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Inleiding
Deze handleiding is ontwikkeld om aspirant-beoordelaars wegwijs te maken in het examineren en
beoordelen binnen de reddingsbrigade. Ook biedt deze handleiding handvatten voor beoordelaars die
een beknopte uitleg willen van de opzet en bedoeling van examineren en beoordelen binnen de
reddingsbrigade.
Een examen is voor veel van onze leden een belangrijk en ook een spannend moment. Daarom zijn
goede beoordelaars onmisbaar. Het zijn van een goede beoordelaar is een uitdaging, want enerzijds
moeten kandidaten gestimuleerd worden in hun ontwikkeling en moeten de opleidingen leuk en
uitdagend zijn, anderzijds moet de kwaliteit van de opleidingen gewaarborgd worden. Voor de
lifesaver draait het er vooral om dat het examen een feest moet zijn. Voor de lifeguards zijn de
examens een stuk serieuzer, zij kunnen met hun diploma echt aan het werk gaan.
Sport- en opleidingskader dat ervaring heeft met de examenafname en kwaliteitswaarborging in hun
eigen reddingsbrigade kan doorstromen naar het beoordelingskader van Reddingsbrigade Nederland
om bij andere reddingsbrigades examens af te nemen. Beoordelaars worden door Reddingsbrigade
Nederland aangesteld om de onafhankelijkheid van examinering en de minimale kwaliteitseisen van
de opleidingen te waarborgen.
Een beoordelaar treedt op aan het eind van een leertraject, wanneer een cursist examen gaat doen
voor het diploma dat hij wil behalen. Met behulp van het examenprotocol of PvB-protocol beoordeelt
een beoordelaar dan de prestaties van een kandidaat. Afhangende van het soort diploma wordt een
beoordelaar Lifesaving, een beoordelaar Waterhulpverlening, een PvB-beoordelaar of Opleider voor
Opleiders ingezet. De beoordelingstrajecten voor de Hogere Bondsopleidingen maken geen
onderdeel uit van deze handleiding.
Beoordelaars hebben een licentie van 5 jaar voor de specifieke bondsfunctie die ze bekleden. Om de
licentie te verlengen moeten zij voldoen aan de eisen die zijn omschreven in de licentieregeling sport,opleidings-, en beoordelingskader.
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1

De houding en uitstraling van een beoordelaar

Als beoordelaar voor Reddingsbrigade Nederland ben je een bondsfunctionaris. Dit betekent dat je
een voorbeeldfunctie bekleedt. Je onthoudt je daarom van gedragingen en uitlatingen waardoor
reddingsbrigadeactiviteiten in diskrediet worden gebracht, ook bij het gebruik van social media.
Tijdens een examen zorg je voor een veilige (sport)omgeving voor alle aanwezigen. Je staat er voor
om een goede samenwerking met de andere bondsfunctionarissen en reddingsbrigades te
organiseren, bent neutraal in het beoordelen van examens, voorkomt de (schijn van)
belangenverstrengeling en gaat respectvol om met alle betrokkenen.
Je schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt
ervaren. Je gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie, handelt met respect en stelt
gelijke behandeling voorop. Daarom handel je zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om
verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in jouw handelen en de beweegredenen waarom je dat
zo gedaan hebt.
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2

