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Inleiding
Met de lifeguard opleidingen (waterhulpverlening) worden de professionals – de lifeguards - van de
Reddingsbrigade opgeleid. De opleidingslijn omvat de opleidingen voor alle hulpverleningstaken die
de Reddingsbrigade kent, zoals het verlenen van eerste hulp, het uitvoeren van toezichtstaken, het
reddingswerk aan drenkelingen, evenementenbewaking, opereren in overstroomd gebied (Nationale
Reddingsvloot), enzovoorts. Naast het aanleren van praktische (hulpverlenings)vaardigheden richten
de opleidingen zich ook op zaken als goede voorbereiding, nazorg, samenwerking, leidinggeven en
communicatie. Dit betekent dat deelnemers aan deze opleidingen een geïntegreerd geheel van
kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen ontwikkelen, die nodig zijn voor de
werkzaamheden binnen de hulpverlening door Reddingsbrigades.
Diploma’s in de opleidingslijn Waterhulpverlening tonen aan dat een deelnemer voldoet aan de
minimale competentie-eisen (kennis, vaardigheden en attitudes) die Reddingsbrigade Nederland aan
haar Lifeguard kwalificaties stelt. Daarnaast kunnen Reddingsbrigades aanvullende eisen stellen,
afhankelijk van de lokale wensen en omstandigheden. Na het halen van een kwalificatie moeten
lifeguards hun ervaring verder uitbouwen. Voor alle lifeguards die een kwalificatie in de opleidingslijn
Waterhulpverlening in bezit hebben, geldt dat zij hun competenties doorlopend op peil moeten houden
en deze met regelmaat opnieuw moeten aantonen. Hiervoor is een licentieregeling ontwikkeld.
Voor een internationaal referentiekader sluiten de opleidingen aan op de opleidingseisen vanuit de
International Lifesaving Federation (ILS).
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1
1.1

1.2

Algemeen
Toepasselijkheid van de regeling
1. Deze regeling is van toepassing op alle toetsplannen, kwalificatieprofielen en Proeven van
Bekwaamheid van de Waterhulpverleningsopleidingen van Reddingsbrigade Nederland, op
alle kandidaten die voor de opleidingen staan ingeschreven en op alle kandidaten die
verzoeken om toegelaten te worden tot de opleidingen.
2. De kandidaat wordt geacht kennis te hebben genomen van dit reglement.
3. De datum van de examenaanvraag bepaalt de versie van het Opleidings- en
Examenreglement Waterhulpverlening waaronder de kandidaat valt.
Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:
De inhoudelijke eisen die worden gesteld aan de toetsing.
Het bestuur van Reddingsbrigade Nederland.
Bewijs van deelkwalificatie. Bewijs dat iemand voldoet aan de criteria die
horen bij een Proeve van Bekwaamheid
De commissie die het beroep behandelt en afhandelt naar aanleiding van
d. Commissie van Beroep voor
Organisatie en
een beslissing van de Centrale Examencommissie op een bezwaar en/of
Opleidingszaken
inzake fraude.
Geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden, attitude en persoonlijke
e. Competentie
eigenschappen van een individu, dat in een bepaalde context leidt tot
succesvol presteren.
Deelkwalificatie
f.
Een onderdeel van de hele kwalificatie dat wordt getoetst door een Proeve
van Bekwaamheid.
Bewijs dat iemand voldoet aan de criteria die behoren bij bepaalde
g. Diploma
kwalificaties.
Een bundeling van meerdere Proeve van Bekwaamheid die tegelijkertijd
h. Examen
worden afgenomen.
Kandidaat
i.
De persoon die de Proeve van Bekwaamheid aflegt.
Bewijs van het beheersen van een kerntaak op grond van een erkende
k. Kwalificatie
toetsing. Ook: het geheel van de deelkwalificaties. In het toetsplan van de
kwalificatie staat beschreven welke deelkwalificaties samen een bepaalde
kwalificatie opleveren.
Kwalificatiestructuur Sport
Samenhangend geheel van kwalificaties van sporttechnisch, arbitrerend en
l.
(KSS)
opleidend kader, ontwikkeld door het NOC*NSF.
m. Proeve van Bekwaamheid
Een Proeve van Bekwaamheid kan bestaan uit een portfoliobeoordeling
en/of een praktijkbeoordeling.
n. PvB-afname
De daadwerkelijke afname van een Proeve van Bekwaamheid
PvB-beschrijving
In een PvB-beschrijving staan de instrumenten die bepalen of een
o.
kandidaat aan de gestelde eisen voldoet.
Een PvB-protocol is het onderdeel van de PvB-beschrijving waarin de
p. PvB-protocol
beoordelingscriteria zijn beschreven en waarin de resultaten van de
beoordeling door de Beoordelaar Waterhulpverlening worden vastgelegd.
Combinatie van interview(s) en een praktijktoets. Na de praktijktoets vindt
q. Praktijkbeoordeling
er een reflectie-interview plaats. Soms wordt er voorafgaand aan de
praktijk een planningsinterview afgenomen. Het geheeld wordt
praktijkbeoordeling genoemd.
Portfoliobeoordeling
Beoordeling van de bewijzen waarmee de kandidaat aantoont te
r.
beschikken over bepaalde competenties. Het bewijs bevat op zijn minst
authentieke materialen, reacties van derden en een zelfreflectie van de
kandidaat over de aan te tonen competenties.
s. Toetsplan van de kwalificatie
Regels voor en overzicht van de Proeven van Bekwaamheid die samen
leiden tot een kwalificatie.
De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent.

