een andere erkende opleidingsorganisatie.

II. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Twee (2) Freediving Specialtyprogramma's.
12 freedive-sessies loggen.

OPMERKING: Slechts één (1) specialty van een andere erkende opleidingsorganisatie kan meetellen voor het brevet
Freediving Specialty Diver. Alle brevetten van een andere organisatie dan SSI moeten in MySSI worden ingevoerd om
aan de cursist vrijstelling kunnen te verlenen. OPMERKING: Het aantal gelogde freedives moet in het profiel van de
cursist in MySSI worden ingevoerd.

III. BREVETTERING

Zodra aan alle eisen is voldaan en het pro el van de cursist in MySSI is bijgewerkt (inclusief een recente pasfoto), wordt
er kosteloos een digitaal Specialty Freediver-brevet aangemaakt.

Advanced Freediver

I. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 15 jaar.
Freediver Level 2 of in het bezit van een gelijkwaardig brevet van een andere erkende opleidingsorganisatie.

II. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Drie (3) specialtyprogramma's, waaronder Freediving Training Techniques.
24 freedive-sessies loggen.

OPMERKING: Slechts twee (2) specialty's van een andere erkende opleidingsorganisatie kunnen meetellen voor het
brevet Freediving Specialty Advanced Diver. Alle brevetten van een andere organisatie dan SSI moeten in MySSI
worden ingevoerd om aan de cursist vrijstelling kunnen te verlenen. OPMERKING: Het aantal gelogde freedives moet in
het profiel van de cursist in MySSI worden ingevoerd.

III. BREVETTERING
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Zodra aan alle eisen is voldaan en het pro el van de cursist in MySSI is bijgewerkt (inclusief een recente pasfoto), wordt er
kosteloos een digitaal Specialty Advanced Freediver-brevet aangemaakt.

Master Freediver

I. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 18 jaar.
Freediver Level 3 of in het bezit van een gelijkwaardig brevet van een andere erkende opleidingsorganisatie.

II. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Vier (4) specialtyprogramma's, waaronder: Training Techniques, DNF en Freediver Stress and Rescue.
50 freedive-sessies loggen.

OPMERKING: Slechts twee (2) specialty's van een andere erkende opleidingsorganisatie kunnen meetellen voor het
brevet Freediving Specialty Master Diver. Alle brevetten van een andere organisatie dan SSI moeten in MySSI worden
ingevoerd om aan de cursist vrijstelling kunnen te verlenen. OPMERKING: Het aantal gelogde freedives moet in het
profiel van de cursist in MySSI worden ingevoerd.

III. BREVETTERING

Zodra aan alle eisen is voldaan en het pro el van de cursist in MySSI is bijgewerkt (inclusief een recente pasfoto), wordt
er kosteloos een digitaal Specialty Master Freediver-brevet aangemaakt.

Century Diver – Silver Diver – Gold Diver – Platinum Diver

I. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 12 jaar.
Basic Freediver of in het bezit van een gelijkwaardig brevet van een andere erkende opleidingsorganisatie.

II. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Century Diver – bij een SSI Dive Center aantonen dat de freediver 100 freedives heeft gelogd.
Silver Diver – bij een SSI Dive Center aantonen dat de freediver 300 freedives heeft gelogd.
Gold Diver – bij een SSI Dive Center aantonen dat de freediver 500 freedives heeft gelogd.
Platinum Diver – bij een SSI Dive Center aantonen dat de freediver 1000 freedives heeft gelogd.

Opmerking: Het aantal duiken moet in het MySSI profiel van de cursist worden ingevoerd.
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FREEDIVING DIVE PROFESSIONAL-
PROGRAMMA'S
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Trainingstandaards voor Freediving Professionals

ZWEMVAARDIGHEIDSTEST EN
PRESTATIEVEREISTEN VOOR
KANDIDAAT
I. ZWEMVAARDIGHEIDSTEST VOOR KANDIDAAT

Deze test is bedoeld om vóór aanvang van een SSI opleiding zeker te stellen dat de deelnemers aan een SSI Freedive
Professional-programma voldoende conditie hebben en zich in het water goed kunnen redden.

Instructeursniveau Zwemmen aan oppervlakte
(zonder hulpmiddelen)

Zwemmen aan oppervlakte
(masker/vinnen/snorkel)

Watertrappelen

Basic 375m 700m binnen 20 minuten 15 minuten

Pool 400m 800m binnen 15 minuten 15 minuten

Level 1 400m 800m binnen 15 minuten 15 minuten

Level 2 400m 800m binnen 15 minuten 15 minuten

Level 3 400m 800m binnen 15 minuten 15 minuten

II. PRESTATIE-EISEN
Vóór brevettering als SSI Freediving Instructor moet de kandidaat aan de volgende prestatievereisten voldoen. Dit omvat
standaard Instructor Training Courses en de Freediving Instructor Upgrade-programma's.

Instructeursniveau

Redding na
black-out
(diepte en

sleepafstand)

Redding na
black-out

(met
hangdiepte )

DYN met 2
vinnen

Static CWT met 2
vinnen

5x (met 1
minuut rust)

FRC-duik

Basic
Oppervlakte

(50m slepen)
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Pool Tussen 2 en 4m n.v.t. 50m 2:30 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Level 1
20m (50m

slepen)
15m 50m 2:30 30m 15m n.v.t.

Level 2
20m (50m

slepen)
20m 85m 4:00 40m 20m n.v.t.

Level 3
25m (50m

slepen)
20m 100m Coach 1 sessie

50m (monovin
toegestaan)

n.v.t.
25m (maximaal
5m mouth ll)
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Trainingstandaards voor Freediving Professionals

BASIC FREEDIVING INSTRUCTOR
I. DOEL

Het programma SSI Basic Freediving Instructor is bedoeld om personen de juiste kennis en vaardigheden bij te brengen
zodat zij op een veilige en leuke manier het programma Basic Freediving kunnen verzorgen.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Freediving Specialist Instructor of Freediving Instructor Trainer met actieve status verzorgt het programma Basic
Freediving Instructor.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de kandidaat een cursusdossier voor Dive Professionals invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Vrijwaringverklaring voor Dive Professionals
SSI overeenkomst voor Dive Professionals

Elke kandidaat die deelneemt aan opleidingen op professional-niveau, moet de volgende documenten uploaden in MySSI
voordat het uiteindelijke brevet kan worden verstrekt:

RSTC Medische verklaring die is ondertekend is door een arts en niet ouder is dan één (1) jaar
Reanimatiediploma - niet ouder dan twee (2) jaar
EHBO-diploma - niet ouder dan twee (2) jaar
Diploma Zuurstof toedienen - niet ouder dan twee (2) jaar

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 18 jaar.
Assistant Instructor.

V. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 8-12 uur.
De desbetreffende instructeur bepaalt het totaalaantal lessen, uren en sessies per dag op basis van de behoeften en de
bekwaamheid van de cursist en de omgevingsomstandigheden.

VI. DIEPTELIMIETEN

De maximale diepte tijdens alle freedive-sessies in het kader van de opleiding is 10 meter.

VII. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

Het maximale aantal kandidaten per instructeur is zes.

VIII. SUPERVISIE

Alle theorielessen en sessies in zwembad/geconditioneerd water en buitenwater vinden plaats onder directe supervisie
van een Freediving Specialist Instructor of Freediving Instructor Trainer met actieve status.

IX. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Voldoen aan de Freediving Specialist eisen en de evaluaties voor Basic Freediving Instructor met succes afronden zoals
beschreven in de Freediving Instructor Training Manual of Upgrade Manual.
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X. BEVOEGDHEID BIJ ACTIEVE STATUS
Een Basic Freediving Instructor met actieve status mag de volgende programma's verzorgen, er de supervisie over houden
en overeenkomstig brevetten verstrekken:

Basic Freediving
Try Freediving
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Trainingstandaards voor Freediving Professionals

FREEDIVING POOL, LEVEL 1 EN 2
INSTRUCTOR
I. DOEL

Het programma SSI Freediving Pool, Level 1 en 2 Instructor is bedoeld om personen de juiste kennis en vaardigheden
bij te brengen zodat zij op een veilige en leuke manier de programma's Freediving Pool, Freediving Level 1 of 2, Free
Immersion en Training Techniques kunnen verzorgen.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE

Een SSI Freediving Instructor Trainer met actieve status mag het programma Freediving Pool, Level 1 en 2 Instructor
verzorgen.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de kandidaat een cursusdossier voor Dive Professionals invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Vrijwaringverklaring voor Dive Professionals
SSI overeenkomst voor Dive Professionals

Elke kandidaat die deelneemt aan opleidingen op professional-niveau, moet de volgende documenten uploaden in MySSI
voordat het uiteindelijke brevet kan worden verstrekt:

RSTC Medische verklaring die is ondertekend is door een arts en niet ouder is dan één (1) jaar
Reanimatiediploma - niet ouder dan twee (2) jaar
EHBO-diploma - niet ouder dan twee (2) jaar
Diploma Zuurstof toedienen - niet ouder dan twee (2) jaar

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
NOTE: Freediving Specialty prerequisites for any SSI Freediving program (recreational and professional) must only be
met once that Specialty is available.

Minimale leeftijd: 18 jaar.

Freediving Pool Instructor: 

Het programma Freediving Level 1 en het specialtyprogramma Training Techniques met succes afgerond.
Minimaal 50 gelogde freedive-sessies in het water.

OF 

SSI Basic Freediving Instructor.
Minimaal 25 Basic Freediving-brevetten afgegeven.
Het specialtyprogramma Training Techniques afgerond.

Voor Freediving Level 1 Instructors: 

Het programma Freediving Level 2 en de specialtyprogramma's Training Techniques en Freediving Stress and Rescue
afgerond.
Minimaal 100 gelogde freedive-sessies.
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OF 

SSI Basic Freediving Instructor.
Minimaal 25 Basic Freediving-brevetten afgegeven.
Het programma Freediving Level 2 en het specialtyprogramma Training Techniques afgerond.

Voor Freediving Level 2 Instructors: 

Het Freediving Level 3-programma en de specialtyprogramma's Training Techniques en Freediving Stress and Rescue
afgerond.
Minimaal 100 freedive-sessies gelogd.

V. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 85-100 uur.
De desbetreffende instructeur bepaalt het totaalaantal lessen, uren en sessies per dag op basis van de behoeften en de
bekwaamheid van de cursist en de omgevingsomstandigheden.

OPMERKING: Als de FITC-kandidaat een SSI Assistant Instructor of hoger is, kan de aanbevolen duur van het programma
worden teruggebracht naar 60-75 uur.

VI. DIEPTELIMIETEN

De maximale diepte tijdens alle freedive-sessies in het kader van de opleiding is veertig (40) meter.

VII. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

Het maximale aantal kandidaten per instructeur is zes.

VIII. SUPERVISIE

Alle prestatiegerichte activiteiten vinden plaats onder directe supervisie van een Freediving Level 3 Instructor met
actieve status.

Alle theorielessen en activiteiten in het zwembad/geconditioneerd water en buitenwater vinden plaats onder directe
supervisie van een SSI Freediving Instructor Trainer of hoger met actieve status.

IX. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Voldoen aan de eisen en de evaluaties met succes afronden zoals beschreven in de Freediving Instructor Training
Manual.
Hij stelt zich op als leider en beheerst de vaardigheden op leidersniveau.
Het theorie-examen, waarvoor de kandidaat met een score van minimaal 90% moet slagen.
De zwemvaardigheidstest en alle prestatievereisten voor een kandidaat zoals beschreven in de Trainingstandaards.

OPMERKING: Indien de kandidaat een SSI Assistant Instructor of hoger met actieve status is, krijgt hij vrijstelling voor de
onderdelen van de FITC die gelijk zijn aan de SSI Instructor Training Course.
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X. BEVOEGDHEID BIJ ACTIEVE STATUS
Een Freediving Pool Instructor met actieve status mag de volgende programma's verzorgen, er de supervisie over houden
en overeenkomstig brevetten verstrekken:

Try Freediving
Basic Freediving
Freediving Pool
Free Immersion Freediving
Training Techniques

Een Freediving Pool Instructor met actieve status mag ook:

Fungeren als gekwali ceerd assistent bij een sessie in zwembad/geconditioneerd water tijdens het programma
Freediving Level 1-3.

Naast de programma's die een Freediving Pool Instructor met actieve status mag verzorgen, mag een Freediving Level 1
Instructor met actieve status ook de volgende programma's verzorgen, er de supervisie over houden en overeenkomstig
brevetten verstrekken:

Freediving Level 1

Een Freediving Level 1 Instructor met actieve status mag ook:

Fungeren als gekwali ceerd assistent bij sessies in zwembad/geconditioneerd water en buitenwater tijdens het
programma Freediving Level 2.
Fungeren als gekwali ceerd assistent bij sessies in zwembad/geconditioneerd water tijdens het programma Freediving
Level 3.

Naast de programma's die een Freediving Level 1 Instructor met actieve status mag verzorgen, mag een Freediving Level 2
Instructor met actieve status ook de volgende programma's verzorgen, er de supervisie over houden en overeenkomstig
brevetten verstrekken:

Freediving Level 2

Een Freediving Level 2 Instructor met actieve status mag ook:

Fungeren als gekwali ceerd assistent bij sessies in zwembad/geconditioneerd water en buitenwater tijdens het
programma Freediving Level 3.
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Trainingstandaards voor Freediving Professionals

FREEDIVING SPECIALIST
INSTRUCTOR
I. DOEL

Het programma SSI Freediving Specialist Instructor is bedoeld om personen de juiste kennis en vaardigheden bij te
brengen zodat zij op een veilige en leuke manier het programma Basic Freediving kunnen verzorgen en kunnen
assisteren bij Freediving Instructor Training Courses.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE

Een Freediving Instructor Trainer met actieve status mag het Freediving Specialist Instructor-seminar verzorgen.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de kandidaat een cursusdossier voor Dive Professionals invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Vrijwaringverklaring voor Dive Professionals
SSI overeenkomst voor Dive Professionals

Elke kandidaat die deelneemt aan opleidingen op professional-niveau, moet de volgende documenten uploaden in MySSI
voordat het uiteindelijke brevet kan worden verstrekt:

RSTC Medische verklaring die is ondertekend is door een arts en niet ouder is dan één (1) jaar
Reanimatiediploma - niet ouder dan twee (2) jaar
EHBO-diploma - niet ouder dan twee (2) jaar
Diploma Zuurstof toedienen - niet ouder dan twee (2) jaar

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 18 jaar.
Minimaal Freediving Level 1 Instructor.
Minimaal 25 Basic Freediving/Freediving Level 1-brevetten afgegeven.