Beoordelaar Lifesaving

In het examenreglement staat exact omschreven hoe een examen in de Lifesaving-lijn (junior redder,
zwemmend redder en lifesaver) georganiseerd wordt en wie waar verantwoordelijk voor is. De
examenprotocollen van de verschillende diploma’s beschrijven de specifieke exameneisen.
Hoe ziet een examen er uit? In de meeste gevallen worden er meerdere soorten diploma’s
tegelijkertijd afgenomen. Op elk examen is er een examenvoorzitter aanwezig die de beoordelaars
aanstuurt en ervoor zorgt dat het examen op de correcte wijze verloopt. De examenvoorzitter heeft de
beschikking over een stempel waarmee de diploma’s gestempeld moeten worden en heeft alle
benodigde examenprotocollen voor de beoordelaars om te kunnen beoordelen.
Bij de examens van de junior redder ben je waarnemer. Als je wordt ingedeeld als beoordelaar bij een
examen Zwemmend redder of Lifesaver, dan ga je actief kandidaten examineren met behulp van een
examenprotocol. Aan het eind van het examen geef je de uitslagen door aan de examenvoorzitter.
Als alle examenuitslagen bekend zijn worden de diploma’s uitgedeeld. De instructeurs van het
examen doen dit meestal zelf. Een feestelijk moment!
2.1
Beoordelaar bij junior redder examens
Als je wordt ingedeeld bij het examen junior redder ben je waarnemer voor een groep of meerdere
groepen, deze examens mogen worden afgenomen door instructeurs niveau 3 (of ZIA) van de
organiserende reddingsbrigade. Ook de uitslag van de examens wordt door de eigen instructeur aan
de examenvoorzitter doorgeven. Jij houdt alleen toezicht op het juiste verloop van het examen. Zijn er
vragen en / of problemen dan kan er om jouw hulp worden gevraagd. Kom je er niet uit dan kun je een
beroep doen op de examenvoorzitter. Het maximale aantal kandidaten per groep is vastgelegd in het
examenreglement.
Wanneer er onvoldoende (eigen) brigade instructeurs beschikbaar zijn voor het examen, dan kan de
beoordelaar het examen zelfstandig afnemen. Dit moet altijd in overleg met de examenvoorzitter.
Taken:
• Verifiëren dat de namen en het aantal kandidaten junior redder overeenkomen met het
werkformulier;
• verifiëren dat het aantal kandidaten per beoordelende instructeur in overeenstemming is met
het examenreglement of met de beslissing van de examenvoorzitter;
• er op toezien dat alle onderdelen van het protocol, behorende bij desbetreffende diploma
junior redder 1 tot en met 4, worden uitgevoerd.
• het toezien op de opdrachtverstrekking van de instructeur aan de kandidaten. Instructie aan
de kandidaten door de instructeur moet worden vermeden;
• verifiëren van de uitslag van de beoordelende instructeur. De beoordelaar heeft de
mogelijkheid de uitslag van de instructeur per kandidaat te overrulen. Elke overrulende
beslissing, zowel in negatieve als in positieve zin, wordt aan de examenvoorzitter gemeld;
• ondertekenen van het werkformulier en er op toezien dat de uitslag aan de examenvoorzitter
wordt medegedeeld;
• evalueren van het afgenomen examen met de brigade c.q. brigade instructeur.
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2.2
Beoordelaar bij zwemmend redder examens
Het examen wordt afgenomen door de beoordelaar zelf. Je hebt hierbij een actieve, uitvoerende rol.
Het maximale aantal kandidaten per groep is vastgelegd in het examenreglement. De
examenvoorzitter heeft de bevoegdheid hiervan af te wijken;
Taken:
• Controleren dat de namen en aantal kandidaten zwemmend redder overeenkomen met het
werkformulier;
• opdracht geven tot uitvoering van de onderdelen van het protocol, behorende bij
desbetreffende diploma zwemmend redder 1 tot en met 4 en hierbij de maximale examentijd
in acht nemen;
• ervoor waken dat bij de opdrachtverstrekking van de onderdelen instructie aan de kandidaten
wordt vermeden;
• per examenonderdeel beoordelen, aan de hand van de 80% of 100% richtlijn, of
desbetreffende onderdeel onvoldoende c.q. voldoende is uitgevoerd door de kandidaat;
• bepalen van de uitslag van het examen aan de hand van resultaten van de afzonderlijke
examenonderdelen. Voor een positief resultaat dienen alle examenonderdelen positief te zijn
beoordeeld;
• ondertekenen van het werkformulier en de uitslag verstrekken aan de examenvoorzitter;
• het afgenomen examen evalueren met de brigade c.q. brigade instructeur.
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2.3
Beoordelaar bij lifesaver examens
De examens lifesaver 1 t/m 3 bestaan uit zowel een theorie als praktijkgedeelte. Vanaf lifesaver 2
moeten de kandidaten ook een geldig eerste hulp certificaat (zoals genoemd in het examenreglement
Lifesaving) kunnen tonen. De theorie examens voor lifesaver 1 zijn schriftelijk, voor lifesaver 2 en 3
zijn deze mondeling. De theorie examens bestaan uit theorie- en fotovragen. De kandidaten worden in
groepjes van 2-3 personen verdeeld. De examenvoorzitter stelt de vragen ter beschikking, inclusief de
examenprotocollen en uitslagen. Het maakt niet uit in welke volgorde de kandidaten de examens
doen. Een kandidaat moet wel voor zowel theorie als praktijk geslaagd zijn om het diploma te
verkrijgen. Het maximale aantal kandidaten per groep is vastgelegd in het examenreglement.
Taken:
• Controleren dat namen en het aantal kandidaten lifesaver overeenkomen met het werkformulier;
• theoriegedeelte van het examen afnemen; aangeduid met onderdeel 1 op het examenprotocol.
Het theoretische gedeelte kan voor c.q. na het praktische deel worden uitgevoerd. Er bestaat
onderscheid in het theoretische deel LS 1 versus LS 2 en 3.
Theorie lifesaver 1:
o 20 schriftelijke meerkeuzevragen1 aan de kandidaat verstrekken inclusief antwoordenblad;
o de tijd die voor het theoretische examen staat bewaken;
o vragen en antwoordenblad innemen en controleren of het antwoordblad van naam en
referentienummers is voorzien;
o de antwoorden controleren aan de hand van het controle blad en het (voorlopige)
resultaat aan de examenvoorzitter mededelen;
o (voorlopige) uitslag wordt overgenomen op het werkformulier.
Theorie lifesaver 2 en 3
o Van 2 of 3 kandidaten het theorie examen mondeling afnemen aan de hand van het
beoordelingsprotocol;
o er op toezien dat de kandidaten gelijkmatig aan bod komen tijdens de beantwoording qua
niveau van vraagstelling en tijd;
o beoordelen van het niveau van de kandidaten en het (voorlopige) resultaat mededelen
aan de examenvoorzitter;
o (voorlopige) uitslag wordt overgenomen op het werkformulier.
• opdracht geven tot uitvoering van de onderdelen van het protocol, behorende bij desbetreffende
diploma lifesaver 1 tot en met 3 en hierbij de maximale examentijd in acht nemen.
• ervoor waken dat bij de opdrachtverstrekking van de onderdelen instructie aan de kandidaten
wordt vermeden;
• per examenonderdeel beoordelen, aan de hand van de 80% of 100% richtlijn, of desbetreffende
onderdeel onvoldoende c.q. voldoende is uitgevoerd door de kandidaat;
• bepalen van de uitslag van het examen aan de hand van resultaten van de afzonderlijke
examenonderdelen. Voor een positief resultaat dienen alle examenonderdelen positief te zijn
beoordeeld;
• ondertekenen van het werkformulier en de uitslag verstrekken aan de examenvoorzitter;
• het afgenomen examen evalueren met de brigade c.q. brigade instructeur;
• na overleg met de examenvoorzitter, het uiteindelijke oordeel aan de kandidaten mededelen.