a.
b.
c.

Afnamecondities
Bestuur
Certificaat
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2
2.1

3
3.1

Centrale Examencommissie
Algemeen
1. Het bestuur stelt de Centrale Examencommissie (CECO) in ten behoeve van het organiseren
en het afnemen van de Proeve van Bekwaamheid.
2. Een verdere omschrijving van de taken en bevoegdheden van de Centrale Examencommissie
is opgenomen in artikel 8.2.7 van het Huishoudelijk Reglement van Reddingsbrigade
Nederland.

Beschrijving van de opleiding
Doel van de opleiding
1. Met de opleidingen wordt beoogd gespecialiseerde kennis, vaardigheid en inzicht op het
gebied van waterhulpverlening aan de kandidaat bij te brengen.
2. Een geslaagde kandidaat behaalt een startkwalificatie om aan de slag te gaan met zijn
verworven vaardigheden.

3.2
Opleidingsrichtingen
Dit reglement heeft betrekking op de volgende opleidingen:
- Junior Lifeguard
- Lifeguard en bijbehorende specialisaties (chauffeur, schipper, schipper RWC en OGS)
- Senior Lifeguard
- Officier van Dienst Reddingsbrigade (OvD-Red)
3.3

4

Kwaliteit
1. De opleidingen tot Junior Lifeguard, Lifeguard en Lifeguard Schipper zijn geaccrediteerd door
de International Life Saving Federation (ILS).
2. Reddingsbrigade Nederland voert periodieke audits uit om de kwaliteit van de opleidingen te
waarborgen.

Toelating tot de opleiding

4.1

Eisen toelating tot de opleiding
1. Het bestuur van de brigade of een door Reddingsbrigade Nederland aangewezen organisatie
bepaalt de voorwaarden waaronder een kandidaat kan worden aangemeld.
2. Een overzicht van de specifieke toelatingscriteria zijn per Proeve van Bekwaamheid
beschreven.
3. De aanmelding van een kandidaat geschiedt door het bestuur van zijn reddingsbrigade of een
door Reddingsbrigade Nederland aangewezen organisatie.

4.2

Eerste Hulp certificaat
1. Op het moment dat een kandidaat voor een Proeve van Bekwaamheid een geldig eerste hulp
certificaat moet overleggen, dient deze door Reddingsbrigade Nederland erkend te zijn.
2. Een actueel overzicht van erkende Eerste Hulp certificaten, vrijstellingen hierop en certificaten
die niet meer worden erkend, is te vinden op de website van Reddingsbrigade Nederland.
3. In het overzicht van erkende en vervallen Eerste Hulp certificaten wordt aangegeven per
welke datum een verklaring erkend dan wel vervallen is.
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4.3
Beroepspraktijkvormingslocatie (leervereniging)
Een opleiding kan worden gevolgd bij een bij Reddingsbrigade Nederland aangesloten
reddingsbrigade of bij een door Reddingsbrigade Nederland daartoe aangewezen organisatie.