OF 

SSI Instructor Trainer
In het bezit van minimaal het brevet Freediving Level 1

V. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 8-12 uur.
De desbetreffende instructeur bepaalt het totaalaantal lessen, uren en sessies per dag op basis van de behoeften en de
bekwaamheid van de cursist en de omgevingsomstandigheden.

VI. DIEPTELIMIETEN

De maximale diepte tijdens alle freedive-sessies in het kader van de opleiding in het zwembad/geconditioneerd water
is vijf (5) meter.

VII. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

Het maximale aantal kandidaten per instructeur is zes.
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VIII. SUPERVISIE

Alle theorielessen en activiteiten in het zwembad/geconditioneerd water vinden plaats onder directe supervisie van
een Freediving Instructor Trainer met actieve status.

IX. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Voldoen aan de eisen en de evaluaties met succes afronden zoals beschreven in de Freediving Specialist Instructor
Manual.
De zwemvaardigheidstest zoals beschreven in de Freediving Specialist Instructor Manual.
Hij stelt zich op als leider en beheerst de vaardigheden op leidersniveau.
Het theorie-examen, waarvoor de kandidaat met een score van minimaal 90% moet slagen.

X. BEVOEGDHEID BIJ ACTIEVE STATUS
Een Freediving Specialist Instructor met actieve status mag de volgende programma's verzorgen, er de supervisie over
houden en overeenkomstig brevetten verstrekken:

Basic Freediving Instructor

Een Freediving Specialist Instructor met actieve status mag ook:

Freediving Instructor Trainers assisteren bij alle SSI Freediving programma's op instructeursniveau.
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FREEDIVING LEVEL 1, 2 EN 3
INSTRUCTOR UPGRADE
I. DOEL

Het programma SSI Freediving Level 1, 2 en 3 Instructor Upgrade is bedoeld om personen de juiste kennis en
vaardigheden bij te brengen zodat zij op een veilige en leuke manier de programma's Freediving Level 1, 2 of 3 kunnen
verzorgen.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE

Een Freediving Instructor Trainer met actieve status mag het programma Freediving Level 1, 2 en 3 Instructor Upgrade
verzorgen.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de kandidaat een cursusdossier voor Dive Professionals invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Vrijwaringverklaring voor Dive Professionals
SSI overeenkomst voor Dive Professionals

Elke kandidaat die deelneemt aan opleidingen op professional-niveau, moet de volgende documenten uploaden in MySSI
voordat het uiteindelijke brevet kan worden verstrekt:

RSTC Medische verklaring die is ondertekend is door een arts en niet ouder is dan één (1) jaar
Reanimatiediploma - niet ouder dan twee (2) jaar
EHBO-diploma - niet ouder dan twee (2) jaar
Diploma Zuurstof toedienen - niet ouder dan twee (2) jaar

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 18 jaar.

Freediving Level 1 Instructor Upgrade-kandidaten: 

Hij is Freediving Pool Instructor.
Hij heeft het programma Freediving Level 2 afgerond.
Hij heeft het programma Freediving Stress & Rescue afgerond.

Freediving Level 2 Instructor Upgrade-kandidaten: 

Hij is Freediving Instructor Level 1.
Hij heeft het programma Freediving Level 3 afgerond.

Freediving Level 3 Instructor Upgrade-kandidaten: 

Hij is Freediving Instructor Level 2.
Hij heeft minimaal 30 Freediving Pool/Level 1-brevetten afgegeven.
Hij heeft minimaal 20 Freediving Level 2-brevetten afgegeven.

V. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 24-32 uur.
De desbetreffende instructeur bepaalt het totaalaantal lessen, uren en sessies per dag op basis van de behoeften en de
bekwaamheid van de cursist en de omgevingsomstandigheden.
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VI. DIEPTELIMIETEN

De maximale diepte tijdens alle freedive-sessies in het kader van de opleiding is veertig (50) meter.

VII. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

Het maximale aantal kandidaten per instructeur is zes.

VIII. SUPERVISIE

Alle prestatiegerichte activiteiten vinden plaats onder directe supervisie van een Freediving Level 3 Instructor met
actieve status.
Alle theorielessen en activiteiten in het zwembad/geconditioneerd water en buitenwater vinden plaats onder directe
supervisie van een Freediving Instructor Trainer met actieve status.

IX. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Voldoen aan de eisen en de evaluaties met succes afronden zoals beschreven in de Freediving Instructor Training of
Upgrade Manual.
Hij stelt zich op als leider en beheerst de vaardigheden op leidersniveau.
Het theorie-examen, waarvoor de kandidaat met een score van minimaal 90% moet slagen.
De zwemvaardigheidstest en alle prestatievereisten voor een kandidaat zoals beschreven in de Trainingstandaards.

X. BEVOEGDHEID BIJ ACTIEVE STATUS

Voor Freediving Level 1 Instructors: 

De programma's Try Freediving, Basic Freediving, Freediving Pool, Freediving Level 1, Free Immersion en Training
Techniques verzorgen en bijbehorende brevetten verstrekken.
Fungeren als gekwali ceerd assistent bij sessies in zwembad/geconditioneerd water en buitenwater tijdens het
programma Freediving Level 2.
Fungeren als gekwali ceerd assistent bij sessies in zwembad/geconditioneerd water tijdens het programma Freediving
Level 3.

Voor Freediving Level 2 Instructors: 

De programma's Try Freediving, Basic Freediving, Freediving Pool, Freediving Level 1 and 2, Free Immersion en Training
Techniques verzorgen en bijbehorende brevetten verstrekken.
Fungeren als gekwali ceerd assistent bij sessies in zwembad/geconditioneerd water en buitenwater tijdens het
programma Freediving Level 3.

Voor Freediving Level 3 Instructors: 

De programma's Try Freediving, Basic Freediving, Freediving Pool, Freediving Level 1, 2 en 3, Free Immersion en
Training Techniques verzorgen en bijbehorende brevetten verstrekken.
Fungeren als gekwali ceerd assistent bij sessies in zwembad, geconditioneerd water en buitenwater tijdens het
programma Freediving Instructor Training Course.
Directe supervisie houden over alle prestatievereisten in het water tijdens de programma's Pool tot en met Level 2
Freediving Instructor Training Course.
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Trainingstandaards voor Freediving Professionals

FREEDIVING SPECIALTY
INSTRUCTOR
I. DOEL

Het SSI programma Freediving Specialty Instructor is bedoeld om de kandidaten de kennis, vaardigheden en ervaring bij te
brengen die ze nodig hebben om SSI Freediving specialtyprogramma's te verzorgen.

II. ADMINISTRATIE
Vóór brevettering moeten de kandidaten het universele aanvraagformulier voor Dive Professionals van SSI invullen.

Elke kandidaat die deelneemt aan opleidingen op professional-niveau, moet de volgende documenten uploaden in MySSI
voordat het uiteindelijke brevet kan worden verstrekt:

RSTC Medische verklaring die is ondertekend is door een arts en niet ouder is dan één (1) jaar
Reanimatiediploma - niet ouder dan twee (2) jaar
EHBO-diploma - niet ouder dan twee (2) jaar
Diploma Zuurstof toedienen - niet ouder dan twee (2) jaar

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 18 jaar.
Basic Freediving Instructor.

Je kunt op twee manieren lesbevoegdheid voor SSI Freediving specialtyprogramma's
krijgen: 

1. Specialty Instructor Seminar
2. Co-teaching

IV. BREVETTERING
Zodra aan alle eisen is voldaan, stuur je het aanvraagformulier van de kandidaat met de vereiste documentatie op naar het
verantwoordelijke SSI Service Center. De kandidaat wordt gebrevetteerd als Freediving Specialty Instructor.
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V. BEVOEGDHEID BIJ ACTIEVE STATUS

Freediving Specialty Instructors mogen uitsluitend de specialty's verzorgen waarvoor zij
lesbevoegdheid hebben, en niet de specialty's die hun opleidingsniveau te boven gaan. 

Basic Freediving Instructors kunnen lesbevoegdheid verkrijgen voor de volgende programma's:

Photo and Video Freediving

React Right

Boat Freediving

Fish Identi cation

Marine Ecology

Coral Identi cation

Sea Turtle Ecology

Shark Ecology

OPMERKING: SSI Assistant Instructors met het brevet Basic Freediving Instructor worden automatisch geüpgraded naar
Freediving Specialty Instructor voor de programma's waarvoor ze lesbevoegdheid hebben.

Freediving Pool Instructors kunnen lesbevoegdheid verkrijgen voor de volgende programma's:

Training Techniques

Mono n Pool

No-Fin Pool

Freediving Level 1 Instructors kunnen lesbevoegdheid verkrijgen voor de volgende programma's:

Mono n

Free Immersion (FIM)

Basic Spear shing

Spear shing Safety and Training

Night and Limited Visibility Diving

Wreck Freediving

Scooter/DPV Diving

Freediving Level 2 Instructors kunnen lesbevoegdheid verkrijgen voor de volgende programma's:

Variable Weight (VWT)

No-Fin

Freediver Stress and Rescue
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Seminar

I. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Freediving Instructor Trainer met actieve status die als instructeur ook lesbevoegdheid voor de desbetreffende
specialty heeft, verzorgt het seminar.

II. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Het Freediving Specialty Instructor-seminar met succes afronden.

OPMERKING: Voor deze methode hoeft de kandidaat geen gelogde duiken te overleggen.

Co-teaching

I. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
De kandidaat mag de desbetreffende freediving-specialtyprogramma's uitsluitend verzorgen samen met een SSI
Freediving Specialty Instructor met actieve status die lesbevoegdheid voor de desbetreffende specialty heeft.

Free Immersion Freediving
Training Techniques
Photo/Video
Night/Limited Visibility
Wreck Freediving
Alle specialtyprogramma's op het gebied van ecologie

II. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Minimaal één volledig programma van de desbetreffende freediving-specialty in de vorm van co-teaching verzorgen.
De Monitor van het SSI Freediving Center/Resort waarbij de kandidaat is aangesloten, tekent het universele
aanvraagformulier af.

OPMERKING: het verantwoordelijke SSI Service Center kan aanvullende eisen stellen op basis van de lokale wet- en
regelgeving.
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Trainingstandaards voor Freediving Professionals

FREEDIVING INSTRUCTOR
TRAINER
I. DOEL

Het seminar SSI Freediving Instructor Trainer is bedoeld om personen de juiste kennis en vaardigheden op
instructeursniveau bij te brengen zodat zij op een veilige en leuke manier het programma Freediving Instructor kunnen
verzorgen.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE

Een Freediving International Training Director verzorgt in opdracht van het verantwoordelijke SSI Service Center het
Freediving Instructor Trainer Seminar.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de kandidaat een cursusdossier voor Dive Professionals invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Vrijwaringverklaring voor Dive Professionals
SSI overeenkomst voor Dive Professionals

Elke kandidaat die deelneemt aan opleidingen op professional-niveau, moet de volgende documenten uploaden in MySSI
voordat het uiteindelijke brevet kan worden verstrekt:

RSTC Medische verklaring die is ondertekend is door een arts en niet ouder is dan één (1) jaar
Reanimatiediploma - niet ouder dan twee (2) jaar
EHBO-diploma - niet ouder dan twee (2) jaar
Diploma Zuurstof toedienen - niet ouder dan twee (2) jaar

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 18 jaar.
Hij heeft geassisteerd bij minimaal één (1) Freediving Instructor Training Course.
Freediving Instructor Level 3 met actieve status.
Minimaal 100 freediving-brevetten afgegeven, waaronder 50 Pool/Level 1 + 25 Level 2 + 5 Level 3 freediving-brevetten.
Ter goedkeuring een schriftelijke aanvraag indienen bij het verantwoordelijke SSI Service Center.

V. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 70-80 uur.
De desbetreffende instructeur bepaalt het totaalaantal lessen, uren en sessies per dag op basis van de behoeften en de
bekwaamheid van de cursist en de omgevingsomstandigheden.

VI. DIEPTELIMIETEN

De maximale diepte tijdens alle sessies in het kader van de opleiding is 40 meter.

VII. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

Het maximale aantal kandidaten per instructeur is zes.

Het aantal kandidaten mag verhoogd worden tot acht als er ook één (1) Freediving Instructor Trainer met actieve status
aanwezig is.
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VIII. SUPERVISIE

Alle activiteiten met betrekking tot theorie, zwembad/geconditioneerd water en buitenwater vinden plaats onder
directe supervisie van een Freediving International Training Director met actieve status.

IX. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Voldoen aan de eisen en de evaluaties met succes afronden zoals beschreven in de Freediving Instructor Trainer
Manual.
De zwemvaardigheidstest zoals beschreven in de Freediving Instructor Training Course Manual als deze niet in de
voorafgaande zes (6) maanden is gedaan.
Hij stelt zich op als leider en beheerst de vaardigheden op leidersniveau.
Het theorie-examen, waarvoor de kandidaat met een score van minimaal 90% moet slagen.

De cursist moet aan de volgende eisen voldoen:

Hangen op 20 meter met een redding na black-out (BO).
Black-out redding (BO) vanaf 25 meter, gevolgd door 50 meter slepen en ondertussen beademen.
100 meter Dynamic met twee vinnen.
Het theorie-examen, waarvoor de kandidaat met een score van minimaal 90% moet slagen.

X. VEREISTEN VOOR ACTIEVE STATUS

Hij geeft op alle recreatieve niveaus exclusief les volgens het SSI Total Teaching System en geeft uitsluitend SSI
brevetten af. Alleen indien SSI geen eigen materialen beschikbaar heeft, mag hij gebruikmaken van een programma
van een andere erkende organisatie.
De SSI- loso e uitdragen en het SSI Business-systeem goed toepassen.
Ten minste één (1) volledig Instructor Training-programma per 36 maanden verzorgen. Als deze periode zonder
volledig Instructor Trainer-programma is verstreken, kan de Instructor Trainer een speciale trainingsessie bijwonen of
behoudt hij de inactieve status totdat hij de speciale trainingsessie heeft gevolgd.
Alle verplichte SSI Dive Professional-updates bijwonen.
Een Instructor Trainer wordt verantwoordelijk gehouden voor de kwaliteit van de opleidingen. Als een groot aantal van
zijn kandidaten niet slaagt voor de Instructor Evaluation (IE) omdat de prestaties van de Instructor Trainer onder de
maat zijn, is het mogelijk dat de Instructor Trainer opnieuw een Instructor Trainer Seminar moet volgen of wordt
teruggezet naar de kwali catie Master Instructor.