1

Bij kandidaten met een dyslexie verklaring kan een andere examenvorm van toepassing zijn.
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3

Beoordelaar Waterhulpverlening

In het Opleidings-, en Examenreglement Waterhulpverlening (OER WHV) staat omschreven hoe een
examen in de lifeguarding-lijn georganiseerd wordt en wie waar verantwoordelijk voor is.
Binnen de waterhulpverlening wordt er gewerkt met Proeven van Bekwaamheid (PvB’s). De Proeven
van Bekwaamheid van de verschillende diploma’s beschrijven de specifieke exameneisen. De
opleiding wordt door de eigen brigade verzorgd en mede geëxamineerd door een beoordelaar
namens Reddingsbrigade Nederland. De instructeur niveau 3 is verantwoordelijk voor het
opleidingsproces van de kandidaat. Hij is eindverantwoordelijk voor de opleidingen en ook degene die
uiteindelijk bij het examen aanwezig is als eerste beoordelaar.
De beoordelaar Waterhulpverlening gaat samen met de instructeur kijken of de kandidaat voldoet aan
de gestelde exameneisen in de PvB. De beoordelaar Waterhulpverlening heeft uiteindelijk de
doorslaggevende stem en heeft als belangrijkste rol ervoor te zorgen dat alle kandidaten een eerlijke
beoordeling krijgen (niet te soepel en niet te streng).
• Planningsinterview
Elke kandidaat start zijn examen met een planningsinterview. Dit is een gesprek waarbij de kandidaat
of kandidaten aan de hand van een door de beoordelaar gekozen casus beschrijft hoe hij zou
handelen in. Met als uitgangspunt dat hij dit doet vanuit de rol waarin hij examen doet.
• Praktijk
De praktijk wordt beoordeeld door de instructeur niveau 3 van de brigade en de beoordelaar
Waterhulpverlening. De beoordelaar treedt hier op als waarnemer, de instructeur niveau 3 doet de
feitelijke beoordeling. De beoordelaar heeft wel de beslissende stem.
• Reflectie-interview
Tijdens het reflectie-interview wordt het praktijkgedeelte gereflecteerd met de kandidaat. Dit gesprek
wordt geleid door de instructeur niveau 3, de beoordelaar Waterhulpverlening is hierbij aanwezig. Het
interview dient ertoe de kandidaat de gelegenheid te geven tot het toelichten van achterliggende
keuzes en beweegredenen van het eigen gedrag en handelen zoals dat zich voordeed in het
praktijkonderdeel. Het reflectie-interview gaat over de beoordelingscriteria die zich in de praktijk niet
hebben voorgedaan en/of waarover nog twijfel bestaat wat betreft de beheersing. Criteria die in de
praktijk als onvoldoende zijn beoordeeld, kunnen in het reflectie-interview worden verdedigd en alsnog
als voldoende worden beoordeeld.
Taken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

controleert voor aanvang van het examen de deelnemerslijsten;*
controleert voor aanvang van het examen de prestatiedossiers;*
bespreekt samen met de organiserende brigade de casus voor het planningsinterview;*
bespreekt samen met de organiserende brigade de praktijk casus;*
draagt zorg dat tijdens het examen de maximale tijd per onderdeel niet overschreden wordt;
houdt er toezicht op dat alle kandidaten aan bod komen bij de theoretische onderdelen;
bewaakt tijdens het examen de kwaliteit van de vragen en acties;
zorgt dat de instructeur (eerste beoordelaar) de juiste vraagstelling toepast;
heeft de beslissende stem in de beoordeling;
deelt het oordeel mee aan de kandidaat;*
zorgt dat alle documenten worden ingevuld en opgestuurd worden naar het Landelijk Bureau;*
evalueert het examen met de reddingsbrigade;*
deelt indien van toepassing diploma’s en of zakboekblaadjes uit aan de kandidaten;*

* Deze taken dienen uitgevoerd te worden indien er geen voorzitter aanwezig is (< 6 kandidaten).

4

Examenvoorzitter
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Een examenvoorzitter is eindverantwoordelijk voor de beoordelingen en administratieve afhandeling
tijdens een examen. Daarnaast kan hij de beoordelaars tijdens een examen advies geven over het
afnemen van het examen of PvB. Examenvoorzitter zijn ervaren beoordelaars die een scholing van
Reddingsbrigade Nederland hebben gevolgd.
Een examenvoorzitter voert in principe zelf geen beoordelingen uit. Bij grotere examens zorgt de
examenvoorzitter dat de beoordelaars doelmatig en efficiënt worden ingezet. Een examenvoorzitter
zorgt dus dat de examenprocedures en -reglementen goed worden nageleefd en alle formulieren en
het bijbehorende papierwerk goed worden uitgevoerd.
Examenvoorzitter is één functie, een persoon die examenvoorzitter is kan dit zowel bij Lifesaving-, of
bij Waterhulpverleningsexamens doen. In de opleidingslijn Lifesaving heeft de Examenvoorzitter een
belangrijke rol in het examenproces en geeft vaak een doorslaggevende beslissing. In de
opleidingslijn Waterhulpverlening is deze rol beperkter.
De taken van de examenvoorzitter zijn:
• Controleren of alle kandidaten voldoen aan de instroomeisen;
• toewijzen beoordelaars aan de te examineren groepen;
• beschikbaar stellen van examenprotocollen;
• zorgdragen voor de correcte werkwijze van de beoordelaars;
• beslissingen nemen als er tijdens het examen vragen / problemen ontstaan waarover de
beoordelaar zelf niet kan beslissen;
• invullen / ondertekenen & stempelen van deelnemerslijsten, examen-verslagformulieren,
diploma's en zakboekblaadjes.
4.1
Rol examenvoorzitter bij Lifesaving examens
De examenvoorzitter heeft voornamelijk een delegerende rol tijdens het examen. Afhankelijk van de
organisatie kan de voorzitter een uitvoerende rol bekleden. Het is echter wenselijk dit tot een minimum
te beperken. Voor het bewaken van het eindresultaat tracht de voorzitter zoveel mogelijk in de
zwemzaal aanwezig te zijn.
Taken:
• Voor aanvang van het examen de deelnemerslijsten controleren, inclusief de geldende
instroomeisen, werkformulieren en aanwezigheid van diploma’s en/of zakboekblaadjes;
• verifiëren of de opgegeven instructeurs niveau 3, voor de afname van examens junior redder,
overeenkomstig het EA-formulier aanwezig zijn;
• verifiëren c.q. corrigeren van de examenindeling op basis van het EA-formulier en eisen van
het examenreglement. De planning wordt bij voorkeur vanuit de rayon administrateur al
verstrekt;
• zorgdragen voor de registratie van alle uitgenodigde beoordelaars op het PD-formulier;
• de examenplanning bespreken met de uitgenodigde beoordelaars en verleende dispensaties
en/of bijzonderheden om het examen een vlot verloop te kunnen geven;
• de protocollen en werkformulieren aan de beoordelaars verstrekken. Bij junior redder worden
de protocollen in tweevoud uitgereikt, 1 exemplaar is ten behoeve van de instructeur niveau 3;
• Er op toezien dat de maximale (beschikbare) tijd niet wordt overschreden;
• met de beoordelaars de voorlopige uitslag van het examen bespreken en de definitieve uitslag
van het examen bepalen. De examenvoorzitter heeft de mogelijkheid om op basis van eigen
bevindingen (gemotiveerd) de beoordelaars te overrulen;
• de examenvoorzitter heeft een coördinerende rol indien tijdens het examen de PvB 3.5i wordt
afgenomen, hij/zij is verantwoordelijk voor de verloop van het examen. De definitieve uitslag
van de kandidaten wordt door de examenvoorzitter vastgesteld;
• zorgdragen dat de resultaten worden overgenomen op de deelnemerslijsten en de DLformulieren van de juiste LV-markeringen (rode stempel) voorzien;
• zorgdragen voor het markeren van zakboekblaadjes en diploma’s met de juiste markeringen;
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•
•
•
•
•