5

Opleidingsprogramma

5.1
Opleidingsduur
De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het studieproces en de daarmee samenhangende
opleidingsduur.
5.2

Verplichte opleidingsonderdelen
1. De opleiding omvat verplichte opleidingsonderdelen. Onderdeel van de verplichte
onderwijseenheden vormen de vooraf vastgestelde Proeven van Bekwaamheid waaruit de
kandidaat een keuze moet maken.
2. In de studiegids van de betreffende opleiding wordt de vorm van de opleiding nader
omschreven, te weten de studielast, het niveau, de inhoud en de onderwijsvorm van de
Proeven van Bekwaamheid van het opleidingsprogramma.

5.3
Verspreiding studiematerialen
Het is kandidaten niet toegestaan op welke wijze dan ook studiematerialen te verspreiden of te
publiceren. De student is slechts gerechtigd de materialen voor eigen gebruik te benutten.
5.4

6

Kosten
1. De kosten per Proeve van Bekwaamheid worden jaarlijks door het Bestuur vastgesteld.
2. Na acceptatie van de PvB-aanvraag wordt een factuur verzonden naar de reddingsbrigade of
organisatie die vermeld is op het aanvraagformulier.
3. Een inschrijving is pas definitief na het betalen van de bijbehorende PvB-kosten.
4. De kosten van het opleidingstraject worden bepaald door het bestuur van de lokale
reddingsbrigade of erkende instantie.

Proeve van bekwaamheid

6.1

Algemeen
1. Tijdens de Proeve van Bekwaamheid wordt getoetst of de kandidaat in voldoende mate de
gestelde leerdoelen heeft bereikt.
2. Zonder inschrijving voor het betreffende onderdeel is deelname aan een Proeve van
Bekwaamheid niet toegestaan, behoudens individuele toestemming van de Centrale
Examencommissie.

6.2

Veiligheid
1. Tijdens de PvB-afname zijn de normaal geldende veiligheidsmaatregelen en – standaarden in
de gegeven omgeving van toepassing.
2. De organiserende reddingsbrigade of organisatie zorgt dat er tijdens het examen, buiten de
reguliere bewaking om, voldoende lifeguards beschikbaar zijn om op de veiligheid tijdens het
examen toe te zien
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6.3

Vrijwaring
1. Uitsluitend kandidaten met een goede conditie die voldoen aan de exameneisen kunnen
deelnemen aan het examen. Ter beoordeling van de aanvragende organisatie.
2. De aanvrager vrijwaart Reddingsbrigade Nederland voor elke financiële en juridische
aansprakelijkheid, voortvloeiende uit de handelingen van de kandidaten voor, tijdens en na het
examen.

6.4

De richtlijnen voor de beoordeling van de Proeve van Bekwaamheid
1. Elke kandidaat wordt aan de hand van dezelfde normen op gelijke wijze beoordeeld.
2. Elke kandidaat wordt beoordeeld aan de hand van beoordelingscriteria die zijn vastgesteld in
het PvB-protocol.
3. De normering die bij de beoordeling wordt gehanteerd, staat in de PvB-beschrijving.
4. Beoordelaren Waterhulpverlening moeten hun beoordeling kunnen motiveren. De
beoordeling moet consistent en in overeenstemming met de beoordelingscriteria zijn.
5. De Centrale Examencommissie evalueert regelmatig het afnemen van de Proeve van
Bekwaamheid en gebruikt, als dat nodig is, de hieruit resulterende gegevens voor verbetering
van de kwaliteit van de PvB-afname.

6.5

PvB-beschrijving
1. De PvB-beschrijving vermeldt de gegevens over de inhoud en de organisatie van de Proeve
van Bekwaamheid.
2. Een kandidaat wordt geacht kennis te nemen van de PvB-beschrijving.

6.6

Afname proeve van bekwaamheid
1. De PvB-beschrijving vermeldt de relevante gang van zaken voorafgaand aan, tijdens en na de
PvB-afname.
Indien de kandidaat tijdens de PvB-afname niet voldoet aan de afnamecondities zoals
omschreven in de PvB omschrijving , wordt de kandidaat uitgesloten van verdere deelname
aan het examen.
6.7
PvB-aanvraag
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. Voor de Proeve van Bekwaamheid Officier van Dienst Reddingsbrigade wordt de Proeve van
Bekwaamheid door de kandidaat aangevraagd op het daarvoor bestemde formulier.
4. Bij een examen met minder dan 10 kandidaten worden de reiskosten van de Beoordelaren
Waterhulpverlening doorberekend aan de reddingsbrigade.
5. De aanvraag voor de Proeve van Bekwaamheid dient minimaal 6 weken voor de
aangevraagde datum te worden ingediend.
6.8

Administratieve afhandeling
1. Het secretariaat van RN draagt zorg voor de administratieve afhandeling bij de aanvraag van
Proeven van Bekwaamheid.
2. Het secretariaat van RN houdt hier een (digitaal) dossier over bij.

