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Inleiding
Om het door Reddingsbrigade Nederland erkende diploma Lifeguard Schipper RWC te behalen
moeten de leerdoelen, genoemd in het examenprotocol, beheerst worden. Door met succes de
Proeve van Bekwaamheid (PvB) af te leggen, toont een kandidaat aan dat hij de leerdoelen beheerst.
Op deze PvB is het Opleidings- en Examenreglement Waterhulpverlening (OER WHV) van
toepassing.
1
Doelstelling
Met deze PvB toont de kandidaat aan dat hij over de kennis en vaardigheden beschikt met betrekking
tot de volgende onderwerpen:
• Algemene veiligheidseisen.
• Handelingen voorafgaande aan het gebruik van de RWC.
• Varen met de RWC.
• Gebruik van communicatie.
• Search and Rescue procedures.
• Reddingsmethoden.
• Noodprocedures.
• Terugkeren naar de wal.
2
Eisen voor toelating PvB
De aanmelding van een kandidaat geschiedt door het bestuur van zijn reddingsbrigade of een door
Reddingsbrigade Nederland aangewezen organisatie.
De kandidaat wordt toegelaten tot de PvB als is voldaan aan de volgende eisen:
• In het bezit van een geldig lifeguard diploma (beach/ open water);
• lid van een bij Reddingsbrigade Nederland aangesloten reddingsbrigade (vereniging) of een door
Reddingsbrigade Nederland aangewezen organisatie;
• een verklaring van gezondheid (model KNBRD) afgegeven door de kandidaat (deze verklaring
mag niet ouder zijn dan twaalf maanden). Bij examens die een gezondheidsverklaring vereisen
voor meerdere kandidaten volstaat een algemene, namens het brigadebestuur getekende,
vrijwaringsverklaring waarin wordt vastgesteld dat de betreffende reddingsbrigade in het bezit is
van een geldige verklaring van gezondheid (model KNBRD) van de kandidaten. Deze
ondertekende vrijwaringsverklaring is na dagtekening 12 maanden geldig.
De lokale wet-, en regelgeving geldt ten alle tijden. Wanneer op een examenlocatie een
vaarbewijsplicht geldt, dan moet een vaarbewijs worden getoond voor aanvang van het examen.
3
Onderdelen PvB
De PvB bestaat uit een planningsinterview, praktijkbeoordeling en een reflectie interview. De praktijk
duurt maximaal 60 minuten. Het planningsinterview en het reflectie-interview duren elk maximaal 15
minuten.
De beoordelingscriteria staan omschreven in het protocol van PvB Lifeguard Schipper RWC.
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4
Afnamecondities en locatie
De PvB wordt afgenomen op een strand aan open zee waarbij de leerdoelen objectief getoetst kunnen
worden. Het plannings-, en reflectie interview vinden plaats in een daarvoor geschikte ruimte.
De PvB mag plaats vinden tot:
• maximaal windkracht 6 Bft.;
• een minimale luchttemperatuur van 10°C;
• tijdens het praktijkgedeelte mogen de figuranten en redders geen risico lopen op
onderkoeling.
5

Richtlijnen

5.1
Informatie
Informatie over de PvB staat in deze PvB-beschrijving en het Opleidings- en Examenreglement
Waterhulpverlening. Deze documenten zijn te vinden op
http://bondsinfo.reddingsbrigade.nl/opleidingen/waterhulpverlening/publicaties
5.2

Inschrijvingsprocedure
1. Het aanvragen van een Proeve van Bekwaamheid wordt gedaan door de reddingsbrigade of
aangewezen organisatie namens de instructeur niveau 3, door middel van het formulier ‘PvBaanvraag waterhulpverlening’.
2. Het formulier ‘PvB-aanvraag waterhulpverlening’ dient volledig te worden ingevuld, bij
onvolledige opgave wordt de inschrijving niet in behandeling genomen.
3. Bij een examen met minder dan 10 kandidaten worden de reiskosten van de PvB-beoordelaar
doorberekend aan de reddingsbrigade.
4. De aanvraag voor de Proeve van Bekwaamheid dient minimaal 6 weken voor de
aangevraagde datum te worden ingediend.
5. Bij de inschrijving dient rekening gehouden te worden met artikel 6.7 uit het Opleidings- en
Examenreglement Waterhulpverlening.