het (uiteindelijke) examen oordeel meedelen aan de kandidaten. Afgewezen kandidaten
worden in het bijzijn van brigade instructeur en bij voorkeur de desbetreffende beoordelaar
geïnformeerd inzake de afwijzing met een duidelijke motivering;
indien van toepassing diploma’s en zakboekblaadjes uitdelen uit aan de kandidaten 2;
na afloop van het examen het algemene verloop van het examen evalueren met de brigade
afgevaardigde;
zorgdragen voor de registratie van de bevindingen van de beoordelaars die zij hadden over
het afgenomen examen en de urenregistratie van de beoordelaars op het EA-/EV-formulier;
zorgdragen dat alle documenten zijn ingevuld, gewaarmerkt en worden opgestuurd aan de
rayon administrateur voor verdere verwerking richting het Landelijk Bureau.

4.2
Rol examenvoorzitter bij Waterhulpverleningsexamens
Afhankelijk van de organisatie (bijvoorbeeld grootte) van het examen is er bij een waterhulpverleningsexamen een voorzitter nodig, dit hoeft niet altijd. De voorzitter van het examen heeft voornamelijk een
administratieve rol.
Taken:
• Voor aanvang van het examen de deelnemerslijsten controleren, inclusief de geldende
instroomeisen en aanwezigheid van diploma’s en zakboekblaadjes;
• verifiëren of de opgegeven instructeurs niveau 3 overeenkomstig het EA-formulier aanwezig
zijn;
• verifiëren c.q. corrigeren van de examenindeling op basis van het EA-formulier en eisen van
het opleidings-, en examenreglement.
• zorgdragen voor de registratie van alle uitgenodigde beoordelaars op het PD-formulier;
• de examenplanning bespreken met de uitgenodigde beoordelaars en bijzonderheden om het
examen een vlot verloop te kunnen geven;
• samen met de organiserende reddingsbrigade de casus voor het planningsgesprek
bespreken;
• samen met de organiserende brigade de praktijkcasus bespreken;
• er op toezien dat de maximale (beschikbare) tijd niet wordt overschreden;
• met de beoordelaars de voorlopige uitslag van het examen bespreken en de definitieve uitslag
van het examen bepalen. De examenvoorzitter heeft de mogelijkheid om op basis van eigen
bevindingen (gemotiveerd) de beoordelaars te overrulen;
• zorgdragen dat de resultaten worden overgenomen op de deelnemerslijsten en de DLformulieren van de juiste LV-markeringen (rode stempel) voorzien;
• zorgdragen voor het markeren van zakboekblaadjes en diploma’s met de juiste markeringen;
• het (uiteindelijke) examen oordeel meedelen aan de kandidaten. Afgewezen kandidaten
worden in het bijzijn van brigade instructeur en bij voorkeur de desbetreffende beoordelaar
geïnformeerd inzake de afwijzing met een duidelijke motivering;
• indien van toepassing diploma’s en zakboekblaadjes uitdelen uit aan de kandidaten 3;
• na afloop van het examen het algemene verloop van het examen evalueren met de brigade
afgevaardigde;
• zorgdragen voor de registratie van de bevindingen van de beoordelaars die zij hadden over
het afgenomen examen en de urenregistratie van de beoordelaars of het EA-/EV-formulier;
• zorgdragen dat alle documenten zijn ingevuld, gewaarmerkt en worden opgestuurd voor
verdere verwerking richting het Landelijk Bureau.