6.9

Examencommissie
1. De rayon coördinator stelt voor het examen een examencommissie samen. Een
examencommissie bestaat uit de volgende personen:
• Een examenvoorzitter bij meer dan 6 kandidaten
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

• Voldoende beoordelaars Waterhulpverlening
• Voldoende instructeurs niveau 3
De rayon coördinator bepaalt op basis van de examenaanvraag, het aantal kandidaten en de
benodigde tijd voor het afnemen van de PvB's het minimaal benodigde aantal beoordelaren
en instructeurs niveau 3.
De lokale reddingsbrigade draagt zorgt voor het beschikbaar stellen van voldoende
instructeurs niveau 3 tijdens de PvB-afname.
De rayon coördinator draagt de verantwoordelijkheid voor het vinden van een onafhankelijke
Beoordelaar Waterhulpverlening .
De onafhankelijk Beoordelaar Waterhulpverlening neemt de Proeve van Bekwaamheid
samen met de toegewezen instructeur niveau 3 van de kandidaat af.
De beoordelaar Waterhulpverlening heeft de doorslaggevende stem in de beoordeling.
De beoordelaars Waterhulpverlening mogen geen lid van de organiserende reddingsbrigade
of organisatie zijn.
In de situatie dat er voor de aangevraagde data geen Beoordelaar Waterhulpverlening
beschikbaar is, treedt de rayon coördinator in overleg met betreffende reddingsbrigade om
een alternatieve datum te bepalen.