OPMERKING: Een Freediving Instructor Trainer wordt verantwoordelijk gehouden voor de kwaliteit van de opleidingen
die hij geeft. Als zijn kandidaten niet voldoen aan de SSI kwaliteitsnorm omdat de prestaties van de Freediving
Instructor Trainer onder de maat zijn, is het mogelijk dat de trainer opnieuw het eerstvolgende Freediving Instructor
Trainer Seminar moet volgen of wordt teruggezet naar het niveau van Freediving Instructor Level 3.

XI. BEVOEGDHEID BIJ ACTIEVE STATUS

Na brevettering mag een Freediving Instructor Trainer met actieve status alle SSI Freediving-programma's verzorgen, er
de supervisie over hebben en overeenkomstig brevetten afgeven.
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Trainingstandaards voor Freediving Professionals

FREEDIVING INSTRUCTOR
CROSSOVER EN UPDATE
I. DOEL

Het programma SSI Freediving Instructor Crossover is bedoeld om de freedive-instructeurs van andere erkende
opleidingsorganisaties bekend te maken met de SSI loso e en procedures.
Zij doen de kennis en vaardigheden op die nodig zijn om op een veilige en leuke manier SSI Freediving-programma's
op hetzelfde niveau als hun bestaande kwali caties te verzorgen.
Het programma SSI Freediving Instructor Update is bedoeld om SSI Freediving Instructors die minimaal twee (2) jaar
inactief zijn geweest, te updaten zodat zij opnieuw actieve status kunnen verkrijgen.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE

Een Freediving Instructor Trainer met actieve status mag de programma's Freediving Instructor Crossover of Update
voor alle Freediving-niveaus verzorgen.
Een Freediving Specialist Instructor met actieve status mag de programma's Freediving Instructor Crossover tot het
niveau van Freediving Basic Instructor verzorgen.

III. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de kandidaat een cursusdossier voor Dive Professionals invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip
Vrijwaringverklaring voor Dive Professionals
SSI overeenkomst voor Dive Professionals

Elke kandidaat die deelneemt aan opleidingen op professional-niveau, moet de volgende documenten uploaden in MySSI
voordat het uiteindelijke brevet kan worden verstrekt:

RSTC Medische verklaring die is ondertekend is door een arts en niet ouder is dan één (1) jaar
Reanimatiediploma - niet ouder dan twee (2) jaar
EHBO-diploma - niet ouder dan twee (2) jaar
Diploma Zuurstof toedienen - niet ouder dan twee (2) jaar

IV. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 18 jaar.
Freedive-instructeur met actieve status bij een andere erkende opleidingsorganisatie. Er mogen in de voorgaande 12
maanden geen klachten, bijvoorbeeld vanwege het overtreden van de standaards, tegen hem hebben gelopen.

OF 

Freediving Instructor of gelijkwaardig, maar minimaal twee (2) jaar inactief geweest.
De kandidaat moet aantonen dat hij zijn status niet heeft verlengd en er geen klachten, bijvoorbeeld vanwege het
overtreden van de standaards, tegen hem lopen.

V. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 24-32 uur.
De desbetreffende instructeur bepaalt het totaalaantal lessen, uren en sessies per dag op basis van de behoeften en de
bekwaamheid van de cursist en de omgevingsomstandigheden.
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VI. DIEPTELIMIETEN

Alle freedive-sessies in het kader van de opleiding moeten plaatsvinden op de diepten die staan vermeld in de
desbetreffende Freediving Instructor Standaards.

VII. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

Het maximale aantal kandidaten per instructeur is zes.

VIII. SUPERVISIE

Alle theorielessen en sessies in zwembad/geconditioneerd water en buitenwater tijdens een Freediving Basic Instructor
Crossover vinden plaats onder directe supervisie van een Freediving Specialist Instructor of Freediving Instructor Trainer
met actieve status.
Alle theorielessen en activiteiten in het zwembad/geconditioneerd water en buitenwater tijdens alle andere cross-overs
vinden plaats onder directe supervisie van een Freediving Instructor Trainer met actieve status.

IX. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

Voldoen aan de eisen en de evaluaties met succes afronden zoals beschreven in de Freediving Instructor Training of
Upgrade Manual.
De vereiste prestaties voor elk niveau neerzetten zoals beschreven in de Freediving Standaards.
Hij stelt zich op als leider en beheerst de vaardigheden op leidersniveau.
Het theorie-examen, waarvoor de kandidaat met een score van minimaal 90% moet slagen.

X. VEREISTEN VOOR ACTIEVE STATUS

Jaarlijkse verlenging van de status.
In het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (indien van toepassing).
Aansluiting bij een SSI Dive Center of SSI Dive Resort met actieve status.

XI. BEVOEGDHEID BIJ ACTIEVE STATUS

De Freediving-programma's waarvoor hij lesbevoegdheid heeft, verzorgen, er supervisie over houden, de
desbetreffende brevetten afgeven en er als gekwali ceerd assistent bij assisteren.

306 (C) SSI International GmbH, 2018         



SSI standaards voor Swim

ALGEMENE
TRAININGSTANDAARDS
I. HET GEBRUIK VAN DEZE STANDAARDS

Deze Algemene trainingstandaards voor het SSI Swim-programma zijn van toepassing op alle SSI Swim-programma's
tenzij anders wordt vermeld in de trainingstandaards van het speci eke programma. Als een speci eke standaard niet is
opgenomen in de Algemene trainingstandaards voor het Swim-programma of in de trainingstandaards van het speci eke
programma, houd je de Algemene trainingstandaards van SSI aan.

In de context van deze standaards is een SSI Swim Professional een persoon die door SSI op het niveau van professional is
gebrevetteerd, of een medewerker van een SSI Swim School.

II. ONTHEFFING
Ontheffing of afwijking van de SSI Standaards moet schriftelijk worden aangevraagd bij het verantwoordelijke SSI Service
Center. In de aanvraag moet worden toegelicht waarom ontheffing wordt aangevraagd en hoe de kwaliteit van de SSI
opleiding gewaarborgd wordt. Standaards worden jaarlijkse bijgewerkt; indien een ontheffing of afwijking was
goedgekeurd, komt deze goedkeuring te vervallen bij het verschijnen van een nieuwe versie van de Standaards.

III. HOGERE STANDAARDS HANTEREN
SSI Swim Professionals mogen hogere standaards hanteren, dieper op de lesstof ingaan en extra trainingsessies aanbieden.
Als nieuwe technieken en materialen hun intrede doen, wordt het gebruik ervan aangemoedigd.

Speci eke wijzigingen in lesstof en vaardigheden moeten vooraf worden goedgekeurd door het verantwoordelijke SSI
Service Center.

IV. VERANTWOORDELIJKHEID
Als SSI Swim Professional ben je wanneer je met mensen werkt, verantwoordelijk voor hun beslissingen en handelingen.

SSI verwacht van jou altijd een juiste en professionele houding wanneer je betrokken bent bij opleidinggerelateerde
activiteiten.

Alle algemene en gedragstandaards zijn van toepassing op SSI Swim Schools en Swim Professionals.

V. CRITERIA VOOR DEELNAME
A. LEEFTIJD

De minimale leeftijd voor deelname aan een SSI programma staat vermeld in de trainingstandaards van het
desbetreffende programma.

B. ERVARING

Welke ervaring de cursist minimaal moet hebben om te kunnen deelnemen, staat vermeld in de trainingstandaards van
het desbetreffende programma.

VI. VRIJWARINGVERKLARING
Elke cursist moet voorafgaand aan de opleiding in het water een vrijwaringverklaring en een verklaring van begrip
ondertekenen. In geval van minderjarigheid moeten deze verklaringen door een ouder en/of verzorger medeondertekend
worden.

OPMERKING: Het ondertekenen van een vrijwaringverklaring is in enkele landen in strijd met de wet inzake
aansprakelijkheid. VOORBEELD: De vrijwaringverklaring is niet geldig in de Europese Unie. Cursisten mogen dan ook
niet worden gedwongen om deze te ondertekenen.

VII. SSI MATERIALEN
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A. MATERIALEN - CURSIST

Elke cursist moet zelf beschikken over de desbetreffende actuele lesmaterialen –in geprinte en/of digitale vorm– van het
programma waaraan hij deelneemt (indien lesmaterialen beschikbaar zijn).

B. MATERIALEN - DIVE PROFESSIONAL

De SSI Trainingstandaards, de SSI lesmaterialen voor professionals en SSI lesmaterialen voor cursisten vormen de basis van
het SSI opleidingssysteem en moeten worden gebruikt bij alle SSI opleidingsprogramma's.

Indien er tussen deze materialen verschillen zitten, zijn de SSI Trainingstandaards doorslaggevend. In geval van twijfel
neem je voor advies of toelichting contact op met het verantwoordelijke SSI Service Center.

Elke SSI Swim Professional heeft toegang tot de nieuwste lesmaterialen voor instructeur en cursist voor de programma's
die hij verzorgt, en tot eventuele aanvullende lesmaterialen die verplicht worden gesteld door SSI of de Swim School
waarbij hij is aangesloten.

VIII. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER
Het maximale aantal cursisten per Professional in het water staat vermeld in de standaards van het speci eke programma.

Indien mogelijk moeten tijdens de opleiding extra leraren of gekwalificeerde assistenten worden ingezet. Als het gezien
de bekwaamheid van de cursist(en) nodig is, verlaag je het maximale aantal cursisten per instructeur.

IX. PROGRAMMADUUR
Het aantal uren dat voor het programma wordt aanbevolen, wordt op basis van de behoeften en de bekwaamheid van de
cursist vastgesteld.

Het aantal lessen wordt bepaald door de desbetreffende Swim Teacher.
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SSI standaards voor Swim

ADMINISTRATIE
I. SCREENING:

Swim Professionals moeten een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) (NL) of Bewijs van goed gedrag en zeden (B)
overleggen voordat zij gebrevetteerd worden. De verklaring c.q. het bewijs moet op het moment van afronding in het
cursus dossier van de Swim Professional aanwezig zijn.

II. CURSUSDOSSIERS
Aan de hand van het cursusdossier worden de voortgang, kennis en vaardigheden van elke cursist bewaakt en
geëvalueerd. De cursusdossiers moeten gedurende vijf jaar door de SSI Swim School bewaard worden.

Volledig ingevulde cursusdossiers van Swim Teacher Instructors en Swim Teacher Instructor Trainers moeten inclusief de
vereiste documentatie worden verstuurd naar het verantwoordelijke SSI Service Center, waar de informatie verwerkt zal
worden en het brevet zal worden afgegeven.

III. BREVETTEN
Wanneer een Swim Professional een opleidingsprogramma met succes afrondt, moet een brevet worden afgegeven.
Brevetten moeten binnen tien (10) dagen na afronding van het programma worden aangevraagd via MySSI. Met de hand
ingevulde formulieren moeten binnen tien (10) dagen aan SSI worden opgestuurd.
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SSI standaards voor Swim

STANDAARDS VOOR SWIM-
PROGRAMMA
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Standaards voor Swim-programma

BABY SWIM I
I. DOEL

In dit programma worden zeer jonge cursisten vertrouwd gemaakt met een wateromgeving (in en om het water) zodat zij
daar onder directe supervisie van een ouder of verzorger kunnen verblijven,

Ook leert de ouder of verzorger hoe hij op de juiste manier met zijn kind omgaat in een omgeving met water.

II. VEREISTE LESBEVOEGDHEID
Een Baby Swim Teacher of hoger met actieve status mag het programma Baby Swim I verzorgen.

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Leeftijd: 2-35 jaar maanden oud.

IV. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER
Het maximale aantal cursisten per instructeur is zes.

OPMERKING: Een ouder of verzorger moet samen met de cursist in het water zijn.

V. SUPERVISIE

Een Baby Swim Teacher of hoger met actieve status moet indirecte supervisie houden over alle activiteiten.

Een ouder of verzorger moet voortdurend directe supervisie over de cursist houden.

VI. VOORUITGANG
Zodra de cursist heeft laten zien dat hij de vaardigheden als vermeld in de Baby Swim Teacher Instructor Manual en het SSI
Gold Script-lesplan beheerst, mag hij doorgaan met de volgende programma's:

Baby Swim II, zodra hij twee (2) jaar oud is.

Aquatike I of II, zodra hij drie (3) jaar oud is.
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Standaards voor Swim-programma

BABY SWIM II
I. DOEL

In dit programma worden jonge cursisten vertrouwd gemaakt met een wateromgeving (in en om het water) zodat zij daar
onder indirecte supervisie van een ouder of verzorger kunnen verblijven.

Ook leert de ouder of verzorger hoe hij op de juiste manier met zijn kind omgaat in een omgeving met water.

II. VEREISTE LESBEVOEGDHEID
Een Baby Swim Teacher of hoger met actieve status mag het programma Baby Swim II verzorgen.

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Leeftijd: 18-35 jaar maanden oud.

IV. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER
Het maximale aantal cursisten per instructeur is vier.

V. SUPERVISIE

Een Baby Swim Teacher of hoger met actieve status moet indirecte supervisie houden over alle activiteiten.

Een ouder of verzorger moet voortdurend indirecte supervisie over de cursist houden.

VI. VOORUITGANG
Zodra de cursist heeft laten zien dat hij de vaardigheden als vermeld in de Baby Swim Teacher Instructor Manual en het SSI
Gold Script-lesplan beheerst, mag hij doorgaan met de volgende programma's:

Aquatike II, zodra hij drie (3) jaar oud is.

OPMERKING: Als de cursist nog niet aan de vereisten voor het volgende programma voldoet op het moment dat hij drie
(3) jaar oud is, moet hij worden overgeplaatst naar de Aquatike I-groep.
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Standaards voor Swim-programma

AQUATIKE I
I. DOEL

In dit programma worden jonge cursisten vertrouwd gemaakt met een wateromgeving (in en om het water) en hoe zij zich
met gebruik van zowel armen als benen in het water voort kunnen bewegen.

II. VEREISTE LESBEVOEGDHEID
Een Level I Swim Teacher of hoger met actieve status mag het programma Aquatike I verzorgen.

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Leeftijd: 36-47 jaar maanden oud.

IV. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER
Het maximale aantal cursisten per instructeur is vier.

V. SUPERVISIE

Een Level I Swim Teacher of hoger met actieve status moet directe supervisie houden over alle activiteiten.

VI. VOORUITGANG
Zodra de cursist heeft laten zien dat hij de vaardigheden als vermeld in de Level I Swim Teacher Instructor Manual en het
SSI Gold Script-lesplan beheerst, mag hij doorgaan met de volgende programma's:

Aquatike II, wanneer hij nog steeds drie (3) jaar oud is.