2
3

Binnen de verschillende Rayons wordt hier anders mee omgegaan
Binnen de verschillende Rayons wordt hier anders mee omgegaan
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5

Beoordelen bij Lifesaving diploma’s

De Lifesaving opleidingen zijn de recreatieve opleidingen van de Reddingsbrigade waarbij kinderen op
een sportieve manier hun zelfredzaamheid in het water vergroten. Daarnaast leren zij de
basisvaardigheden van het zwemmend redden aan. Lifesavers kunnen zichzelf en anderen uit het
water redden wanneer dit nodig mocht zijn.
Met plezier van het water genieten staat voorop. Leuke en uitdagende zwemlessen en trainingen
binden kinderen aan de reddingsbrigade met een logische doorstroming naar de Lifesaving Sport.
Uiteindelijk moet de binding aan de reddingsbrigade die met deze activiteiten ontstaat de opstap
vormen naar de vrijwilligersactiviteiten binnen een reddingsbrigade, bijvoorbeeld lifeguard op het
strand of instructeur in het zwembad en andere verenigingsfuncties.
5.1
Junior redder (1 t/m 4)
Een junior redder kan zichzelf redden, is vrij in het water en kan verschillende hulp- en
reddingsmiddelen gebruiken om een ander vanaf de waterkant te redden. Kinderen kunnen na het
Zwem-ABC meteen doorstromen naar Junior redder 1. Sport en plezier staan bij de Junior redder
diploma’s voorop. Het voornaamste doel is om spelenderwijs de zelfredzaamheid van kinderen te
vergroten. Eerst door het verder watervreesvrij maken, het verbeteren van de zwemtechniek en het
omgaan met bijzondere situaties in het water. Daarna maken kinderen kennis met verschillende hulpen reddingsmiddelen en wordt een begin gemaakt met het aanleren van de vaardigheden om een
droge redding (een redding vanaf de kant) uit te voeren. Wanneer een kind alle diploma’s heeft
behaald, is hij Junior redder.
Bij het beoordelen bij junior redders examens kijk je vooral naar de context. Wordt het doel van het
examenonderwerp bereikt? Bij deze diploma’s wordt er nog minder op de technische vaardigheden
beoordeelt. Wanneer kinderen een onvoldoende niveau hebben, wordt de instructeur van de
reddingsbrigade hier op aangesproken, want een reddingsbrigade moet alleen kinderen die op
examenniveau zitten laten opgaan. Doordat sport, spelenderwijs en plezier centraal staan is het laten
zakken kinderen een uiterst middel, waarbij een beoordelaar zich goed moet laten informeren voordat
een beslissing om een kind te laten zaken wordt genomen.
5.2
Zwemmend redder (1 t/m 4)
Een Zwemmend redder kan een drenkeling redden door hem te zoeken, te benaderen en te
vervoeren, eventueel met hulp- en reddingsmiddelen. De zwemmend redder gaat een stapje verder
dan de junior redder. Bij deze opleidingen leer je hoe iemand zwemmend gered kan worden (een
natte redding). Bij deze natte redding wordt de nadruk gelegd op het benaderen en het vervoeren van
een drenkeling. Samenwerken staat in deze opleidingen centraal. Er wordt meer ingegaan op het
handelen tijdens een ongeval, het zoeken van drenkelingen in onbekend water en zorgen voor
veiligheid tijdens een redding voor redder en drenkeling. Wanneer een kind alle diploma’s heeft
behaald, is hij zwemmend redder. Bij de zwemmend redder moeten de basistechnieken van het
redden in orde zijn. Plezier is nog steeds een belangrijke factor, maar er mag ook iets meer op
technische vaardigheden worden getoetst.
5.3
Lifesaver (1 t/m 3)
Een lifesaver is (nog) geen professional, maar bezit wel de vaardigheden om drenkelingen te redden
en hulp te verlenen. De lifesaver diploma’s zijn de laatste diploma’s in de Lifesaving-lijn. Een lifesaver
bekwaamt zich in het redden van drenkelingen en het vergroten van zijn zelfredzaamheid en leert
daarmee (zelfstandig) adequaat hulp te verlenen, mocht hij ergens een drenkeling aantreffen.
Daarnaast maakt het verlenen van eerste hulp ook onderdeel uit van de opleidingen. Wanneer alle
diploma’s zijn behaald, is iemand een lifesaver. De diploma’s zijn de meest serieuze in de lifesavinglijn en mogen dus ook op zo’n wijze beoordeel worden. De lifesaver wordt meer op detailniveau
beoordeeld.
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6