6.10 Voldoende instructeurs niveau 3
1. Indien er door de aanvragende reddingsbrigade geen of te weinig instructeurs niveau 3
worden aangemeld, zullen er door de rayon coördinator extra beoordelaren worden ingezet.
2. De kosten voor deze extra beoordelaren worden doorberekend aan de aanvragende
reddingsbrigade.
3. Indien er onvoldoende extra beoordelaren beschikbaar zijn, vindt de PvB-afname geen
doorgang.
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6.11 Vorm van de proeve van bekwaamheid
1. In de PvB-beschrijving staat vermeld of de Proeve van Bekwaamheid van een deelkwalificatie
een prestatiedossier-beoordeling (evt. met reflectie interview) of een praktijkbeoordeling
betreft.
2. In bijzondere gevallen kan op verzoek van een kandidaat de Centrale Examencommissie,
binnen de kaders van het Opleidings- en Examenreglement Waterhulpverlening, toestaan dat
een Proeve van Bekwaamheid op een andere wijze wordt afgelegd dan in het toetsplan is
vastgelegd.
6.12 Prestatiedossier
1. Indien voor een PvB-afname een prestatiedossier moet worden aangeleverd, dient deze door
de kandidaat uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de PvB-afname ingeleverd te zijn bij de
Beoordelaren Waterhulpverlening .
2. De kandidaat is zelf verantwoordelijkheid voor het tijdig en juist aanleveren van zijn
prestatiedossier.
6.13 Vrijstelling van een Proeve van Bekwaamheid
De Centrale Examencommissie kan de kandidaat op diens verzoek vrijstelling verlenen van het
afleggen van één of meer deelkwalificaties indien de kandidaat;
• een qua inhoud en niveau overeenkomstige onderwijseenheid heeft voltooid, dan wel
• aantoont door werk- of beroepservaring over voldoende kennis en vaardigheden te
beschikken met betrekking tot de desbetreffende deelkwalificatie.
6.14 Uitslagregels
1. De kandidaat is geslaagd voor een deelkwalificatie indien de Proeve van Bekwaamheid als
‘voldaan’ is beoordeeld.
2. De Centrale Examencommissie stelt per deelkwalificatie vast of de kandidaat geslaagd is.
3. Beoordelingscriteria die tijdens het praktijkonderdeel als niet voldaan zijn aangemerkt kunnen
in het reflectie-interview alsnog als voldoende worden aangemerkt door de Beoordelaren
Waterhulpverlening .
6.15 Vastellen PvB-uitslag
1. De Beoordelaren Waterhulpverlening stellen in onderling overleg de voorlopige uitslag vast.
2. Na afloop van het examen wordt de voorlopige uitslag door de Beoordelaren
Waterhulpverlening vastgesteld, uitzondering hierop is de PvB O&G; voor de bekendmaking
van de PvB O&G ontvangt de kandidaat binnen 21 werkdagen na afname van de Proeve van
Bekwaamheid schriftelijk een formele bevestiging van de uitslag.
3. Na de vaststelling van de voorlopige uitslag wordt deze aan de kandidaat bekend gemaakt.
4. Het secretariaat van RN controleert de voorlopige uitslag op procedurele en administratie
onjuistheden en stelt de uitslag vervolgens definitief vast.
5. Administratieve onjuistheden worden gemeld aan de ambtelijk secretaris van de Centrale
Examencommissie die de uitslag met redenen omkleed ongeldig kan verklaren.
6.16 Verzuim
1. Verzuim zonder kennisgeving wordt in geen geval toegestaan en leidt in de regel tot het
zakken voor de Proeve van Bekwaamheid.
2. Bij verzuim zonder afmelding heeft de kandidaat geen recht op restitutie van het examengeld.
6.17 Overmachtsituatie
1. Een kandidaat die vanwege een aantoonbare overmachtsituatie niet in staat is of niet is staat
is geweest tot het afleggen van een Proeve van Bekwaamheid mag alsnog een Proeve van
Bekwaamheid afleggen, indien hij voorafgaand aan de PvB-afname de overmachtsituatie
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heeft gemeld bij de Centrale Examencommissie. Indien dit laatste niet mogelijk was dan dient
de kandidaat dit zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de overmachtsituatie te melden.
2. In alle gevallen van afwezigheid dient een nieuwe PvB-aanvraag te worden ingediend.
6.18 Inzagerecht en bewaartermijn
De ingevulde PvB-protocollen en uitslagen worden minimaal twaalf maanden bewaard. Deze termijn
gaat in op de dag na bekendmaking van de uitslag van de betreffende Proeve van Bekwaamheid.
Gedurende deze periode heeft de kandidaat recht op inzage en toelichting. Na afloop van deze
periode kunnen de PvB-protocollen en uitslagen door de Centrale Examencommissie worden
vernietigd.
6.19 Geheimhouding
Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van een Proeve van Bekwaamheid en daarbij gegevens
ontvangt die vertrouwelijk zijn of waarvan het vertrouwelijke karakter kan worden vermoed, is verplicht
tot geheimhouding daarvan, tenzij taak of wet verplicht dit niet te doen.
6.20 Bezwaar
Een kandidaat kan bij de Centrale Examencommissie bezwaar maken tegen de gang van zaken
voorafgaand aan, tijdens en na de PvB-afname en/of de beslissing van de Centrale
Examencommissie over de uitslag van de Proeve van Bekwaamheid zoals uitgewerkt in artikel 8 van
dit reglement.
6.21 Beroep
De kandidaat kan tegen een beslissing op het bezwaar van de Centrale Examencommissie of na een
beslissing van de Centrale Examencommissie inzake fraude, zoals uitgewerkt in artikel 7, beroep
aantekenen bij de Commissie van Beroep voor Organisatie en Opleidingszaken, zoals uitgewerkt in
het Klachtenreglement t.b.v. Reddingsbrigade Nederland – KNBRD en haar leden.
6.22 Onvoorziene omstandigheden
Indien zich omstandigheden voordoen die de toetsing betreffen en waarin dit reglement niet voorziet,
beslist de Centrale Examencommissie.
6.23 Afwijkende toetsing
Ten aanzien van specifieke doelgroepen en personen met een beperking kan de Centrale
Examencommissie toestaan dat een Proeve van Bekwaamheid in een afwijkende vorm wordt
afgenomen. De afwijkende vorm moet naar het oordeel van de Centrale Examencommissie voldoen
aan de toetstechnische eisen, zoals validiteit en betrouwbaarheid. Het niveau en de doelstelling van
de afwijkende toets mogen niet anders zijn dan de beoogde doelstellingen en het niveau van de
oorspronkelijke Proeve van Bekwaamheid.