Preschool Beginner I, indien hij bij aanvang vier (4) jaar oud is.
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Standaards voor Swim-programma

AQUATIKE II
I. DOEL

In dit programma worden jonge cursisten vertrouwd gemaakt met een wateromgeving (in en om het water) en hoe zij zich
met gebruik van zowel armen als benen in het water voort kunnen bewegen.

II. VEREISTE LESBEVOEGDHEID
Een Level I Swim Teacher of hoger met actieve status mag het programma Aquatike II verzorgen.

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Leeftijd: 36-47 jaar maanden oud.

IV. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER
Het maximale aantal cursisten per instructeur is vier.

V. SUPERVISIE

Een Level I Swim Teacher of hoger met actieve status moet directe supervisie houden over alle activiteiten.

VI. VOORUITGANG
Zodra de cursist heeft laten zien dat hij de vaardigheden als vermeld in de Level I Swim Teacher Instructor Manual en het
SSI Gold Script-lesplan beheerst, mag hij doorgaan met de volgende programma's:

Aquatike III, wanneer hij nog steeds drie (3) jaar oud is.

Preschool Beginner I, indien hij bij aanvang vier (4) jaar oud is.

314 (C) SSI International GmbH, 2018         



Standaards voor Swim-programma

AQUATIKE III
I. DOEL

In dit programma worden jonge cursisten vertrouwd gemaakt met een wateromgeving (in en om het water) en hoe zij zich
met gebruik van zowel armen als benen in het water voort kunnen bewegen.

II. VEREISTE LESBEVOEGDHEID
Een Level I Swim Teacher of hoger mag het programma Aquatike III verzorgen.

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Leeftijd: 36-47 jaar maanden oud.

IV. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER
Het maximale aantal cursisten per instructeur is vier.

V. SUPERVISIE

Een Level I Swim Teacher of hoger met actieve status moet directe supervisie houden over alle activiteiten in het water.

VI. VOORUITGANG
Zodra de cursist heeft laten zien dat hij de vaardigheden als vermeld in de Level I Swim Teacher Instructor Manual en het
SSI Gold Script-lesplan beheerst, mag hij doorgaan met de volgende programma:

Beginner II.

315 (C) SSI International GmbH, 2018         



Standaards voor Swim-programma

PRESCHOOL I
I. DOEL

In dit programma worden jonge cursisten vertrouwd gemaakt met een wateromgeving (in en om het water) en hoe zij zich
met gebruik van zowel armen als benen in het water voort kunnen bewegen.

II. VEREISTE LESBEVOEGDHEID
Een Level I Swim Teacher of hoger met actieve status mag het programma Preschool I verzorgen.

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Leeftijd: 4-5 jaar oud.

IV. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER
Het maximale aantal cursisten per instructeur is vier.

V. SUPERVISIE

Een Level I Swim Teacher of hoger met actieve status moet directe supervisie houden over alle activiteiten in het water.

VI. VOORUITGANG
Zodra de cursist heeft laten zien dat hij de vaardigheden als vermeld in de Level I Swim Teacher Instructor Manual en het
SSI Gold Script-lesplan beheerst, mag hij doorgaan met de volgende programma:

Preschool II, wanneer het kind nog steeds vijf (5) jaar oud is.
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Standaards voor Swim-programma

PRESCHOOL II
I. DOEL

In dit programma worden jonge cursisten vertrouwd gemaakt met een wateromgeving (in en om het water) en hoe zij zich
met gebruik van zowel armen als benen in het water voort kunnen bewegen.

II. VEREISTE LESBEVOEGDHEID
Een Level I Swim Teacher of hoger met actieve status mag het programma Preschool II verzorgen.

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Leeftijd: 4-5 jaar oud.

Het kind beheerst de vaardigheden van Preschool I.

IV. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER
Het maximale aantal cursisten per instructeur is vier.

V. SUPERVISIE

Een Level I Swim Teacher of hoger met actieve status moet directe supervisie houden over alle activiteiten in het water.

VI. VOORUITGANG
Zodra de cursist heeft laten zien dat hij de vaardigheden als vermeld in de Level I Swim Teacher Instructor Manual en het
SSI Gold Script-lesplan beheerst, mag hij doorgaan met de volgende programma:

Beginner II.
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Standaards voor Swim-programma

BEGINNER I
I. DOEL

In dit programma worden cursisten vertrouwd gemaakt met een wateromgeving (in en om het water) en hoe zij zich met
gebruik van zowel armen als benen in het water voort kunnen bewegen.

II. VEREISTE LESBEVOEGDHEID
Een Level I Swim Teacher of hoger met actieve status mag het programma Beginner I verzorgen.

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Leeftijd: 6-15 jaar oud.

IV. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER
Het maximale aantal cursisten per instructeur is vier.

V. SUPERVISIE

Een Level I Swim Teacher of hoger met actieve status moet directe supervisie houden over alle activiteiten in het water.

VI. VOORUITGANG
Zodra de cursist heeft laten zien dat hij de vaardigheden als vermeld in de Level I Swim Teacher Instructor Manual en het
SSI Gold Script-lesplan beheerst, mag hij doorgaan met de volgende programma:

Beginner II.
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Standaards voor Swim-programma

BEGINNER II
I. DOEL

In dit programma worden cursisten vertrouwd gemaakt met een wateromgeving (in en om het water) en hoe zij zich met
gebruik van zowel armen als benen in het water voort kunnen bewegen.

II. VEREISTE LESBEVOEGDHEID
Een Level I Swim Teacher of hoger met actieve status mag het programma Beginner II verzorgen.

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Leeftijd: 6-15 jaar oud.

Het kind beheerst de vaardigheden van Beginner I.

IV. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER
Het maximale aantal cursisten per instructeur is vier.

V. SUPERVISIE

Een Level I Swim Teacher of hoger met actieve status moet directe supervisie houden over alle activiteiten in het water.

VI. VOORUITGANG
Zodra de cursist heeft laten zien dat hij de vaardigheden als vermeld in de Level I Swim Teacher Instructor Manual en het
SSI Gold Script-lesplan beheerst, mag hij doorgaan met de volgende programma:

Beginner III.
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Standaards voor Swim-programma

BEGINNER III
I. DOEL

In dit programma worden cursisten vertrouwd gemaakt met een wateromgeving (in en om het water) en hoe zij zich met
gebruik van zowel armen als benen in het water voort kunnen bewegen.

II. VEREISTE LESBEVOEGDHEID
Een Level I Swim Teacher of hoger met actieve status mag het programma Beginner III verzorgen.

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Leeftijd: 6-15 jaar oud.

Het kind beheerst de vaardigheden van Beginner II.

IV. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER
Het maximale aantal cursisten per instructeur is vier.

V. SUPERVISIE

Een Level 1 Swim Teacher of hoger met actieve status moet directe supervisie houden over alle activiteiten in het water.

VI. VOORUITGANG
Zodra de cursist heeft laten zien dat hij de vaardigheden als vermeld in de Level I Swim Teacher Instructor Manual en het
SSI Gold Script-lesplan beheerst, mag hij doorgaan met de volgende programma:

Intermediate I
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Standaards voor Swim-programma

INTERMEDIATE I
I. DOEL

In dit programma leert de cursist de basiszwemvaardigheden en ontwikkelt hij slagen voor het wedstrijdzwemmen.

II. VEREISTE LESBEVOEGDHEID
Een Level 2 Swim Teacher of hoger met actieve status mag het programma Intermediate I verzorgen.

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Leeftijd: 5-17 jaar oud.

De cursist beheerst de vaardigheden van Beginner III.

IV. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER
Het maximale aantal cursisten per instructeur is vier.

V. SUPERVISIE

Een Level 2 Swim Teacher of hoger met actieve status moet directe supervisie houden over alle activiteiten in het water.

VI. VOORUITGANG
Zodra de cursist heeft laten zien dat hij de vaardigheden als vermeld in de Level 2 Swim Teacher Instructor Manual en het
SSI Gold Script-lesplan beheerst, mag hij doorgaan met de volgende programma:

Intermediate II.
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Standaards voor Swim-programma

INTERMEDIATE II
I. DOEL

In dit programma leert de cursist de geavanceerde zwemvaardigheden en ontwikkelt hij slagen voor het
wedstrijdzwemmen.

II. VEREISTE LESBEVOEGDHEID
Een Level 2 Swim Teacher of hoger met actieve status mag het programma Intermediate II verzorgen.

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Leeftijd: 5-17 jaar oud.

De cursist beheerst de vaardigheden van Intermediate I.

IV. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER
Het maximale aantal cursisten per instructeur is vier.

V. SUPERVISIE

Een Level 2 Swim Teacher of hoger met actieve status moet directe supervisie houden over alle activiteiten in het water.

VI. VOORUITGANG
Zodra de cursist heeft laten zien dat hij de vaardigheden als vermeld in de Level 2 Swim Teacher Instructor Manual en het
SSI Gold Script-lesplan beheerst, mag hij doorgaan met de volgende programma:

Advanced I.
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Standaards voor Swim-programma

ADVANCED I
I. DOEL

In dit programma verbetert de cursist zijn geavanceerde zwemvaardigheden en slagen voor het wedstrijdzwemmen.

II. VEREISTE LESBEVOEGDHEID
Een Level 2 Swim Teacher of hoger met actieve status mag het programma Advanced I verzorgen.

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Leeftijd: 5-17 jaar oud.

De cursist beheerst de vaardigheden van Intermediate II.

IV. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER
Het maximale aantal cursisten per instructeur is zes.

V. SUPERVISIE

Een Level 2 Swim Teacher of hoger met actieve status moet indirecte supervisie houden over alle activiteiten in het
water.

VI. VOORUITGANG
Zodra de cursist heeft laten zien dat hij de vaardigheden als vermeld in de Level 2 Swim Teacher Instructor Manual en het
SSI Gold Script-lesplan beheerst, mag hij doorgaan met de volgende programma:

Advanced II.
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ADVANCED II
I. DOEL

In dit programma verbetert de cursist zijn geavanceerde zwemvaardigheden en slagen voor het wedstrijdzwemmen.

II. VEREISTE LESBEVOEGDHEID
Een Level 2 Swim Teacher of hoger met actieve status mag het programma Advanced II verzorgen.

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Leeftijd: 5-17 jaar oud.

De cursist beheerst de vaardigheden van Advanced I.

IV. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER
Het maximale aantal cursisten per instructeur is zes.

V. SUPERVISIE

Een Level 2 Swim Teacher of hoger met actieve status moet indirecte supervisie houden over alle activiteiten in het
water.

VI. VOORUITGANG
Zodra de cursist heeft laten zien dat hij de vaardigheden als vermeld in de Level 2 Swim Teacher Instructor Manual en het
SSI Gold Script-lesplan beheerst, mag hij doorgaan met de volgende programma:

Swim Team Prep.
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Standaards voor Swim-programma

SWIM TEAM PREP
I. DOEL

In dit programma verbetert de cursist zijn geavanceerde zwemvaardigheden en slagen voor het wedstrijdzwemmen, en
ontwikkelt hij kracht en uithoudingsvermogen.

II. VEREISTE LESBEVOEGDHEID
Een Level 2 Swim Teacher of hoger met actieve status mag het programma Swim Team Prep verzorgen.

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Leeftijd: 6-17 jaar oud.

De cursist beheerst de vaardigheden van Advanced II.

IV. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

Het maximale aantal cursisten per instructeur is tien.

V. SUPERVISIE

Een Level 2 Swim Teacher of hoger met actieve status moet indirecte supervisie houden over alle activiteiten in het
water.
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Standaards voor Swim-programma

ADULT I
I. DOEL

II. VEREISTE LESBEVOEGDHEID
Een Adult Swim Teacher of hoger met actieve status mag het programma Adult I verzorgen.

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
Minimale leeftijd: 16 jaar.

De cursist beheerst de vaardigheden van Advanced I.

IV. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

Het maximale aantal cursisten per instructeur is acht.

V. SUPERVISIE

Een Adult Swim Teacher of hoger met actieve status moet directe supervisie houden over alle activiteiten in het water.

VI. VOORUITGANG
Zodra de cursist heeft laten zien dat hij de vaardigheden als vermeld in de Level 2 Swim Teacher Instructor Manual en het
SSI Gold Script-lesplan beheerst, mag hij doorgaan met de volgende programma:

Adult II.
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Standaards voor Swim-programma

ADULT II
I. DOEL

II. VEREISTE LESBEVOEGDHEID
Een Adult Swim Teacher of hoger met actieve status mag het programma Adult II verzorgen.

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
Minimale leeftijd: 16 jaar.

De cursist beheerst de vaardigheden van Adult I.

IV. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER
Het maximale aantal cursisten per instructeur is acht.

V. SUPERVISIE

Een Adult Swim Teacher of hoger met actieve status moet indirecte supervisie houden over alle activiteiten in het water.
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Standaards voor Swim-programma

PROGRAMMA'S VOOR SWIM
PROFESSIONALS
De volgende standaards zijn van toepassing op elk SSI Swim Professional-opleidingsprogramma.

I. ZWEMVAARDIGHEIDSTEST VOOR KANDIDAAT
Alle kandidaten moeten deze test a eggen en ervoor slagen voordat zij gebrevetteerd worden voor een Swim
Professional-programma.

Deze test is bedoeld om vóór aanvang van een SSI opleiding zeker te stellen dat de deelnemers aan een SSI Swim
Professional-programma voldoende conditie hebben en zich in het water goed kunnen redden.

200 meter zwemmen zonder te stoppen en zonder gebruik van zwemhulpmiddelen. Slag naar keuze.

10 minuten watertrappelen zonder zwemhulpmiddelen of drij ichamen.

II. ADMINISTRATIE
Vóór aanvang van de opleiding moet de kandidaat een cursusdossier voor Swim Professionals invullen. Daartoe behoren:

Verklaring van begrip

Vrijwaringverklaring voor Professional-opleidingen

SSI Swim Professional-overeenkomst

Elke kandidaat die deelneemt aan opleidingen op professional-niveau, moet de volgende documenten uploaden in MySSI
voordat het uiteindelijke brevet kan worden verstrekt:

Diploma voor cursus reanimatie bij kinderen, baby's en volwassenen (niet ouder dan twee (2) jaar)

Diploma voor cursus EHBO aan kinderen, baby's en volwassenen (niet ouder dan twee (2) jaar)

Diploma voor cursus AED (automatische externe de brillator) (niet ouder dan twee (2) jaar)

Diploma voor cursus Zuurstof toedienen (niet ouder dan twee (2) jaar)

Verklaring omtrent het gedrag (VOG) (NL) of Bewijs van goed gedrag en zeden (B) (indien nodig)

III. AANTAL CURSISTEN PER INSTRUCTEUR IN HET WATER

Het maximale aantal kandidaten per instructeur is tien. Het aantal kandidaten mag verhoogd worden tot twaalf als er
ook één (1) gekwali ceerde assistent aanwezig is, en tot zestien als de instructeur twee (2) gekwali ceerde assistenten
heeft.