Competenties in de Waterhulpverlening beoordelen

Competenties zijn ontwikkelbare vermogens van mensen om in bepaalde situaties op een effectieve,
doelbewuste en gemotiveerde manier procesgericht en resultaatgericht te handelen. Als je competent
bent, kun je passende handelwijzen kiezen en toepassen om de juiste resultaten te bereiken.
Een competentie is het geïntegreerde geheel van kennis, vaardigheden, attituden en persoonlijke
eigenschappen van een individu, dat in een bepaalde context leidt tot succesvol handelen.
6.1
Wat is competentiegericht beoordelen?
Bij competentiegericht opleiden hoort ook een competentiegerichte manier van beoordelen.
Wanneer de opleiding er op gericht is deelnemers kennis, vaardigheden en houding geïntegreerd aan
te leren, dan zal de beoordeling hierop moeten aansluiten. Als bepaald moet worden of een
deelnemer goed in de praktijk kan functioneren als beginnend beroepsbeoefenaar, dan moet de
deelnemer in een situatie worden gebracht waarin hij dit kan demonstreren. Dit stelt een aantal
voorwaarden aan de beoordeling van competenties.
1. Praktijkbeoordeling
De beroepspraktijk is meestal veelzijdig en complex. Er kunnen zich allerlei omstandigheden,
incidenten en problemen voordoen waarmee de deelnemer goed moet kunnen omgaan. Pas als de
deelnemer zich kan redden in dit soort kritische beroepssituaties, mag worden geconcludeerd dat hij
adequaat kan functioneren in de beroepspraktijk. Voorbeeld: een deelnemer moet niet alleen een
melding kunnen aannemen, maar moet dit ook kunnen binnen een bepaalde tijd en met soms
onvolledige aangeleverde informatie. Want zo komt het in de praktijk ook regelmatig voor.
2. Beoordeling op meerdere momenten
Om de betrouwbaarheid van de beoordeling te vergroten is het belangrijk om op meerdere momenten
te beoordelen. Het zou niet zo moeten zijn dat een kandidaat een onvoldoende haalt omdat hij juist op
het enige examenmoment niet lekker in zijn vel zit. Het is meestal ook niet mogelijk om alles wat
beoordeeld moet worden in één examenmoment samen te vatten. Daarvoor zijn de competenties vaak
te omvangrijk en uiteenlopend.
Het is daarom verstandig tijdens het hele leerproces van de kandidaat, meerdere momenten van
beoordeling in te bouwen, zodat alle te beoordelen competenties goed beoordeeld kunnen worden. En
zodat de kandidaat zijn bekwaamheid in meerdere situaties kan laten zien. Beoordeel bijvoorbeeld op
een aantal momenten hoe de kandidaat met strandgasten omgaat, beoordeel op andere momenten
hoe hij een melding aanneemt. Deze verantwoordelijkheid is vaak weggelegd voor de instructeur van
de kandidaat.
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3. Beoordeling door meerdere personen
Voor een betrouwbare beoordeling zijn minimaal twee beoordelaars nodig die kennis en vaardigheden
hebben in het betreffende vakgebied. Het kan namelijk zo zijn dat een instructeur minder objectief is,
doordat hij rekening houdt met persoonskenmerken van de kandidaat of terug denkt aan wat de
kandidaat al eerder heeft laten zien.
Beide beoordelaars komen tot een eigen oordeel aan de hand van de beoordelingscriteria in het
beoordelingsprotocol. Deze uitkomsten kunnen zij met elkaar vergelijken om tot een oordeel te komen.
4. Beoordeling op verschillende manieren
Om zo betrouwbaar mogelijk te beoordelen, wordt er beoordeeld door middel van het
planningsinterview, een praktijkcasus en een reflectie-interview. Daarnaast zal de eigen instructeur
geregeld verschillende beoordelingsmethoden toepassen gedurende het opleidingstraject van de
kandidaat.
5. Beoordelaar is werkzaam in de praktijk
Competentiegericht beoordelen houdt in dat beoordeeld wordt of een kandidaat adequaat kan
handelen in de praktijk. Om dit te beoordelen is het belangrijk dat de beoordelaar goed op de hoogte
is van wat er in de huidige praktijk van een kandidaat verwacht wordt. Hij dient over voldoende
vakkennis en vaardigheden te beschikken.
6. Duidelijke beoordelingscriteria
Om objectief te kunnen beoordelen of een kandidaat in een beroepssituatie adequaat kan
functioneren zijn beoordelingscriteria nodig; waar let je op, wat moet de kandidaat laten zien? De
beoordelingscriteria zijn opgenomen in het beoordelingsprotocol van de betreffende Proeve van
Bekwaamheid. Op basis van de beoordelingscriteria moet een onderscheid kunnen worden gemaakt
tussen adequaat en niet adequaat functioneren. Deze beoordelingscriteria moeten ook vooraf bij de
kandidaat helder zijn zodat hij weet waar hij zich op moet richten.
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7