7

Fraude

7.1
Definitie fraude
Onder fraude wordt verstaan het handelen of nalaten van een kandidaat waardoor het vormen van
een juist oordeel door de Beoordelaar Waterhulpverlening geheel of gedeeltelijk onmogelijk is.
7.2
Voorbeelden van fraude
In ieder geval worden de volgende gedragingen als fraude aangemerkt:
• het geheel of gedeeltelijk overschrijven van andermans uitwerkingen van opdrachten;
• het inleveren van niet-oorspronkelijk werk;
• het op ontoelaatbare wijze proberen de PvB-uitslag te beïnvloeden;
• het gebruikmaken van niet-toegestane hulpmiddelen.
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7.3

Beoordelaar Waterhulpverlening
1. Wanneer bij of ten aanzien van een Proeve van Bekwaamheid fraude wordt geconstateerd of
ernstig vermoed, deelt de Beoordelaar Waterhulpverlening dit mee aan de kandidaat en
maakt hij daarvan een aantekening op het PvB-protocol. Ook neemt de Beoordelaar
Waterhulpverlening eventuele bewijsstukken in.
2. De Beoordelaar Waterhulpverlening meldt zijn bevindingen aan de Centrale
Examencommissie.

7.4
Horen
De Centrale Examencommissie kan besluiten om de betrokkenen te horen.
7.5

Maatregelen
1. Indien de Centrale Examencommissie gemotiveerd tot het oordeel komt dat er sprake is van
fraude, kan de Centrale Examencommissie de volgende maatregelen opleggen:
• ongeldigverklaring van de uitslag van de betreffende Proeve van Bekwaamheid, en/of
• uitsluiting van (verdere) deelname aan toetsing voor een bepaalde tijdsperiode.
2. De Centrale Examencommissie stelt de kandidaat en de Beoordelaar Waterhulpverlening
schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte van de al dan niet getroffen maatregelen.

7.6
Beroep
Tegen een beslissing als bedoeld in artikel 7.5 kan de kandidaat in beroep gaan overeenkomstig het
bepaalde zoals uitgewerkt in het Klachtenreglement t.b.v. Reddingsbrigade Nederland – KNBRD en
haar leden.

8

Bezwaar

8.1

Wijze van indienen
1. Een bezwaar dient schriftelijk en ondertekend bij de Centrale Examencommissie te worden
ingediend binnen tien werkdagen nadat de uitslag van de Proeve van Bekwaamheid bekend is
gemaakt.
2. De Centrale Examencommissie bevestigt de ontvangst aan de indiener en brengt de
betrokken Beoordelaar Waterhulpverlening (s) op de hoogte van het bezwaar.
3. Indien de termijn voor indiening wordt overschreden, wordt het bezwaar niet in behandeling
genomen.

8.2

Inhoud van het bezwaar
1. Het bezwaarschrift bevat ten minste:
• de naam en het adres van de indiener;
• de datum van indiening;
• de omschrijving van het bezwaar.
2. Indien het bezwaarschrift een of meer van deze onderdelen niet bevat, wordt de indiener in de
gelegenheid gesteld deze binnen vijf werkdagen alsnog aan te vullen.
3. Indien het bezwaar niet binnen deze termijn wordt aangevuld, dan wordt het bezwaar niet in
behandeling genomen.
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8.3
Niet in behandeling
Indien een bezwaar om een van de redenen als genoemd in artikel 8.1 en/of 8.2 niet in behandeling
wordt genomen, stelt de Centrale Examencommissie de indiener hiervan binnen 15 werkdagen op de
hoogte.
8.4
Horen
De Centrale Examencommissie kan besluiten om de betrokkenen te horen.
8.5
Termijnen uitspraak bezwaar
De Centrale Examencommissie beslist binnen dertig werkdagen na indiening van het bezwaar. De
Centrale Examencommissie kan de termijn eenmaal verlengen met een maximum van dertig
werkdagen.
8.6
Beslissing
De Centrale Examencommissie geeft een gemotiveerd oordeel over het al dan niet gegrond zijn van
het bezwaar en deelt dit schriftelijk mee aan de indiener en de betrokken Beoordelaar
Waterhulpverlening . De Centrale Examencommissie deelt daarbij mee welke maatregelen getroffen
worden naar aanleiding van dit oordeel.