IV. STATUS ACTIEF
SSI Swim Professionals moeten aan de volgende voorwaarden voldoen om hun actieve status te behouden:

Aangesloten zijn bij een SSI Swim School met actieve status.

Beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (indien wettelijk verplicht in het desbetreffende land). SSI
moet als verzekerde in de polis zijn opgenomen. Een kopie van de polis moet aan het verantwoordelijke SSI Service
Center worden overlegd.
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Standaards voor Swim Professional

BABY SWIM TEACHER
I. DOEL

In dit programma worden kandidaten opgeleid om de zwemprogramma's Baby and Me en Aquababy te verzorgen.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Swim Teacher Instructor of hoger met actieve status mag het programma Baby Swim Teacher verzorgen.

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
Minimale leeftijd: 16 jaar.

IV. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 6-8 uur.

Stage: minimaal 4 uur.

De desbetreffende Swim Teach Instructor bepaalt het totaalaantal lessen, uren en sessies per dag op basis van de
behoeften en de bekwaamheid van de kandidaat.

V. SUPERVISIE

Een Swim Teacher Instructor met actieve status moet toezicht houden over alle theorielessen en activiteiten in het water
en evalueert de kandidaten.

Een Baby Teacher Mentor met actieve status mag directe supervisie over de kandidaten houden tijdens de stage.

VI. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

De zwemvaardigheidstest voor een kandidaat zoals beschreven in de standaards voor het Swim-programma.

Alle theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Baby Swim Teacher Instructor Manual.

Het theorie-examen Baby Swim Teacher, waarvoor de cursist met een score van minimaal 90% moet slagen.

Minimaal vier (4) uur stage lopen.

VII. BREVETTERING
Na afronding van de theorie en de lessen in het water, met inbegrip van de zwemvaardigheidstest, het theorie-examen en
de stage, mag een Swim Teacher het digitale brevet Baby Swim Teacher verstrekken.

VIII. BEVOEGDHEID BIJ ACTIEVE STATUS
Een Baby Swim Teacher met actieve status mag de volgende programma's verzorgen:

Baby and Me

Aquababy

Baby Swim Teacher-stages onder de directe supervisie van een Swim Teacher Instructor die de bevoegdheid van Teacher
Mentor heeft.
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Standaards voor Swim Professional

LEVEL 1 SWIM TEACHER
I. DOEL

In dit programma wordt de kandidaat opgeleid om de SSI Swim-programma's op Level 1 te verzorgen - van Aquatike I tot
en met Beginner III.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Swim Teacher Instructor of hoger met actieve status mag het programma Level 1 Swim Teacher verzorgen.

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
Minimale leeftijd: 16 jaar.

IV. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 20-24 uur.

Stage: minimaal 12 uur.

De desbetreffende Swim Teach Instructor bepaalt het totaalaantal lessen, uren en sessies per dag op basis van de
behoeften en de bekwaamheid van de kandidaat.

V. SUPERVISIE

Een Swim Teacher Instructor met actieve status moet toezicht houden over alle theorielessen en activiteiten in het water
en evalueert de kandidaten.

Een Level 1 Teacher Mentor of hoger met actieve status mag directe supervisie over de kandidaten houden tijdens de
stage.

VI. VEREISTEN VOOR BREVETTERING
De zwemvaardigheidstest voor een kandidaat zoals beschreven in de standaards voor het Swim-programma.

Alle theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Level 1 Swim Teacher Instructor Manual.

Het theorie-examen Level 1 Swim Teacher, waarvoor de cursist met een score van minimaal 90% moet slagen.

Minimaal twaalf (12) uur stage lopen.

VII. BREVETTERING
Na afronding van de theorie en de lessen in het water, met inbegrip van de zwemvaardigheidstest, het theorie-examen en
de stage, mag een Swim Teacher het digitale brevet Level 1 Swim Teacher verstrekken.

VIII. BEVOEGDHEID BIJ ACTIEVE STATUS
Een Level 1 Swim Teacher met actieve status mag de volgende programma's verzorgen:

Aquatike I - III

Preschool Beginner I - II

Beginner I - III

Level 1 Swim Teacher-stages onder de directe supervisie van een Swim Teacher Instructor die de bevoegdheid van
Teacher Mentor heeft.
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Standaards voor Swim Professional

LEVEL 2 SWIM TEACHER
In dit programma wordt de kandidaat opgeleid om de SSI Swim-programma's op Level 2 te verzorgen - van Intermediate I
tot en met Swim Team Prep.

I. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Swim Teacher Instructor of hoger met actieve status mag het programma Level 2 Swim Teacher verzorgen.

II. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
Minimale leeftijd: 16 jaar.

Gebrevetteerd als Level 1 Swim Teacher.

III. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 20-24 uur.

Stage: minimaal 12 uur.

De desbetreffende Swim Teach Instructor bepaalt het totaalaantal lessen, uren en sessies per dag op basis van de
behoeften en de bekwaamheid van de kandidaat.

IV. SUPERVISIE

Een Swim Teacher Instructor met actieve status moet toezicht houden over alle theorielessen en activiteiten in het water
en evalueert de kandidaten.

Een Level 2 Swim Teacher of hoger met actieve status mag directe supervisie over de kandidaten houden tijdens de
stage.

V. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

De zwemvaardigheidstest voor een kandidaat zoals beschreven in de standaards voor het Swim-programma.

Alle theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Level 2 Swim Teacher Instructor Manual.

Het theorie-examen Level 2 Swim Teacher, waarvoor de cursist met een score van minimaal 90% moet slagen.

Minimaal twaalf (12) uur stage lopen.

VI. BREVETTERING
Na afronding van de theorie en de lessen in het water, met inbegrip van de zwemvaardigheidstest, het theorie-examen en
de stage, mag een Swim Teacher het digitale brevet Level 2 Swim Teacher verstrekken.

VII. BEVOEGDHEID BIJ ACTIEVE STATUS
Naast de programma's die een Level 1 Swim Teacher met actieve status mag verzorgen, mag een Level 2 Swim Teacher met
actieve status ook de volgende programma's verzorgen:

Intermediate I - II

Advanced I - II

Swim Team Prep

Level 2 Swim Teacher-stages onder de directe supervisie van een Swim Teacher Instructor die de bevoegdheid van
Teacher Mentor heeft.
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ADULT SWIM TEACHER
Minimale leeftijd: 16 jaar.

Gebrevetteerd als Level 2 Swim Teacher.

I. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 6-8 uur.

II. DOEL

Stage: minimaal 4 uur.

De desbetreffende Swim Teach Instructor bepaalt het totaalaantal lessen, uren en sessies per dag op basis van de
behoeften en de bekwaamheid van de kandidaat.

III. SUPERVISIE

Een Swim Teacher Instructor met actieve status moet toezicht houden over alle theorielessen en activiteiten in het water
en evalueert de kandidaten.

Een Adult Teacher Mentor met actieve status mag directe supervisie over de kandidaten houden tijdens de stage.

IV. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

De zwemvaardigheidstest voor een kandidaat zoals beschreven in de standaards voor het Swim-programma.

In dit programma worden kandidaten opgeleid om de SSI Adult Swim-programma's te verzorgen.

Alle theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Adult Swim Teacher Instructor Manual.

Het theorie-examen Adult Swim Teacher, waarvoor de cursist met een score van minimaal 90% moet slagen.

Minimaal vier (4) uur stage lopen.

V. BREVETTERING
Na afronding van de theorie en de lessen in het water, met inbegrip van de zwemvaardigheidstest, het theorie-examen en
de stage, mag een Swim Teacher het digitale brevet Adult Swim Teacher verstrekken.

VI. BEVOEGDHEID BIJ ACTIEVE STATUS
Naast de programma's die een Level 2 Swim Teacher met actieve status mag verzorgen, mag een Adult Swim Teacher met
actieve status ook de volgende programma's verzorgen:

VII. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE

Adult I - II

Adult Swim Teacher-stages onder de directe supervisie van een Swim Teacher Instructor die de bevoegdheid van
Teacher Mentor heeft.

Minimale leeftijd: 16 jaar.

VIII. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
Een Swim Teacher Instructor of hoger met actieve status mag het programma Adult Swim Teacher verzorgen.
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ADULT SWIM COACH
I. DOEL

In dit programma worden kandidaten opgeleid om volwassenen die het zwemmen meer of minder goed beheersen,
zwemvaardigheden bij te brengen.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Swim Teacher Instructor of hoger met actieve status mag het programma Adult Swim Coach verzorgen.

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
Minimale leeftijd: 16 jaar.

IV. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 16-20 uur.
Stage: minimaal 8 uur.
De desbetreffende Swim Teach Instructor bepaalt het totaalaantal lessen, uren en sessies per dag op basis van de
behoeften en de bekwaamheid van de kandidaat.

V. SUPERVISIE

Een Swim Teacher Instructor met actieve status moet toezicht houden over alle theorielessen en activiteiten in het water
en evalueert de kandidaten.
Een Adult Teacher Mentor met actieve status mag directe supervisie over de kandidaten houden tijdens de stage.

VI. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

De zwemvaardigheidstest voor een kandidaat zoals beschreven in de standaards voor het Swim-programma.
Alle theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Adult Swim Teacher Instructor Manual.
Het theorie-examen Adult Swim Coach, waarvoor de cursist met een score van minimaal 90% moet slagen.
Minimaal acht (8) uur stage lopen.

VII. BREVETTERING
Na afronding van de theorie en de lessen in het water, met inbegrip van de zwemvaardigheidstest, het theorie-examen en
de stage, mag een Swim Teacher het digitale brevet Adult Swim Coach verstrekken.

VIII. BEVOEGDHEID BIJ ACTIEVE STATUS
Een Adult Swim Teacher met actieve status mag de volgende programma's verzorgen:

Adult I - II
Adult Swim Coach-stages onder de directe supervisie van een Swim Teacher Instructor die de bevoegdheid van Teacher
Mentor heeft.
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SWIM TEACHER INSTRUCTOR
I. DOEL

In dit programma worden kandidaten opgeleid om de SSI Swim Teacher-programma's te organiseren en verzorgen.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Swim Teacher Instructor Trainer of hoger met actieve status mag het programma Swim Teacher Instructor verzorgen.

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimale leeftijd: 18 jaar.

Swim Teacher met actieve status

IV. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 24-32 uur.

Stage: minimaal 12 uur.

De desbetreffende Swim Teach Instructor Trainer bepaalt het totaalaantal lessen, uren en sessies per dag op basis van de
behoeften en de bekwaamheid van de kandidaat.

V. SUPERVISIE

Een Swim Teacher Instructor Trainer met actieve status moet toezicht houden over alle theorielessen en activiteiten in
het water en evalueert de kandidaten.

Een Swim Teacher Instructor Mentor met actieve status mag directe supervisie over de kandidaten houden tijdens de
stage.

VI. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

De zwemvaardigheidstest voor een kandidaat zoals beschreven in de standaards voor het Swim-programma.

Alle theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Swim Teacher Instructor Trainer Manual.

Het Swim Teacher Instructor theorie-examen, waarvoor de kandidaat met een score van minimaal 90% moet slagen.

Minimaal twaalf (12) uur stage lopen.

VII. BREVETTERING
Na afronding van de theorie en de lessen in het water, met inbegrip van de zwemvaardigheidstest en het theorie-examen,
stuur je alle vereiste documentatie naar het verantwoordelijke SSI Service Center. De kandidaat wordt gebrevetteerd als
Swim Teacher Instructor.
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VIII. BEVOEGDHEID BIJ ACTIEVE STATUS
Een Swim Teacher Instructor met actieve status mag de volgende programma's verzorgen:

Baby Swim Teacher

Level 1 Swim Teacher

Level 2 Swim Teacher

Adult Swim Teacher

Swim Teacher Instructor-stages onder de directe supervisie van een Swim Teacher Instructor die de bevoegdheid van
Teacher Mentor heeft.
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SWIM TEACHER INSTRUCTOR
TRAINER SEMINAR
I. DOEL

In dit programma worden kandidaten opgeleid om de programma's SSI Swim Teacher Instructor 's te organiseren en
verzorgen.

II. MINIMALE INSTRUCTEURSKWALIFICATIE
Een Swim Teacher Instructor International Training Director of hoger met actieve status mag het Swim Teacher Instructor
Trainer Seminar verzorgen.

III. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
Minimale leeftijd: 21 jaar.

IV. TIJDSDUUR

Aanbevolen duur van het programma: 24-32 uur.

De desbetreffende International Training Director bepaalt het totaalaantal lessen, uren en sessies per dag op basis van
de behoeften en de bekwaamheid van de kandidaat.

V. SUPERVISIE

Een International Training Director met actieve status moet toezicht houden over alle theorielessen en activiteiten in
het water en evalueert de kandidaten.

VI. VEREISTEN VOOR BREVETTERING

De zwemvaardigheidstest voor een kandidaat zoals beschreven in de standaards voor het Swim-programma.

Alle theorielessen en evaluaties zoals beschreven in de Swim Teacher Instructor Trainer Manual.

Het theorie-examen Swim Teacher Instructor Trainer, waarvoor de kandidaat met een score van minimaal 90% moet
slagen.

VII. BREVETTERING
Na afronding van de theorie en de lessen in het water, met inbegrip van de zwemvaardigheidstest en het theorie-examen,
stuur je alle vereiste documentatie naar het verantwoordelijke SSI Service Center. De kandidaat wordt gebrevetteerd als
Swim Teacher Instructor Trainer.

VIII. BEVOEGDHEID BIJ ACTIEVE STATUS
Een Swim Teacher Instructor met actieve status mag de volgende programma's verzorgen:

Baby Swim Teacher

Level 1 Swim Teacher

Level 2 Swim Teacher

Adult Swim Teacher

Swim Teacher Instructor-stages onder de directe supervisie van een International Training Director die de bevoegdheid
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Standaards voor Swim Professional

ERKENNINGBREVETTEN
I. DOEL

SSI geeft haar Swim Professionals erkenning wanneer zij een bepaald opleidingsniveau bereiken en een zekere ervaring
hebben opgedaan.