Effectieve feedback geven

Voor een effectieve begeleiding en beoordeling is het noodzakelijk dat de instructeur, beoordelaar en
deelnemer elkaar kunnen vertrouwen. Alleen in dat geval kun je op een goede manier begeleiden,
beoordelen en feedback geven. Wederzijdse acceptatie is noodzakelijk. Door feedback
(terugkoppeling) zorg je ervoor dat de deelnemer erachter komt hoe jij zijn gedrag ziet, begrijpt en
uitlegt. Je houdt hem daardoor als het ware een spiegel voor. Zo krijgt hij inzicht in zijn eigen handelen
en het effect dat zijn handelen op anderen heeft. Dit kan ertoe leiden dat de deelnemer veranderingen
in zijn handelen wil aanbrengen, bijvoorbeeld als hij het effect van zijn handelen (meer) in
overeenstemming wil brengen met zijn bedoelingen als lifeguard.
Door feedback komt de deelnemer er ook achter wat hij al heeft bereikt en wat (nog) niet. De
deelnemer krijgt dus informatie over wat hij al kan en wat hij nog moet leren. Je kunt de deelnemer
feedback geven tijdens een gepland gesprek (reflectie-interview), maar ook tussendoor tijdens een
ontmoeting in de praktijk (in een hier-en-nu-situatie).
Effectieve feedback zorgt voor een kleinere afstand tussen jou en de deelnemer en dat je vertrouwen
krijgt in elkaar. Maar wat is effectieve feedback eigenlijk? Feedback:
• richt zich op het handelen van een persoon en niet op de persoon zelf;
• geeft concrete waarnemingen en geen interpretaties of oordelen;
• is specifiek en niet algemeen;
• verwijst naar hoe de feedbackgever het ziet en ervaart (ik-ik-jij-methode, zie hierna);
• is actueel (momenteel herkenbaar);
• heeft waarde voor de deelnemer en geeft mogelijkheden voor verbetering (bruikbaar);
• biedt gelegenheid tot het geven van een reactie en het stellen van vragen;
• bestaat uit een heldere boodschap (check of de boodschap overkomt);
• leidt tot concrete actie (verbeterpunten)
7.1
Reflecteer over ervaringen
Reflectievragen stel je om de deelnemer na te laten denken over zijn ervaringen. Ook kun je je eigen
handelen onderzoeken. Voorbeeld van reflectievragen:
• Hoe is de praktijk volgens jou gegaan?
• Wat heb je geleerd van wat je hebt gedaan?
• Wat ging er goed?
• Wat kan beter?
Reflectie is de motor van het leerproces en is onder te verdelen in directe reflectie en reflectie
achteraf. Bij directe reflectie geef je direct feedback over de actuele situatie van het hier-en-nu. Bij
reflectie achteraf geef je later feedback, bijvoorbeeld in een beoordelingsgesprek. Als je de deelnemer
laat reflecteren op zijn leerervaringen, maak dan onderscheid tussen:
• waarneembare zaken (acties van de deelnemer en reacties van bijvoorbeeld andere
lifeguards);
• gemaakte keuzes en genomen beslissingen;
• kennis en eerdere ervaringen die de keuzes en beslissingen hebben beïnvloed;
• gevoelens en opvattingen die de keuzes en beslissingen hebben beïnvloed.
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7.2
Reflecteer volgens het STARR-model
Een hulpmiddel dat je kunt gebruiken bij het reflecteren is het STARR-model. STARR is de afkorting
van Situatie, Taak, Actie, Resultaat, Reflectie. Met deze methode kan de deelnemer zelf een oordeel
vormen over zijn functioneren en kan hij leren. Ga dus als instructeur of beoordelaar niet zelf een
oordeel geven; ondersteun de deelnemer in het vormen van een oordeel door de juiste vragen te
stellen en te reflecteren.
Situatie
Vraag de deelnemer de situatie te beschrijven, waarin de taak of activiteit werd uitgevoerd. Met deze
vraag breng je de context en complexiteit van de situatie in beeld. Hulpvragen:
• Wat was de beginsituatie? Wat ging aan deze activiteit vooraf?
• Wie waren erbij betrokken? Met wie werkte je samen?
• Waar speelde het?
Eis: het moet gaan om een waar gebeurde en recente situatie
Taak
Vraag de deelnemer te beschrijven welke taak of rol hij hierbij had. Je achterhaalt hier welke doelen
de deelnemer heeft en welke verantwoordelijkheid hij had. Hulpvragen:
• Wat was jouw taak?
• Wat was jouw rol?
• Welke doelen had je?
• Voor wie was deze taak of activiteit belangrijk?
• Welke plaats heb jij in het gehele proces ingenomen?
Eis: het is van belang dat de deelnemer de rol vervult waarvoor hij examen doet.
Actie
Vraag de deelnemer welke concrete acties hij heeft ondernomen. Zorg dat de deelnemer in de ik-vorm
praat, het gaat namelijk om de actie van de deelnemer zelf. Hulpvragen:
• Wat heb je precies gedaan? Wat deed je eerst, wat kwam daarna?
• Waarom pakte je het op die manier aan?
• Hoe reageerde je?
Resultaat
Vraag de deelnemer naar het resultaat van de activiteit. Met deze vraag achterhaal je hoe effectief de
actie van de deelnemer was. Hulpvragen:
• Wat was het resultaat van je activiteit of taak? Hoe is het afgelopen?
• Hoe reageerden de anderen hierop?
• Welke vervolgacties zijn er aan vastgeknoopt? Wordt hier gebruik van gemaakt?
Reflectie
Vraag de deelnemer hoe hij op de taak of activiteit terugkijkt en of hij het geleerde kan verplaatsen
naar een andere situatie (transfer). Met deze vraag ga je na of de deelnemer heeft geleerd van zijn
handelen. Hulpvragen:
• Wat zou je een volgende keer anders doen?
• In welke andere situatie kun je deze taak of activiteit ook goed doen?
• Heb je daarna een vergelijkbare situatie meegemaakt? Zo ja, wat heb je toen anders gedaan?
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8

Het voeren van een slechtnieuwsgesprek

Het voeren van een slechtnieuwsgesprek is nooit leuk. Toch zal je deze gesprekken als beoordelaar
soms moeten voeren. Een slechtnieuwsgesprek is opgebouwd uit de volgende stappen.
1. Bereid het gesprek goed voor
Denk goed na over wat je de kandidaat wilt zeggen. Zorg er voor dat je tijdens het gesprek niet
gestoord kunt worden en neem ruim de tijd voor het gesprek.
2. Val met de deur in huis
Vaak begint een gesprek met het uitwisselen van wat koetjes en kalfjes. Dat stelt mensen op hun
gemak en maakt een gesprek wat minder formeel. Maar bij een slechtnieuwsgesprek is het belangrijk
om meteen met de deur in huis te vallen en de nare feiten direct op tafel te leggen. Breng het slechte
nieuws op een formele en wat zakelijke manier.
3. Geef hooguit twee onweerlegbare argumenten
Mensen die slecht nieuws te verwerken krijgen, voelen als eerste een schrikreactie. Dat vertraagt hun
denken. Ook zullen ze gevoelens van weerstand ervaren. Geef voor het slechte nieuws hooguit twee
onweerlegbare argumenten. Meer argumenten worden vaak niet eens meer gehoord. De argumenten
moeten onweerlegbaar zijn, omdat anders het risico bestaat dat je in een welles-nietes-discussie
belandt.
4. Laat de ander stoom afblazen
De ander zal boos, verdrietig, zwijgend of met rationele tegenwerpingen op het slechte nieuws
reageren. Dat verschilt van persoon tot persoon. Ga er niet inhoudelijk op in. Luister vooral en
bevestig de ander zo nu en dan door te zeggen: 'dat begrijp ik', of 'dat kan ik me voorstellen'.
5. Toon medeleven
De ontvanger van de boodschap zal emoties voelen, zoals boosheid of verdriet. Het kan dan zelfs
gebeuren dat iemand zijn zelfbeheersing verliest en zich dingen laat ontvallen die hij onder normale
omstandigheden nooit zou zeggen. Hij staat niet open voor rationele argumenten en feiten en het lukt
hem niet of nauwelijks onderscheid te maken tussen de oorzaak van de boodschap en de brenger van
de nieuws. Hoewel vervelend voor jou, de beste reactie is om dit gewoon over je heen te laten komen.
De kunst is je in te leven in de situatie en het gevoel dat die ander heeft, maar toch zakelijk te blijven.
Toon je betrokkenheid door die gevoelens te benoemen. Doe dat bij voorkeur met een 'ik-boodschap'.
Laat je niet verleiden tot medelijdende of loze opmerkingen, zoals 'Ik vind het ook jammer' of 'Ik kan er
ook niets aan doen'.
6. Herhaal argumenten en vat samen
Zet je eigen argumenten en die van de ander nog eens op een rijtje, zodat het verschil van inzicht
duidelijk wordt. Vat alle hoofdpunten nog eens samen en check per punt of de ander zich in de
samenvatting kan vinden.
7. Bespreek vervolgacties en oplossingen
Bespreek samen hoe het vervolg eruit moet zien. Als je net iemand gezegd hebt dat hij gezakt is,
bespreek dan waar verbeterpunten liggen, hoe vaak en wat er nog geoefend moet worden om het
eventueel wel te halen of wanneer een volgend examen is. Als het slechte nieuws al te confronterend
is, maak dan een nieuwe afspraak om de vervolgacties te bespreken.
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9