9
9.1

Certificering
Diploma
1. Na het met voldoende resultaat afronden van alle deelkwalificaties wordt er op het examen
secretariaat van RN een diploma aangemaakt.
2. Het diploma wordt voorzien van een uniek relatienummer dat aan de kandidaat is gekoppeld.
3. De datum van de afsluitende Proeve van Bekwaamheid is de datum die op het behaalde
diploma wordt vermeld.
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9.2
Diploma uitreiking
Een diploma wordt uitgereikt aan de kandidaat die geslaagd is voor de betreffende kwalificatie.
9.3

Certificaat en diploma-archivering
1. Reddingsbrigade Nederland bewaart een (digitale) kopie van de certificaten en het diploma tot
het overlijden van de kandidaat of tot het moment waarop de kandidaat de bevoegdheden
inlevert.
2. Een kandidaat kan te allen tijde, na het overleggen van een geldige legitimatie, over een kopie
van (een deel van) zijn dossier beschikken.
3. Een kandidaat kan tevens een verzoek indienen zijn dossier uit het archief van
Reddingsbrigade Nederland te verwijderen. Dit verzoek wordt vanwege aantoonbaarheid wel
gearchiveerd.

10 Studiebegeleiding
10.1 Bevoegd instructeur niveau 3
1. Een opleiding kan alleen worden gevolgd bij een vereniging waarbij een bevoegd instructeur
niveau 3 beschikbaar is.
2. Als bevoegd instructeur wordt gezien iedere instructeur niveau 3 welke voldoet aan de
onderstaande criteria, de instructeur niveau 3:
1. is aangesloten bij een reddingsbrigade aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland of een
door Reddingsbrigade Nederland daartoe aangewezen organisatie;
2. heeft een geldige licentie instructeur niveau 3 van Reddingsbrigade Nederland;
3. dient minimaal zelf in het bezit te zijn van het diploma waarvoor hij de opleiding verzorgt.
10.2 Toewijzing instructeur
1. Het bestuur van de lokale reddingsbrigade bepaalt welke instructeur niveau 3 verantwoordelijk
is voor welke kandidaten.
2. Voor de opleiding Officier van Dienst Reddingsbrigade geldt dat de instructeur wordt
aangewezen door het opleidingskader van de desbetreffende opleiding.

11 Slotbepalingen
11.1 Wijzigingen
1. Wijzigingen van deze regeling worden door het Bestuur van Reddingsbrigade Nederland bij
afzonderlijk besluit vastgesteld.
2. Een wijziging kan voorts niet ten nadele van kandidaten van invloed zijn op enige andere
beslissing, die krachtens deze regeling door de Centrale Examencommissie is genomen ten
aanzien van een kandidaat.
11.2 Vorige regeling(en) vervallen
Doordat deze regeling in werking treedt, komen alle voorgaande regeling(en) te vervallen
11.3 Bekendmaking
Het Landelijk Bureau van Reddingsbrigade Nederland draagt zorg voor bekendmaking van deze
regeling, alsmede van elke wijziging.
11.4 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 september 2018
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BIJLAGE I

Vastgestelde termijnen binnen de opleidingen

PvB-aanvraag
• De aanvraag voor een Proeve van Bekwaamheid moet minimaal zes weken voor de 1e
voorkeursdatum ontvangen zijn bij de Landelijk Coördinator Waterhulpverleningsopleidingen.
• Het Landelijk Bureau maakt bij ontvangst van een correcte PvB-aanvraag op de dag van
ontvangst de factuur, en verstuurt deze naar de betreffende reddingsbrigade.
• De deelnemerslijst voor een Proeve van Bekwaamheid dient minimaal twee weken voor PvBafname in het bezit te zijn van het secretariaat van RN.
Beoordelaar Waterhulpverlening
• De Landelijk Coördinator Opleidingen Waterhulpverlening wijst uiterlijk 4 dagen voor de
datum van de Proeve van Bekwaamheid een onafhankelijke Beoordelaar Waterhulpverlening
toe.
PvB-uitslag
• De Beoordelaren Waterhulpverlening zorgen dat de uitslag (volledige en originele
beoordelingsprotocol) zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen wordt voorgelegd
aan het secretariaat van RN.
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