
 

 
 
 

Mechelen, 19/12/2017 
NELOS-secretariaat 

Wijziging opleidingsparcours 4*D/AI naar 4*D of AI 
 
 

NELOS-Info nr. 3XX 

Beste duikschoolverantwoordelijken, instructeurs en bestuursleden 

 
Zoals je in de laatste Hippo al kon lezen, treden vanaf 1 januari 2018 de nieuwe 
opleidingstrajecten 4*Duiker en Assistant-Instructeur in voege!  
 
Kort de essentie van beide trajecten nog even naast elkaar gezet: 
 

4*Duiker Assistent-Instructeur / Initiator-Duiken 

Bevoegdheden 

Een 4*D is houder van het hoogste duikbrevet 

binnen NELOS en kan complexe duiken leiden, 
ook dieper dan 60 meter.  

 
Een 4*D kan duikers begeleiden vanaf 1*D 

(gehomologeerd). 

 
Een 4*D is niet beperkt in diepte. 

 
 

Een AI is pedagogisch onderlegd en assisteert in 

de opleiding van andere duikers. Hij kan : 

• theorie- en zwembad-les geven. 

• zwembad- en theorie-examen 2*D & 3*D 

evalueren onder delegatie  

• bepaalde duikleidingen en proeven 2*D & 

3*D afnemen onder delegatie 

• vaardigheden 1*D afnemen 

 

Een AI kan beginnende duikers begeleiden vanaf 

duik 3. 
 

Een AI is beperkt tot de maximum diepte van 
zijn brevet 3*D (ie. 40m of 60m). 

Didactiek theorie 

Niet van toepassing Voorwaarde voor deelname: 

• 18 jaar zijn. 

• 3*D zijn. 

• Duiker-Hulpverlener (NELOS), Duiker-

Redder of Hoger-Redder zijn. 

Lessenreeks & examen “algemeen gedeelte 

didactiek” (cf. VTS Module 1) en “specifiek 
gedeelte didactiek” (cf. VTS Module 3) afleggen.  

Didactiek praktijk 

Niet van toepassing Didactische stage (cf. VTS Module 4) afleggen: 

• 3u stagelessen theorie geven 

• 10u stagelessen zwembad geven 

• 10 stageduikleidingen uitvoeren 

Stage af te leggen na behalen “algemeen 

gedeelte didactiek” (cf. VTS Module 1) en 
“specifiek gedeelte didactiek” (cf. VTS Module 

3). 



Openwaterproeven 

Proeven: 

• D1: 1.500 m vinzwemmen. 

• D2: opstijgen van zone(40) aan 10 m/min + 

OSB. 

• D4: statische wisselademhaling zone (40) + 

stijgen op 2e ademautomaat naar 

oppervlakte. 

• D5: redding van zone(40) tot 15 m. 

• D6: krachtredding van zone(40) tot 15 m. 

 

Proeven uit te voeren in “onze” wateren. 

Proeven in de zone(40) uit te voeren na  
behalen van vereiste 20 duiken in zone(40). 

Proeven: 

• D1: 1.500 m vinzwemmen.  

• D3: Redding van zone (15) tot 0 m + 150 m 

+ slepen + CPR + zuurstoftoediening.  

 

Proeven uit te voeren in “onze” wateren. 

 

Duikleidingen 

• DL2: decompressieduik in de zone 40m. 

• DL3: duikleiding vanaf een boot in zone 30m 

in zee. 

• DL1: duikleiding met een beginneling. 

• DL4: Een duikleiding met afname 

duikleiding. 

 

Zwembadproeven 

Proeven: 

• 40 m in apneu.  

• 60 seconden stilstaande apneu. 

• 3 maal duikbril ledigen. 

• Ster met 6 duikers. 

• 60 m met 3 duikers op één fles. 

• 25 m in apneu. 

• Uitrusting uit- en aandoen. 

• 4 maal 25 m tussen 2 flessen 

 

Proeven uit te voeren in voorgeschreven 
volgorde binnen de 35 min. 

 
Geen herkansing, muv technische defecten. 

Proeven (cf. onderdeel VTS Module 2): 

• Materiaal monteren.  

• 50m vinzwemmen. 

• 25 m in apneu.  

• 45 seconden stilstaande apneu. 

• 2 maal duikbril ledigen. 