II. EEN ERKENNINGBREVET AFGEVEN
De Swim School Manager verwerkt de erkenning in MySSI, waarna er gratis een digitaal brevet wordt aangemaakt.

DECK MANAGER
Deck Managers zijn verantwoordelijk voor zwemmers, ouders, instructeurs en de faciliteiten van de zwemschool.

I. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimaal één (1) jaar Swim Professional met actieve status.

Gebrevetteerd als Level 2 Swim Teacher.

Aangewezen door de Swim School Manager.

TEACHER MENTOR
Teacher Mentors mogen directe supervisie houden over stageprogramma's in het kader van de desbetreffende SSI Swim
Professional-opleidingsprogramma's.

I. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Minimaal één (1) jaar Swim Professional met actieve status.

Aangewezen door de Swim School Manager.

Assisteren bij minimaal één (1) Swim Professional-opleidingsprogramma op een willekeurig niveau.
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Standaards voor Dive Centers

VEREISTEN VOOR ACTIEVE
STATUS

Erkende SSI bedrijven bieden klanten de componenten als vermeld in de SSI Diver Diamond- loso e. Elk bedrijf moet:

Jaarlijks de SSI Dealerovereenkomst doornemen en ondertekenen
Vaste opningstijden hebben
SSI opleidingsprogramma's inplannen
Duiktrips en -activiteiten aanbieden

I. VEREISTEN VOOR ACTIEVE STATUS
Elk erkend SSI bedrijf moet minimaal ook voldoen aan de volgende eisen:

A. TRAINING

Bij het bedrijf moet minimaal één (1) SSI Instructor met actieve status aangesloten zijn die de aangeboden programma's
kan verzorgen.
SSI programma's moeten regelmatig gepland, gepromoot en verzorgd worden - van instapopleidingen tot het hoogste
SSI Dive Professional-programma dat mag worden verzorgd in overeenstemming met de lesbevoegdheid van de
aangesloten instructeurs.
Er moeten SSI brevetten worden afgegeven aan alle cursisten en Referral Divers die een SSI opleidingsprogramma met
succes hebben afgerond.
Speciale, periodiek onderhouden uitrustingen voor verhuur en/of gebruik door cursisten tijdens opleiding beschikbaar
stellen zoals vermeld in de SSI Trainingstandaards.

B. MARKETING

Het bedrijf moet in de winkel en het theorielokaal gebruikmaken van officiële SSI marketing- en promotiematerialen.
Het SSI logo moet op de website van het bedrijf en in alle toepasselijke advertenties worden gebruikt.
Het bedrijf moet op zijn website een link naar divessi.com plaatsen.

C. KWALITEITSZORG

Het bedrijf moet actief gebruikmaken van het SSI MAP-programma voor kwaliteitszorg.
Het bedrijf moet voldoen aan alle toepasselijke wetgeving, de verplichte verzekeringen hebben afgesloten, in het bezit
zijn van de vereiste vergunningen en voldoen aan arbo- en scale wetgeving.
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Standaards voor Dive Centers

VORMEN VAN LIDMAATSCHAP
I. SSI DIVE CENTER

Een SSI Dive Center is een fullservice detailhandelbedrijf dat klanten alle componenten als beschreven in de SSI Diver
Diamond- loso e biedt. Het Dive Center moet zijn gevestigd op een detailhandellocatie en aan alle vereisten als gesteld in
het bestemmingsplan voldoen en beschikken over de vereiste vergunningen.

SSI Dive Centers moeten voldoen aan de eisen met betrekking tot actieve status zoals
vermeld in deze standaard en moeten het volgende aanbieden: 

Onderhoud aan uitrustingen
Verkoop van duikmaterialen

II. SSI DIVE RESORT
Een SSI Dive Resort is een fullservice centrum op een reisbestemming dat klanten alle componenten als beschreven in de
SSI Diver Diamond- loso e biedt en inkomsten haalt uit duikopleidingen, -trips en -activiteiten.

III. SSI DIVE SCHOOL
Een SSI Dive School is een school, universiteit, hogeschool, gemeente, aquarium, club of watersportcentrum dat duik- of
snorkelprogramma's aanbiedt, maar niet rechtstreeks materialen verkoopt aan de cursisten of algemeen publiek. Het is
geheel aan SSI of deze status wordt verleend. Jaarlijks wordt deze status opnieuw bekeken.

IV. SSI DIVE BOAT
Een SSI Dive Boat is een bedrijf dat bootduiken aanbiedt - dagtrips, live-aboards, enzovoort - en waarvoor duik- en
snorkelactiviteiten de hoofdactiviteit zijn. Een SSI Dive Boat hoeft niet te beschikken over een fysieke bedrijfslocatie.

V. SSI FREEDIVING CENTER
Een SSI Freediving Center is een fullservice detailhandelbedrijf. Het Freediving Center moet zijn gevestigd op een
bedrijfslocatie, voldoen aan alle vereisten als gesteld in het bestemmingsplan en beschikken over de vereiste
vergunningen.

SSI Dive Centers moeten voldoen aan de eisen met betrekking tot actieve status zoals
vermeld in deze standaard en moeten het volgende aanbieden: 

Onderhoud aan uitrustingen
Verkoop van duikmaterialen

VI. SSI SWIM CENTER
Een SSI Swim Center is een fullservice detailhandelbedrijf voor zwemopleidingen. Het Swim Center moet zijn gevestigd op
een bedrijfslocatie, voldoen aan alle vereisten als gesteld in het bestemmingsplan en beschikken over de vereiste
vergunningen.

VII. OVERIGE VORMEN VAN LIDMAATSCHAP
Erkende SSI Dive Centers, Dive Resorts, Dive Schools en Dive Boats die opleidingen in de desbetreffende categorie
aanbieden, kunnen ook de volgende kwali catie aanvragen:

Freediving Center
Swim Center
SSI Scuba Rangers Center
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Dive Center Standards

STANDAARDS VOOR DIVE
CENTERS
I. VOORWAARDEN

Erkende SSI Dive Centers, Dive Resorts en Freediving Centers met actieve status, waarbij een SSI Instructor Trainer met
actieve status is aangesloten, kunnen in aanmerking komen voor een upgrade naar SSI Instructor Training Center of
Instructor Training Resort.

Voorwaarden voor het behouden van actieve status en upgrades: 

Bij het bedrijf moet permanent één (1) Instructor Trainer aangesloten zijn.
Het bedrijf moet voornamelijk SSI programma's op alle cursistenniveaus aanbieden. Dit geldt niet voor programma's
waarvoor SSI geen gelijkwaardig programma aanbiedt.
Het bedrijf moet exclusief SSI programma's en brevetten op alle duikprofessionalniveaus aanbieden. Dit geldt niet voor
programma's waarvoor SSI geen gelijkwaardig programma aanbiedt.
Het bedrijf moet minimaal eenmaal per jaar alle SSI Dive Professional-programma's, van Dive Guide tot en met de
Instructor Training Course, promoten in de SSI Event Calendar.
Het bedrijf moet minimaal eenmaal (1) per jaar een SSI Instructor Training Course en/of Dive Professional Crossover op
het niveau van Open Water Instructor verzorgen.
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Standaards voor Dive Centers

SSI DIAMOND
CENTERS/RESORTS
I. VOORWAARDEN

Alle erkende SSI Dive Centers, Dive Resorts en Freediving Centers kunnen in aanmerking komen voor de status SSI
Diamond Center.

Deze status wordt verleend via een aanvraagprocedure (zie aanvraag voor meer info). Diamond Centers met actieve status
worden om de drie (3) jaar opnieuw beoordeeld.

Voorwaarden voor het behouden van actieve status en upgrades: 

Alle medewerkers die opleidingen verzorgen, moeten gekwali ceerde SSI Professionals met actieve status zijn.
Het bedrijf mag uitsluitend SSI opleidingsprogramma's en brevetteringen van instapniveau tot en met duikprofessional
aanbieden. Dit geldt niet voor programma's waarvoor SSI geen gelijkwaardig programma aanbiedt.
Het bedrijf hanteert het SSI Equipment Service Program voor alle uitrustingen van instructeurs, in de verhuur, van de
medewerkers en in de verkoop.
Het bedrijf organiseert of neemt deel aan minimaal één omgevingsgerelateerde activiteit/schoonmaakactie per jaar.
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Appendix:

OVERZICHT GELIJKWAARDIGE
BREVETTEN
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OPMERKING: Dit overzicht dient uitsluitend ter naslag. Kijk voor een uitvoerig overzicht van de vereisten per programma
bij de standaards van het desbetreffende programma.

I. FREEDIVING - CURSIST

Programma's Min. leeftijd
Aanbev. aantal

uren
Min. aantal

opleidingsduiken

Max. aantal
cursisten per
instructeur

Instructeur
Voorwaarden

deelname

Snorkeling n.v.t. n.v.t. Geconditioneerd/buitenwater n.v.t.
Snorkeling
Instructor

n.v.t.

Try Freediving 10 3 - 4
1 sessies in

zwembad/gecond. water
4 - 1

Basic Freediving
Instructor

n.v.t.

Basic Freediving 10 6 - 8
2 sessies in

zwembad/gecond. water
8 - 1

Basic Freediving
Instructor

n.v.t.

Freediving Pool 12 12 - 14
2 sessies in

zwembad/gecond. water
8 - 1

Freediving Pool
Instructor

n.v.t.

Freediving Level 1 12 16 - 20
2 sessies zwembad/gecond.

water en 2 buitenwater
CW 8 / BW 4

Freediving
Instructor L. 1

n.v.t.

Freediving Level 2 15 24 - 30
2 sessies in

zwembad/gecond. water en
4 buitenwater

CW 8:1 / BW 4
Freediving

Instructor L. 2
Freediving Level 1

Freediving Level 3 18 30 - 35
2 sessies zwembad/gecond.

water en 25 buitenwater
CW 8 / BW 4

Freediving
Instructor L. 3

Freediving Level 2

Freediving
Speciality Programs

Op basis van
Level

Sessies in zwembad/gecond.
en buitenwater

CW 8 / BW 4:1
Freediving
Speciality
Instructor

zie Standaards

II. ERKENNINGBREVETTEN VOOR FREEDIVING

Erkenning voor
freediving

Min. leeftijd Opleiding/specialty Ervaring/duiken Voorwaarden
deelname

Specialty Freediver 12 2 specialty's 12 sessies Basic Freediving

Advanced Freediver 15 3 specialty's (2+TT) 24 sessies FD Level 2

Master Freediver 18
4 specialty's (inclusief FD

SAR, TT en DNF)
50 sessies FD Level 3

Century Diver 12 100 sessies Basic Freediving

Silver 300 Diver 12 300 sessies Basic Freediving

Gold 500 Diver 12 500 sessies Basic Freediving

Platinum 1000 Diver 12 1000 sessies Basic Freediving

III. NIVEAUS VOOR RECREATIEVE DUIKERS

Programma's
voor duikers Min. leeftijd

Aanbev. aantal
uren

Min. aantal
opleidingsduiken

Max. aantal
cursisten per
instructeur

Instructeur
Voorwaarden

deelname

Try Scuba 8
1 duik

zwembad/geconditioneerd
water

4 Assistant Instructor n.v.t.

Basic Diver 10 1 buitenduik 4
Open Water

Instructor
n.v.t.

Referral Diver 10 16 - 20
5 duiken

zwembad/geconditioneerd
water

8
Open Water

Instructor
n.v.t

Indoor Diver 10 16 - 32 4 duiken in indoorcentrum 8
Open Water

Instructor
n.v.t.

345 (C) SSI International GmbH, 2018         



Scuba Diver 10 10 - 16 2 buitenduiken 8
Open Water

Instructor
n.v.t.

Open Water Diver 10 16 - 32 4 buitenduiken 8
Open Water

Instructor
n.v.t.

Experienced Diver
Test

15 10 - 16 2 buitenduiken 8
Open Water

Instructor
Bewijs van ervaring

Scuba Skills Update 10
1 duik

zwembad/geconditioneerd
water

8
Dive Control

Specialist
CW-opleiding

voltooid

Scuba Rangers 8 14 - 20
zwembad/geconditioneerd

water
6

Scuba Rangers
Instructor

n.v.t.

IV. VERVOLGPROGRAMMA'S VOOR RECREATIEVE DUIKERS
Als de vereisten van een specialtyprogramma afwijken van de algemene standaards (bijvoorbeeld leeftijd of maximaal
aantal cursisten per instructeur), wordt dit vermeld onder de algemene categorie.