Tips voor tijdens de opleiding tot beoordelaar

Met deze praktische tips kan je beter voorbereid aan je opleidingstraject beginnen. Voor elke
bevoegdheid dienen er een 3-tal beoordelingen plaats te vinden, wanneer deze als voldoende
beoordeeld zijn doe je een Proeve van Bekwaamheid, dit is je 4e beoordeling. Beoordelingen doe je
altijd buiten je eigen reddingsbrigade.
Zorg dat je goed op de hoogte bent van de meest recente en geldende (opleidings-, en)
examenreglementen en de exameneisen. Deze zijn te vinden op de website van Reddingsbrigade
Nederland.
Werkwijze beoordelingen
De examenvoorzitter ontvangt de aspirant beoordelaar bij aankomst op het examen en deelt deze in
bij een ervaren beoordelaar. De laatst genoemde zal de aspirant beoordelaar gedurende het examen
begeleiden en beoordelen. Het is van te voren vaak niet bekend welk diploma (dit kunnen er ook
meerdere zijn) afgenomen wordt door de aspirant beoordelaar.
De aspirant beoordelaar kan met zijn/ haar vragen bij deze persoon terecht. Tijdens het beoordelen
wordt de aspirant beoordelaar beoordeeld. Er wordt onder andere op de volgende punten gelet:
• Tijdige aanwezigheid op het examen;
• representatieve kleding en taalgebruik;
• op gemak stellen kandidaten/ voorstellen;
• kennis van actuele opleidingseisen en opleidingsstof;
• duidelijk stellen van vragen en geven van opdrachten;
• samenwerking met examencommissie en brigade;
• omgang met voorkomende problemen;
• fouten signaleren en normering kunnen/ durven toepassen;
• communicatie: zowel mondeling als schriftelijk;
• voldoende inzicht in het examen (o.a. tijdsplanning, positie aan bad, etc.).
Na afloop van het examen wordt het beoordelingsformulier met de aspirant beoordelaar doorgenomen
om deze op de hoogte te brengen van de verbeterpunten en eventuele andere opmerkingen over zijn
optreden. Alle drie de beoordelingen dienen met een ‘voldoende’ afgesloten te worden.
Indien er een ‘onvoldoende’ wordt behaald, moet de kandidaat, op een andere examen, weer starten
met de eerste beoordeling. Indien wederom een ‘onvoldoende’ beoordeling wordt behaald, wordt de
aspirant beoordelaar definitief afgewezen.
Veelal wordt er geprobeerd om de eerste en de tweede of de eerste en de derde beoordeling door
dezelfde beoordelaar te laten geschieden. Daardoor kan worden gesignaleerd of de aspirant een groei
meemaakt in het examineren.
Als de aspirant beoordelaar de drie beoordelingen met een voldoende afsluit kan de Proeve van
Bekwaamheid worden aangevraagd. De Proeve van Bekwaamheid bestaat uit nog een beoordeling,
wanneer deze voldoende wordt bevonden ontvangt de kandidaat een diploma en wordt hij officieel
benoemd tot beoordelaar en kan dan namens Reddingsbrigade Nederland examens afnemen.
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Verdere tips en opmerkingen
• De beoordelaar in opleiding neemt een examen af en behoort daarbij boven de groep te
staan, niet in de groep. Het is niet de bedoeling dat er instructie wordt gegeven.
• Mocht er een beoordeling plaatsvinden waarbij een mondeling examen afgenomen wordt, dan
dient men zoveel mogelijk open vragen te stellen. Taalgebruik dient daarbij passend te zijn
voor de doelgroep.
• Een map of klembord kan nuttig zijn als gebruik voor harde ondergrond en het maken van
notities.
• Denk aan passend schoeisel (sportschoenen of slippers)
• Men kan direct tijdens het eerste examen ingezet worden voor een beoordeling. Echter op
verzoek is het veelal mogelijk om als beoordelaar in opleiding eerst een keer mee te lopen
met een ervaren beoordelaar. Dit is zeker aan te raden.
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Bijlage I Overzicht beoordelaars Reddingsbrigade Nederland
Beoordelaar

Taak

Licentieduur

Lifesaving

Waarnemen en/of beoordelen bij examens in de Lifesavinglijn

5 jaar

Waterhulpverlening*

Waarnemen bij examens in de Waterhulpverleningslijn

5 jaar

PvB-beoordelaar*

Beoordelen van instructeurs, trainers en beoordelaars
Lifesaving, Waterhulpverlening en Examenvoorzitters

5 jaar

Opleider voor
Opleiders

Beoordelen van praktijkbegeleiders, leercoaches en PvBbeoordelaars

5 jaar

Examenvoorzitter

(administratief) ondersteunen bij Lifesaving-, en
Waterhulpverleningsexamens

5 jaar

* de beoordelaar mag alleen een PvB afnemen indien hij / zij zelf in het bezit is van het te behalen
diploma / de bevoegdheid
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