• Gecombineerde proef. 

• Proef met trimvest. 

• Materiaal demonteren.  

 

Proeven uit te voeren in voorgeschreven 
volgorde binnen de 60 min. 

 
Geen herkansing, muv technische defecten. 

Theorie 

• Schriftelijk examen met mondelinge toelichting en correctie (cf. onderdeel VTS Module 2). 

• Onderwerpen: federatie, fysica, geneeskunde, decompressietechnieken, materiaal en praktisch 

duiken. 

• Elementaire kennis van Fauna & Flora (cfr. Film 1*D, presentatie 2*D en 3*D) 

Voorwaarden tot deelname examen zwembad & theorie 

• Eén jaar 3*D zijn. 

• 40 duiken gedaan sinds behalen 3*D. 

• Minstens 60 duikuren. 

• In het totaal 120 duiken hebben, waarvan: 

• 40 duiken in de zone 30m. 

• 20 duiken in de zone 40m. 

• 30 duiken in de zone 30m in zee. 

• 4 duiken in heldere zee  

• 4 duiken in zoet water in de zone 30m. 

• Eén jaar 3*D zijn. 

• 40 duiken gedaan sinds behalen 3*D. 

• Minstens 60 duikuren. 

• In het totaal 120 duiken hebben, waarvan: 

• 4 duiken in heldere zee  

• 4 duiken in zoet water in de zone 30m. 

 

 

 



• Geslaagd zijn voor de openwaterproeven en 

de duikleidingen. 

• Duiker-Hulpverlener (NELOS), Duiker-

Redder of Hoger-Redder (Red-Fed) zijn. 

 

• Geslaagd zijn voor de openwaterproeven en 

de duikleidingen. 

• Geslaagd voor “algemeen gedeelte 

didactiek” (cf. VTS Module 1) en “specifiek 

gedeelte didactiek” (cf. VTS Module 3). 

• Didactische stage (cf. VTS Module 4) 

afgelegd. 

Vrijstellingen 

• Het brevet AI behaald voor 01/01/2018 geeft automatisch de brevetten in 4*D & AI in het 
nieuw systeem.  

• De kandidaten die voor 01/01/2018 deelnamen aan een examen AI, maar niet slaagden voor 

één of voor beide delen (theorie en praktijk), kunnen voor 30/06/2018 nog éénmaal deelnemen 

aan een examen om het/de ontbrekende deel/delen te behalen, waarna ze alsnog de brevetten 
van 4*D en AI bekomen. Bij het niet slagen tijdens een herkansing of niet deelnemen voor 

30/06/2018 blijven enkel de behaalde elementen geldig volgens de termijnen voorzien in de 
Infomap. 

• Proeven en duikleidingen afgelegd voor 01/01/2018 in het kader van het behalen van de 

opleiding 4*D/AI of KDD blijven geldig voor het behalen van het brevet AI of 4*D, voor zover 
de geldigheidsduur van 3 jaar niet overschreden is. 

 

• Het brevet AI behaald na 01/01/2018 geeft 

vrijstelling voor het examen theorie (cf. VTS 
Module 2) en de openwaterproef D1. 

• De kwalificatie KDD geeft vrijstelling voor 

openwaterproeven D2, D4 en D5 en de 

duikleiding DL2 en DL3 (zolang deze 
proeven inhoudelijk niet veranderen)  

 

• Het brevet 4*D behaald na 01/01/2018 

geeft vrijstelling voor het examen theorie 
(cf. VTS Module 2) en de openwaterproef 

D1. 

• APBO geeft vrijstelling voor “algemeen 

gedeelte didactiek” (cf. VTS Module 1), 
“specifiek gedeelte didactiek” (cf. VTS 

Module 3) en de 3u stagelessen theorie in 
de “didactische stage” (cf. VTS Module 4). 

Praktisch 

Opleidingsformulieren 4*D downloadbaar via 
NELOS-website vanaf 01/01/2018. 

Opleidingsformulieren AI downloadbaar via 
NELOS-website vanaf 01/01/2018. 

 
In deze info werden slechts de praktische hoofdlijnen weergegeven. Alle mogelijke 
details zullen jullie terugvinden in de NELOS-Infomap 2018. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Technisch Directeur Voorzitter NELOS 
Sven VANDEKERCKHOVE Ronny MARGODT 

  

 