Specialtyprogramma's Min. leeftijd
Aanbev. aantal

uren
Min. aantal

opleidingsduiken

Max. aantal
cursisten per
instructeur

Instructeur
Voorwaarden

deelname

Ecologie 10 optioneel 8 Training Specialist Referral Diver

Duikkennis 10 optioneel
8 Training
Specialist

Referral Diver

Zwembad/gecond. water 10
1 sessie in

zwembad/gecond.
water

8 Training Specialist Referral Diver

Full Face Mask 10
1 sessie in

zwembad/gecond.
water

4 Specialty Instructor Referral Diver

Open Water 10 2 buitenduiken 8 Training Specialist Referral Diver

Navigation 10 2 buitenduiken 8 Training Specialist Referral Diver

Night and Limited Visibility 10 2 buitenduiken 8 Specialty Instructor Referral Diver

Wreck Diving 10 2 buitenduiken 8 Specialty Instructor Referral Diver

Deep Diving 15 3 buitenduiken 8 Specialty Instructor Referral Diver

Diver Stress and Rescue 15 3 buitenduiken 8 Specialty Instructor Referral Diver

Dedicated Equipment 12 2 buitenduiken 4 Specialty Instructor Referral Diver

Ice Diving 18 2 buitenduiken 4 Specialty Instructor Referral Diver

Independent Diver 18 2 buitenduiken 4 Specialty Instructor
AA + DSR + 75

duiken

Advanced Adventurer 10 6 - 10 5 buitenduiken 8
Open Water

Instructor
Referral Diver

Dive Guide - recreatief 15 35 - 45 8
Open Water

Instructor
AA + DSR + 40

duiken

V. ERKENNINGNIVEAUS VOOR RECREATIEVE DUIKERS

Erkenningbrevetten
voor duikers

Min. leeftijd Training/Specialty Ervaring/duiken Voorwaarden
deelname

Specialty Diver 10 2 specialty's 12 duiken OWD of JOWD

Advanced Open Water Diver 10 4 specialty's 24 duiken OWD of JOWD
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Master Diver 15
4 specialty's + Diver Stress

and Rescue
50 duiken OWD

Century Diver 10 100 duiken OWD of JOWD

Silver 300 Diver 10 300 duiken OWD of JOWD

Gold 500 Diver 10 500 duiken OWD of JOWD

Platinum 1000 Diver 10 1000 duiken OWD of JOWD

Platinum Pro 5000 Diver 18 5000 / (2500) duiken OWD

VI. TRAINING VOOR NOODSITUATIES

brevetten Min. leeftijd Voorwaarden deelname Instructeur

React Right EHBO/reanimatie, AED &
O2

15 n.v.t. React Right Instructor

VII. XR PROGRAMMA'S VOOR CURSISTEN

Extended
Range-

programma
Min. leeftijd

Aanbev. aantal
uren

Min. aantal
opleidingsduiken

Max. aantal
cursisten per
instructeur

Instructeur
Voorwaarden

deelname

Gas Blender 18 6 - 8
Gas Blender

Instructor

Extended Range
Foundations

16 4 uur
Extended Range

Foundations
Instructor

EAN + AOWD + 24
duiken

Extended Range
Nitrox Diving

16 16

1 sessie in
zwembad/gecond.
water + 4 duiken in

open water

4
Extended Range

Nitrox Diving
Instructor

Deep Diving + EAN
+ AOWD + 24
duiken (6 EAN)

Extended Range 18 18

1 sessie in
zwembad/gecond.
water + 6 duiken in

open water

4
Extended Range
Diving Instructor

DD + EAN + AOWD
+ 50 duiken (12

EAN)

Extended Range
Trimix Diving

18 18

1 sessie in
zwembad/gecond.
water + 6 duiken in

open water

3
Extended Range

Trimix Diving
Instructor

DD + EAN + AOWD
+ 50 duiken (12

EAN)

Technical Extended
Range

18 18
6 duiken in open

water
4

Technical Extended
Range Instructor

SoD + DSR + + 70
duiken + Extended
Range of Full Cave
Diving of Technical

Wreck Diving

Technical Extended
Range Trimix Diving

18 18
6 duiken in open

water
3

Technical Extended
Range Trimix Diving

Instructor

SoD + DSR + 70
duiken + Extended
Range of Full Cave
Diving of Technical

Wreck Diving

Hypoxic Trimix 18 18
6 duiken in open

water
3

Hypoxic Trimix
Instructor

SoD + DSR + 100
duiken + Technical

Extended Range

Advanced Wreck
Diving

18 12 4 overhead-duiken 3
Advanced Wreck
Diving Instructor

DD + WR + EAN +
AOWD + 24 duiken

Technical Wreck
Diving

18 20

1 sessie in
zwembad/gecond.

water + 6 overhead-
duiken

3
Technical Wreck
Diving Instructor

WD + DSR + AOWD
+ 75 duiken +

Extended Range +
Advanced Wreck
Diving or Cavern

Diving
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Cavern Diving 18 12

1 sessie in
zwembad/gecond.

water + 4 overhead-
duiken

3
Cavern Diving

Instructor
AOWD + 24 duiken

Cave Diving 18 18

1 sessie in
zwembad/gecond.

water + 6 overhead-
duiken

3
Cave Diving

Instructor

DSR + AOWD + 50
duiken + Cavern

Diving

Full Cave Diving 18 20

1 sessie in
zwembad/gecond.

water + 6 overhead-
duiken

3
Full Cave Diving

Instructor

DSR + AOWD +
Cave Diving + 75

duiken (10 in
grotten)

VIII. PROGRAMMA'S VOOR FREEDIVING PROFESSIONALS

Programma's
voor Freediving

Professionals
Min. leeftijd

Aanbev. aantal
uren

Min. aantal
opleidingsduiken

Max. aantal
cursisten per
instructeur

Instructeur
Voorwaarden

deelname

Snorkeling
Instructor

18 6 - 10
Advanced Open
Water Instructor

Basic Freediving
Instructor

18 20 - 30 6
Freediving Specialist

Instructor

Dive Control
Specialist/Assistant

Instructor

Pool, Level 1 en 2
Instructor

18 60 - 75 6
Freediving

Instructor Trainer
Zie standaards

Freediving Specialist
Instructor

18 24 - 32 6
Freediving

Instructor Trainer

Level 2 Instructor +
25 Basic/Level 1-

brevetten

Level 1, 2 en 3
Instructor Upgrade

18 24 - 32 6
Freediving

Instructor Trainer
Zie standaards

Freediving
Instructor Trainer

18 70 - 80 6
Freediving

International
Training Director

Zie standaards

Crossover en
Update

18 24 - 32 6 Instructor Trainer
Freediving Instructor

bij erkende
organisatie

IX. PROGRAMMA'S VOOR DUIKPROFESSIONALS

Programma's
voor Dive

Professionals
Min. leeftijd

Aanbev. aantal
uren

Min. aantal
opleidingsduiken

Max. aantal
cursisten per
instructeur

Instructeur
Voorwaarden

deelname

Scuba Rangers
Instructor

18 SSI Service Center Assistant Instructor

Dive Guide (DG) 18 35 - 45 50 duiken 8
Open Water

Instructor
AA / DSR + 40

duiken

Divemaster (DM) 18 60 duiken
Divemaster

Instructor
DG + Science of

Diving (SoD)

Assistant Instructor
(AI)

18 45 - 55 75 duiken 8
Assistant Instructor

Trainer
DM + 60 duiken

Instructor Training
Course (ITC)

18 50 - 60 100 duiken 8 Instructor Trainer DCS + 75 duiken

Instructor
Evaluation/Open
Water Instructor

(OWI

18 8 100 duiken Instructor Certi er DCS + ITC
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Advanced Open
Water Instructor

(AOWI)
18 SSI Service Center

OWI + DSRI + EAN +
2 SPI + 15 SP-

brevetten

Divemaster
Instructor (DMI)

SSI Service Center

AOWI + SoD
Instructor + 30
brevetten (van

DSR/DG/SoD elk 3)

Training Specialist
( TS)

18
Hangt af van wijze
van brevettering

Assistant Instructor

Specialty Instructor
(SPI)

18
Specialty Instructor /

Instructor Trainer
Open Water

Instructor

React Right
Instructor (RRI)

18 8-12
React Right

Instructor Trainer
DG of Medisch
hulpverlener

Assistant Instructor
Trainer (AIT)

18 30 - 45 8 Instructor Trainer
DMI + 30 OWD-

brevetten

Master Instructor
(MI)

18 250 duiken SSI Service Center
DCSI + 150
brevetten

Instructor Trainer
(IT)

18 70 - 80 6
International

Training Director
MI + assisteren bij 1
ITC en 1 Cross-over

React Right
Instructor Trainer

18 12-16
International

Training Director
RRI + IT + 25 RR-

brevetten

Instructor Certi er
(IC)

18
International

Training Director
Instructor Trainer

X. ERKENNINGNIVEAUS VOOR DUIKPROFESSIONALS

Dive Professional-erkenningbrevetten Min. aantal Experience Points Voorwaarden

Century Instructor 100 Assistant Instructor

Silver 300 Instructor 300 Assistant Instructor

Gold 500 Instructor 500 Assistant Instructor

Platinum 1000 Instructor 1000 Assistant Instructor

Platinum Pro 5000 Instructor 5000 Assistant Instructor

XI. XR PROFESSIONAL-PROGRAMMA'S

Extended Range
Instructor-

programma's
Min. leeftijd

Aanbev. aantal
uren

Min. aantal duiken
voor brevettering Instructeur

Voorwaarden
deelname

Gas Blender Instructor SSI Service Center
OWI + EAN Instructor +

Gas Blender

Foundations Instructor 18 16
2 Co-teaching of 2-

daags seminar
Extended Range
Instructor Trainer

Extended Range
Instructor + 30

Extended Range-duiken

Extended Range Nitrox
Diving Instructor

18 16
2 Co-teaching of 3-

daags seminar
Extended Range Nitrox
Diving Instructor Trainer

OWI + DDI + EANI +
DSRI + SoDI + XR Nitrox

Diving + 20 duiken
dieper dan 30 m

Extended Range
Instructor

18 16
2 Co-teaching of 3-

daags seminar
Extended Range
Instructor Trainer

AOWI + DDI + EANI +
DSRI + SoDI + XR Diving
+ 20 duiken dieper dan

30 m + 3 EAN-
brevetten

Technical Extended
Range Diving Instructor

18 16 2-daags seminar
Technical Extended

Range Instructor Trainer

AOWI + TXR Diving + XR
Diving Instructor + 200

duiken

349 (C) SSI International GmbH, 2018         



Hypoxic Trimix Instructor 18 16 2-daags seminar
Hypoxic Trimix

Instructor Trainer
TXR Diving Instructor +

200 duiken

Cavern Diving Instructor 18 20 2-daags seminar
Cave Diving Instructor

Trainer
OWI + EANI + DDI

+DSRI + Cavern Diving

Cave Diving Instructor 18 20 2-daags seminar
Cave Diving Instructor

Trainer

Cavern Diving Instructor
+ Cave Diving + 75

grotduiken

Full Cave Diving
Instructor

18 30 2-daags seminar
Full Cave Diving
Instructor Trainer

Cave Diving Instructor +
Full Cave Diving + 100

grotduiken

Advanced Wreck Diving
Instructor

18 20 2-daags seminar
Advanced Wreck Diving

Instructor Trainer

OWI + EANI + DDI +
DSRI + SoDI +

Advanced Wreck Diving

Technical Wreck Diving
Instructor

18 20 2-daags seminar
Advanced Wreck Diving

Instructor Trainer

Advanced Wreck Diving
Instructor + Extended

Range Instructor +
Technical Wreck Diving

+ 50 technische
wrakduiken

Extended Range Nitrox
Diving Instructor Trainer

18 Ervaringsbrevet
Extended Range

International Training
Director

XR Nitrox Diving
Instructor + 10 XR

Nitrox Diving-brevetten
+ XR Instructor Trainer +

250 duiken (20 XR
nitroxduiken)

Extended Range
Instructor Trainer

18 40 5-daags seminar
Extended Range

International Training
Director

XR Diving Instructor +
Recreatief IT

Technical Extended
Range Instructor Trainer

18 40 5-daags seminar
Extended Range

International Training
Director

Zie standaards
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Appendix: Overzicht gelijkwaardige brevetten

RECREATIEF DUIKEN
I. ERKENDE ORGANISATIES EN BONDEN

ISO RSTC SSI PADI SDI NAUI CMAS RAID

ISO24801-1
Supervised Diver

Supervised Diver Scuba Diver Scuba Diver Supervised Diver n.v.t. n.v.t. n.v.t.

ISO24801-2
Autonomous

Diver

Open Water
Diver

Open Water
Diver

Open Water
Diver

Open Water
Scuba Diver

Scuba Diver 1* duiker
Raid Open Water

20

Advanced
Adventurer

Advanced Open
Water

Advanced
Adventure

Advanced Scuba
Diver

1* duiker n.v.t.

Entry Level
Rescue Diver

Diver Stress &
Rescue

Rescue Diver Rescue Diver
Scuba Rescue

Diver
2* duiker n.v.t.

Advanced Open
Water Diver

No Equivalence Advanced Diver
Master Scuba

Diver
2* duiker n.v.t.

Master Diver
Master Scuba

Diver
Master Scuba

Diver
n.v.t. n.v.t. n.v.t.
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Appendix: Overzicht gelijkwaardige brevetten

DIVE PROFESSIONALS
I. ERKENDE ORGANISATIES EN BONDEN

ISO RSTC SSI PADI SDI NAUI CMAS RAID

ISO24801-3 Dive
Leader

Recreational Dive
Supervisor

Dive Guide Divemaster Divemaster
Assistant
Instructor

3* duiker RAID Dive Master

Divemaster

ISO24802-1
Instructor Level 1

Recreational
Assistant
Instructor

Assistant
Instructor

Assistant
Instructor

Assistant
Instructor

Divemaster
Assistant
Instructor

ISO24802-2
Instructor Level 2

Recreational
Scuba Instructor

Open Water
Instructor

Open Water
Scuba Instructor

Open Water
Scuba Diver

Instructor
Instructor 1* instructeur

RAID Open
Circuit Instructor

Advanced Open
Water Instructor

Master Scuba
Diver Trainer

2* instructeur

Divemaster
Instructor

Assistant
Instructor Trainer

Staff Instructor IT Staff Instructor

Recreational
Scuba Instructor

Trainer
Instructor Trainer Course Director Instructor Trainer Instructor Trainer Instructor Trainer
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Appendix: Overzicht gelijkwaardige brevetten

FREEDIVING
I. OVERZICHT GELIJKWAARDIGE BREVETTEN VOOR DUIKERS

SSI AIDA PADI CMAS (kan per land
verschillen)

Basic AIDA*

Pool AIDA **Pool APNOE * of SK1

Level 1 AIDA** Freediver & Advanced APNOE ** of SK1 + SK2

Level 2 AIDA*** Master APNOE ***

Level 3 AIDA**** APNOE****

II. OVERZICHT GELIJKWAARDIGE DIVE PROFESSIONAL-BREVETTEN

SSI AIDA PADI CMAS/VDST TL

Basic Instructor

Level 1 Instructor POOL Instructor Instructor VDST *-*** & SK1 & SK2

Level 2 Instructor Instructor Advanced & Master Instructor
CMAS/VDST TL met VDST **** cursus

afgerond

Level 3 Instructor Master Instructor
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Appendix: Overzicht gelijkwaardige brevetten

EXTENDED RANGE
I. OVERZICHT GELIJKWAARDIGE BREVETTEN VOOR DUIKERS

SSI XR TDI IANTD PADI GUE CMAS

Extended Range
Foundations

Intro to Tech Discover Tech Fundamentals Tec Basic

Extended Range Nitrox
Diving

Advanced Nitrox Diver Advanced Nitrox Diver TEC 40 Nitrox **

Extended Range
Decompression

Procedure
Advanced Nitrox Diver TEC 45

Extended Range Trimix Helitrox
Advanced Recreational

Trimix
Triox Diving

Technical Extended
Range

Extended Range Technical Diver TEC 50 Tech 1

Technical Extended
Range Trimix

Trimix Normoxic Trimix Tec Trimix 65 Tech 1 / Tech 60 Trimix *

Hypoxic Trimix Advanced Trimix Trimix Diver Tec Trimix Tech 2 / Tech 3 Trimix **

XR Wreck Diving Advanced Wreck Advanced Wreck Diver Wreck Diver

Technical Wreck Diving Technical Wreck Diver

XR Cavern Diving Cavern Cavern Cavern Diver

Cave Diving Intro to Cave Technical Cave Diver Cave Diver 1

Full Cave Diving Full Cave Cave Cave Diver 2 & 3
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II. OVERZICHT GELIJKWAARDIGE DIVE PROFESSIONAL-BREVETTEN