5.3
Voorbereiding kandidaat
De kandidaat is 30 minuten voor aanvang van de PvB op de examenlocatie aanwezig. Voor de
praktijkbeoordeling is de kandidaat verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van een operationele RWC
met bijbehorende (reddings)middelen.
5.4
PvB-beoordelaren
De PvB wordt afgenomen door een bevoegd instructeur niveau 3 in samenwerking met een door
Reddingsbrigade Nederland aangewezen PvB-beoordelaar. De PvB-beoordelaar is een official L2 met
een geldige licentie Lifeguard Schipper RWC.
De PvB-beoordelaar is altijd onafhankelijk. De beoordelaar komt zelfstandig en zonder overleg tot een
oordeel. De PvB-beoordelaar en instructeur niveau 3 stellen in onderling overleg de voorlopige uitslag
vast. Indien de stemmen staken heeft de onafhankelijke beoordelaar de doorslaggevende stem.
5.5
Beoordeling
De beoordeling geschiedt aan de hand van de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in het protocol
behorende bij deze PvB. De beoordelingscriteria zijn geclusterd op basis van de leerdoelen.
Bij de beoordeling wordt door de beoordelaar een (korte) motivering gegeven.
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5.6
Normering
Een kandidaat dient alle te demonstreren onderdelen uit de beoordelingscriteria voldoende af te
ronden. Wanneer het in eerste instantie niet lukt om een onderdeel voldoende af te ronden mag dit
onderdeel worden herkanst. Over het gehele examen zijn maximaal 3 herkansingen toegestaan. De
kandidaat mag geen fouten hebben gemaakt ten aanzien van de veiligheid zoals vermeld in 1.3 & 1.4.
Van de overige onderdelen uit de beoordelingscriteria mogen maximaal 2 elementen onvoldoende zijn
behaald.
5.7
Uitslag
Binnen 1 uur na afloop van de PvB-afname wordt de voorlopige uitslag door de PvB-beoordelaar
vastgesteld en mondeling aan de kandidaat medegedeeld.
Het examensecretariaat van Reddingsbrigade Nederland controleert de voorlopige uitslag op
procedurele en administratie onjuistheden en stelt de uitslag vervolgens definitief vast.
5.8
Bezwaar of beroep
Een kandidaat kan bij de Centrale Examencommissie bezwaar maken tegen de gang van zaken met
betrekking tot de PvB-afname en/of de uitslag van de PvB.
Tegen een beslissing op bezwaar van de Centrale Examencommissie of na een beslissing van de
Centrale Examencommissie over fraude kan beroep worden aangetekend bij de Commissie van
Beroep voor Organisatie en Opleidingszaken.
De procedure met betrekking tot het indienen van bezwaar en beroep staat omschreven in artikel 6.20
en artikel 6.21 van het Opleidings- en Examenreglement Waterhulpverlening.
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Beoordelingsprotocol PvB Lifeguard Schipper RWC
Gegevens Kandidaat

Gegevens PvB-beoordelaars

Naam kandidaat

Naam instructeur N3

SportlinkID

SportlinkID

Lid van Brigade

Naam PvB-beoordelaar

Examendatum en locatie

SportlinkID

#
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
8.1
8.2
8.3
9.1
9.2
9.3

Beoordelingscriteria:

V/O

Leerdoel 1: Algemene veiligheidseisen
Benoemt: Juiste beschermende kleding en uitrusting
Legt uit: Risico’s van het gebruik van de RWC
Demonstreert: Veilig en verantwoord gebruik van de RWC
Demonstreert: Bewustzijn voor eigen veiligheid en opstapper
Leerdoel 2: Handelingen voorafgaande aan het gebruik van de RWC
Legt uit: Juiste positionering van de RWC
Demonstreert: Controleren van de RWC inclusief trailer en veiligheidsuitrusting
Leerdoel 3: Varen met de RWC
Legt uit: Hoe in de branding op een juiste manier gelanceerd kan worden
Legt uit: Hoe je veilig kan varen specifiek met betrekking tot golven
Demonstreert: Een juiste manier van lanceren
Demonstreert: Varen met een juiste vaarhouding
Demonstreert: Veilig varen in golven
Demonstreert: Een juiste manier van manoeuvreren
Leerdoel 4: Gebruik van communicatie
Legt uit: Op welke wijze met de reddingspost/andere eenheden kan worden gecommuniceerd
Demonstreert: Juiste communicatie met de reddingszwemmer
Demonstreert: Handsignalen
Leerdoel 5: Search and Rescue procedures
Legt uit: Welke zoekpatronen gebruikt kunnen worden bij een zoekactie
Legt uit: Hoe het weer een zoekactie kan beïnvloeden
Legt uit: Hoe de duur van een zoekactie het verloop kan beïnvloeden
Leerdoel 6: Reddingsmethoden
Demonstreert: Een juiste uitvoer van een eenpersoons pick-up
Demonstreert: Een juiste uitvoer van een twee persoons pick-up
Demonstreert: Een juiste uitvoer van een pick-up via de achterkant
Demonstreert: Een juiste uitvoer van een pick-up via de zijkant
Leerdoel 7: Noodprocedures
Legt uit: Hoe gehandeld dient te worden in geval van omslaan van de RWC
Legt uit: Hoe gehandeld dient te worden in geval van een motorstoring
Legt uit: Hoe gehandeld dient te worden in geval van slepen van een RWC
Leerdoel 8. Terugkeren naar de wal
Legt uit: Hoe op een veilige manier geland kan worden
Demonstreert: Veilig landen
Demonstreert: Traileren
Leerdoel 9. Handelingen achteraf en onderhoud
Demonstreert: Het juist spoelen en behandelen van de motor
Demonstreert: De juiste behandeling van uitrusting, materiaal en reddingsplank
Demonstreert: Bijtanken

Eindresultaat

Handtekening instructeur niveau 3

Handtekening PvB-beoordelaar

Competent / Niet competent
PvB Lifeguard Schipper RWC

Juni 2018

Pagina | 4

Toelichting op de beoordeling

Handtekening instructeur niveau 3
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