SSI XR TDI IANTD PADI GUE CMAS

Extended Range
Foundations Instructor

Intro to Tech Instructor Fundamentals Instructor Tec Basic Instructor

Extended Range Nitrox
Diving Instructor

Advanced Nitrox
Instructor

Advanced Nitrox
Instructor

Tec Instructor
Advanced Nitrox

Instructor

Extended Range
Instructor

Decompression
Procedure Instructor

Advanced Nitrox
Instructor

Tec Instructor

Extended Range Trimix
Instructor

Advanced Recreational
Trimix Instructor

Recreational Trimix
Instructor

Technical Extended
Range Instructor

Extended Range
Instructor

Technical Instructor Tec Deep Instructor

Technical Extended
Range Trimix Instructor

Trimix Instructor
Normoxic Trimix

Instructor
Tec Trimix Instructor Tech 1 Instructor Trimix* Instructor

Hypoxic Trimix Instructor
Advanced Trimix

Instructor
Trimix Instructor Tec Trimix Instructor

Tech 2 / Tech 3
Instructor

Trimix Instructor

XR Wreck Diving
Instructor

Advanced Wreck
Instructor

Advanced Wreck
Instructor

Wreck Instructor

Technical Wreck Diving
Instructor

Technical Wreck
Instructor

XR Cavern Diving
Instructor

Cavern Instructor Cavern Instructor Cavern Instructor

Cave Diving Instructor Intro to Cave Instructor
Technical Cave

Instructor
Cave 1 Instructor

Full Cave Diving
Instructor

Full Cave Instructor Cave Instructor Cave 2 Instructor
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SSI standaards

WIJZIGINGEN IN 2018
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SSI Trainingstandaards

ALGEMENE
TRAININGSTANDAARDS

A. KLEINE ALGEMENE WIJZIGINGEN

Tekst in de paragraaf ‘Doel’ van programmastandaards is ingekort.
Kleine grammaticale en opmaakwijzigingen door de standaards heen.
Dive Control Specialist overal vervangen door ‘Assistant Instructor’.
Dive Control Specialist Instructor overal vervangen door ‘Assistant Instructor Trainer’.
DiveSSI vervangen door MySSI in context van SSI iOS of Android app.
ODiN overal vervangen door MySSI of MySSI systeem.
Soms tekst toegevoegd om zwembad/geconditioneerd water’ te verduidelijken als slechts één van de twee werd
genoemd.

B. GROTE ALGEMENE WIJZIGINGEN

Dive Center-standaards geheel herschreven met het oog op duidelijkheid
Nieuwe standaards voor SSI Swim programma
Gelijkwaardige brevetten verplaatst naar Algemene trainingstandaards
Alle overzichten van gelijkwaardige brevetten verplaatst naar de bijlage
‘Opnieuw actieve status verkrijgen’ verplaatst naar Algemene trainingstandaards
Onder Algemene trainingstandaards pagina voor gelijkwaardige brevetten aangemaakt
Pagina over klachtenprocedure verplaatst naar Algemene trainingstandaards

C. HET GEBRUIK VAN DEZE STANDAARDS

Ontheffing 

Een ‘Service Center’ gewijzigd in ‘het verantwoordelijke Service Center’.
Tekst toegevoegd om aan te geven dat een instructeur met de minimaal vereiste instructeurskwali catie of hoger het
programma in de desbetreffende standaard mag verzorgen.

I. DEFINITIES PROGRAMMA

Gewijzigde voorwaarden ter indicatie dat na afronding van een SSI opleidingsprogramma alleen een digitaal brevet
wordt afgegeven. Gedrukte brevetkaarten zijn optioneel.
Tekst gewijzigd om prioriteit te stellen aan cursusdossier in plaats van logboek.

II. MEDISCHE VERKLARING

‘Samengeperst gas’ toegevoegd aan vereisten.
Geadviseerd wordt om medische verklaring in te laten vullen vóór activiteiten in het water.
Medische verklaringen van Dive Professionals moeten in het MySSI account van de Dive Professional worden
geüpload.

III. AANSPRAKELIJKHEID EN RISICOBEWUSTZIJN

Cursisten moeten de video kijken OF de Risk Awareness-tekst doorlezen.

IV. SSI MATERIALEN

Een ‘Service Center’ gewijzigd in ‘het verantwoordelijke Service Center’.

V. DEFINITIES UITRUSTING
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Beschrijving van SSI recreatief Sidemount Total Diving System en XR Sidemount Total Diving System toegevoegd.

VI. SSI PROGRAMMA'S VERZORGEN

Theorie-examen verduidelijkt.

VII. SUPERVISIE

Noodopstijgingen – tekst toegevoegd ter verduidelijking dat direct contact alleen vereist is tijdens de opstijgfase van
deze oefening. De instructeur hoeft geen direct contact te hebben totdat de opstijging start.

VIII. ZORGPLICHT

EHBO-koffer – moet altijd beschikbaar zijn, niet alleen voor de duikprofessional.

IX. DUIKOMGEVING

Tekst Indoor Diving verduidelijkt met betrekking tot minimale diepten. Namen programma's bijgewerkt.

X. OVERHEAD-OMGEVING

De nitie van lineaire afstand voor opleidingsduiken in een overhead-omgeving toegevoegd.
Tekst van overhead-omgeving met daglicht gewijzigd ter indicatie in welke recreatieve programma's dit is toegestaan.

XI. DIEPTELIMIETEN

Tekst toegevoegd om maximale en minimale limieten voor opleiding in zwembad/geconditioneerd water en
buitenwater toe te lichten.

XII. WIJZIGING TITEL:

Administratie is nu ‘Procedures voor brevettering'.

Tekst van Junior-brevetten gewijzigd met de procedure voor het upgraden van brevetten.
Referral-procedure gewijzigd met betrekking tot het afgeven van Referral Diver-brevetten en verwijzingen inzake
specialtyprogramma's.
Tekst toegevoegd ter verduidelijking van brevetten voor duikprofessionals wanneer er geen digitale materialen
beschikbaar zijn.
Tekst over gelijkwaardige brevetten verwijderd – deze staat nu op een aparte pagina.

XIII. PROFESSIONELE STATUS BIJ SSI

Vereiste met betrekking tot eigen Total Diving System verwijderd.

XIV. OPNIEUW ACTIEVE STATUS VERKRIJGEN

Vereisten vereenvoudigd en de de nitie van ‘Dive Professional-update’ verduidelijkt.
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STANDAARDS VOOR RECREATIEF
DUIKEN
I. ZWEMVAARDIGHEIDSTEST

Tekst voor de duidelijkheid opnieuw opgemaakt, komt meer overeen met de evaluatieformulieren en -criteria.
Geldigheid van zes maanden gewijzigd van vereiste naar aanbeveling.

II. SNORKELING

Tekst gewijzigd ter verduidelijking van de administratieve vereistten.

III. TRY SCUBA

Fysieke afstand – tekst gewijzigd: ‘op elk moment tijdens de opleiding in het water kan er fysiek contact gemaakt
worden'.
Vereisten voor afronding ingekort voor de duidelijkheid.

Try Scuba Diving gewijzigd in ‘Basic Diver’.

Deze standaard is herschreven met het oog op het nieuwe programma Basic Diver. De meeste vereisten zijn
ongewijzigd, waaronder de instructeurskwali catie, het maximale aantal cursisten en de afronding.
Een Open Water Instructor moet de cursisten nu evalueren voordat ze de opleidingsduik in het buitenwater maken.
Nieuwe brevetvereisten.

IV. REFERRAL DIVER

Kleine veranderingen in tekst ter verduidelijking van het doel van het programma Referral Diver.

V. INDOOR TOT EN MET OPEN WATER DIVER

Ter verduidelijking tekst toegevoegd aan dieptelimieten.
Supervisie – Assistant Instructors mogen nu supervisie houden op zwembad/geconditioneerd water zonder dat zij zelf
onder supervisie staan.

VI. EXPERIENCED DIVER TEST

Tekst toegevoegd: de test mag naast voor Open Water Diver programma’s ook worden gebruikt voor
specialtyrogramma's.

VII. ADVANCED ADVENTURER

Minimale leeftijd gewijzigd conform vereisten specialtyprogramma's.
Supervisie – Instructors/gekwali ceerde assistenten die lesbevoegdheid voor de desbetreffende specialty hebben,
moeten supervisie houden over de desbetreffende Adventure-duik (e.g. Assistant Instructor voor Boat Diving, Open
Water Instructor voor Deep Diving).
Vereisten voor brevettering – voor duidelijkheid is Specialtyduik gewijzigd in Adventure-duik
Credit – het AA-brevet is bewijs van brevettering bij upgrades.

‘Specialtyprogramma's’ gewijzigd in ‘Algemene standaards voor specialtyprogramma's’.

Doel – ‘open water’ gewijzigd in ‘instapniveau’.
Supervisie - tekst ingekort voor duidelijkheid Speci eke vereisten verplaatst naar volgende pagina's.
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VIII. ECOLOGISCHE SPECIALTYPROGRAMMA'S

Deze programma's mogen nu worden verzorgd door een SSI Divemaster met het desbetreffende Training Specialist-
brevet.

IX. SPECIALTYPROGRAMMA'S MET BETREKKING TOT DUIKKENNIS

Nitrox onderverdeeld in 32% en 40%.
Supervisie – EANx Instructor.

X. SPECIALTY'S MET BETREKKING TOT MATERIALEN

Les in zwembad/geconditioneerd is verplicht.
Directe supervisie is verplicht.

Nieuwe pagina
XI. SPECIALTY'S IN EEN OVERHEAD-OMGEVING

Nieuw Cavern/Cenote en Advanced Wreck Diving.
Ice Diving verplaatst naar deze sectie.

XII. ERKENNINGNIVEAUS VOOR DUIKERS

XIII. REACT RIGHT

Vereiste van medische verklaring verwijderd.
React Right Update – de nitie.

XIV. SCUBA SKILLS UPDATE

Doel verduidelijkt (bedoeld voor gebrevetteerde duikers en duikers op instapniveau die meer tijd in het zwembad
nodig hebben).
Brevet gewijzigd in erkenning.
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TRAININGSTANDAARDS VOOR
DIVE PROFESSIONAL-
PROGRAMMA'S
I. ZWEMVAARDIGHEIDSTEST VOOR KANDIDAAT

Overeenkomstig het evaluatieformulier en de -criteria.
Afstanden aangepast met het oog op consistent gebruik in alle talen en in lijn met XR- en FD-vereisten.

II. SNORKELING INSTRUCTOR

Tekst toegevoegd ter verduidelijking dat Dive Guide-kandidaten bij brevettering lesbevoegdheid krijgen.

III. DIVE GUIDE

Advanced Adventurer verwijderd uit vereisten voor kandidaat.
Dive Guides krijgen een brevet zonder professionele status na afronding van het programma.
Voor brevettering als Dive Guide met professionele status moet aan de extra vereisten voor actieve status worden
voldaan.
Open Water Instructor die worden gebrevetteerd bij gebruik van de nieuwe professional-materialen, worden
automatisch gebrevettteerd als Dive Guide Instructor.

IV. ASSISTANT INSTRUCTOR

Nieuwe vereisten voor brevettering – hoofdstuk 1-6 van de digitale lesmaterialen, praktijklessen 1-7 en het theorie-
examen.

V. OPEN WATER INSTRUCTOR

Nieuwe vereisten voor brevettering in lijn met contentupdate in 2018.

VI. SPECIALTY INSTRUCTOR

Tekst toegevoegd voor Divemasters die het brevet Training Specialist voor de ecologische specialty's behalen.
De optie ‘Aanvraag’ bij veri catie is niet beschikbaar voor Divemasters.

VII. REACT RIGHT INSTRUCTOR TRAINER

Verwijderd van de pagina aangezien elke Instructor Trainer met het brevet React Right Instructor het brevet React Right
Instructor mag afgeven.

361 (C) SSI International GmbH, 2018         



SSI Trainingstandaards

EXTENDED RANGE STANDAARDS
XR zwemvaardigheidstest toegevoegd aan Algemene trainingstandaards en vereisten aangepast zodat deze meer in
lijn zijn met de recreatieve en FD-vereisten.
Opmaakwijzigingen – Vereiste uitrusting gewijzigd in ‘Minimaal vereiste uitrusting’.
Standaard voor XR Sidemount Diving toegevoegd.
Advanced Wreck Diving gewijzigd in ‘XR Wreck Diving’.
Cavern Diving gewijzigd in ‘XR Cavern Diving’.

Alle XR Instructor Trainer standaards staan nu in een enkele, allesomvattende standaard.

I. XR CCR-PROGRAMMA'S

Geadviseerd wordt om alle CCR- en CCR Professional-standaards door te nemen. Diepten, maximale aantallen cursisten
en vereisten voor brevettering zijn gewijzigd overeenkomstig de updates van ISO en RTC in 2017.
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STANDAARDS VOOR
FREEDIVINGPROGRAMMA'S

Prestatievereisten verplaatst naar zwemvaardigheidstest Freediving-kandidaatPerformance requirements en
aangepast ten behoeve van gestandaardiseerde vereisten in alle SSI programma’s.

I. ALGEMENE TRAININGSTANDAARDS VOOR FREEDIVING
A. FREEDIVING-PROGRAMMA'S

Diepte voor verplichte veiligheidslijn gewijzigd in 25 meter.
Verticaal zicht gewijzigd in 10 meter.

II. FREEDIVING-PROGRAMMA'S

Bij elke vermelding van ‘DYN black-out uitvoeren’ wordt aangegeven dat slachtoffer lood moet dragen.
Freediving Pool specialty's – extra vereiste voor FIM onder dieptelimieten.
Level 2 Freediving specialty's – extra vereiste voor VWT onder dieptelimieten.

III. PROGRAMMA'S VOOR FREEDIVING PROFESSIONALS

Try Freediving toegevoegd aan kwali caties Basic Freediving Instructor.
FIM en Training Techniques toegevoegd aan kwali caties Pool-Level 2 Instructor.
Freediving Specialist Instructor – minimale leeftijd verlaagd naar 18 en minimaal aantal brevetten verlaagd naar 25.
Instructor Upgrade – Freediving Stress and Rescue als vereiste toegevoegd.
Freediving Instructor Trainer – voorwaarden voor deelname gewijzigd: minimaal aantal brevetteringen.
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