
Duiken. Bijna geen enkel ander woord heeft zoveel mystiek in
zich. Wie verbaast zich er niet over hoeveel afwisseling je ziet
als je een film over de onderwaterwereld bekijkt? En wie heeft
niet al van kinds af aan het verlangen gehad om deel uit te
maken van dit  eeuwenoude ecosysteem?

Het opleidingsysteem van de World Organisation of Scuba Diving 
(WOSD) geeft je die mogelijkheid. Met de huidige opleidingen, 
technieken en materialen is het nu voor bijna iedereen mogelijk om 
te genieten van de pracht en de wonderen die het onderwaterleven 
ons schenkt.

De basisopleidingen van WOSD zijn ontwikkeld voor de cursist
die nog geen of weinig ervaring heeft met deze onderwaterwereld.
Elke opleiding is afgestemd op het kennisniveau en de lichamelijke 
mogelijkheden van de cursist.

Wij wensen je veel plezier en succes met jouw duikopleiding.

  SNORKEL DUIKER

  Voor iedereen die niet met persluchtapparatuur 
  onderwater kan of wil, maar toch genieten wil 
  van de onderwaterwereld, heeft WOSD de 
  ‘Snorkel Duiker’ opleiding ontwikkeld. 
  In deze opleiding leer je welke technieken er 
  allemaal zijn om, met een basis snorkeluitrusting,
  in het water te kunnen gaan.
Door deze kennis en vaardigheden kun je op een veilige en 
ontspannen manier volop genieten van de onderwaterwereld. 

  OCEAN RANGER, NIVEAU 1

  De WOSD opleiding ‘Ocean Ranger, niveau 1’ 
  is de basisopleiding persluchtduiken voor 
  kinderen vanaf 8 jaar. 
Reis mee met Lex en Sandra. Op vakantie mogen zij van hun 
ouders een duikopleiding volgen bij een WOSD duikschool. Beleef 
mee wat zij beleven en leer ook de pracht en de wonderen van het 
onderwaterleven te ontdekken. 
Spelenderwijs leren zij in een zwembad of besloten water, met 
een maximum diepte van 2 meter, de basisvaardigheden van 
het persluchtduiken.
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  OCEAN RANGER, NIVEAU 2

  De WOSD opleiding ‘Ocean Ranger, niveau 2’ is de 
  vervolgopleiding persluchtduiken voor kinderen. 
  Lex en Sandra zijn inmiddels 10 jaar geworden en
gaan verder met hun opleiding. Zij leren in deze opleiding om met perslucht
in het buitenwater te duiken tot een maximum diepte van 5 meter.

  MINIDUIKSET™ GEBRUIKER

  Het 'duiken' met de MiniDuikSet™ is een revolutionaire 
  ontwikkeling op het gebied van ademen onder water. 
  De MiniDuikSet™, met de bijbehorende opleiding, is 
speciaal ontwikkeld voor eigenaren en schippers van een schip of boot. 
De MiniDuikSet™ is zeer goed toepasbaar onder je vaartuig om kleine 
problemen te constateren en te verhelpen. Je bent hierdoor niet meer 
afhankelijk van een extern bedrijf voor inspectie van je vaartuig.
In slechts één dag kun je leren hoe je op een veilige manier, met behulp 
van een seinlijn, onder water kunt gaan. Na het met goed gevolg afleggen 
van deze 1-daagse opleiding ontvang je het WOSD MiniDuikSet™ brevet 
waarmee je internationaal jouw persluchtcilinder kunt laten vullen.

  DUIKER ONDER TOEZICHT 
  (Duiker, niveau 1)

  De WOSD opleiding ‘Duiker onder toezicht’ (Duiker, 
  niveau 1) is de perfecte opleiding voor de cursist vanaf
12 jaar die geen zin heeft om de onderwaterwereld zonder ervaren
begeleiding te gaan verkennen. Hij of zij wil geen tijd verliezen en direct,
bijvoorbeeld tijdens zijn of haar vakantie, de mooie plekken bekijken onder
deskundige begeleiding van een professionele duikleider.
Omdat hierdoor minder eisen gesteld worden aan de kennis van de Duiker 
onder toezicht is vooral het theoretische deel een stuk minder. De duikleider
zorgt er namelijk voor dat de duiker binnen de duiklimieten blijft.

  ZELFSTANDIG DUIKER
  (Duiker, niveau 2)

  De WOSD opleiding 'Zelfstandig duiker (Duiker, 
  niveau 2) is de volledige duikopleiding voor de cursist
vanaf 14 jaar die de onderwaterwereld onafhankelijk wil gaan verkennen.
Hij of zij kan, samen met een buddy, die ook een zelfstandig duiker of hoger
is, de mooie plekken van de onderwaterwereld gaan bekijken zonder
begeleiding van een professionele duikleider.
Omdat hierdoor meer eisen gesteld worden aan de kennis als bij de duiker 
onder toezicht, is het theoretische deel uitgebreider. De zelfstandig duiker
dient namelijk zelf zijn duiklimieten te kunnen berekenen en deze in de
gaten te houden.

Voor WOSD 'Duiker onder toezicht' heeft de WOSD een speciaal "upgrade"
programma naar 'Zelfstandig duiker'.

ONTDEK DE (DUIK)WERELD VAN WOSD

WOSD heeft haar (duik)opleidingpakket zo samengesteld dat 
deze volledig in de richtlijnen vallen zoals die gesteld zijn door 
de International Organization for Standardization (ISO). Door deze 
richtlijnen zijn de WOSD opleidingen door de European Underwater
Federation (EUF), een onafhankelijk kwaliteitscontrole-instituut, in 
meer dan 163 landen ISO erkend. WOSD (duik)opleidingen kunnen 
in verschillende afdelingen worden onderverdeeld.

Basis recreatieopleidingen:
Dit zijn de duikopleidingen waarmee een
cursist de beginnende vaardigheden van
het duiken leert.

IAHD opleidingen: 
Dit zijn alle (duik)opleidingen voor cursisten
die een lichamelijke en/of geestelijke
beperking hebben en de begeleiders van
deze mensen. Omdat hiervoor extra expertise
nodig is, is hier een zelfstandige organisatie
voor opgezet: de International Association
for Handicapped Divers (IAHD). Dit is een
volledige dochteronderneming van WOSD.

Recreatieve specialties:
Dit zijn alle gespecialiseerde (duik)opleidingen
waarbij gewone perslucht wordt gebruikt en/of
waarbij je te allen tijde een directe opstijging
naar de oppervlakte kan maken.

Technische specialties:
Dit zijn alle gespecialiseerde (duik)opleidingen
waarbij geen gewone perslucht wordt gebruikt
en/of waarbij je niet te allen tijde een directe
opstijging naar de oppervlakte kan maken. 
Omdat hiervoor extra expertise nodig is, 
is hier een zelfstandige organisatie voor 
opgezet: WOSD Technical (WOSD TEC). 
Dit is een volledige dochteronderneming 
van WOSD.

Medische specialties:
Dit zijn de ‘medische’ opleidingen waarin
bijvoorbeeld geleerd wordt eerste hulp te
verlenen, zuurstof toe te dienen, een 
Automatische Externe Defibrillator (AED) 
te bedienen of een duikredding uit te voeren. 
WOSD is een volledige partner van Divers
Alert Network Europe (DAN).

Kaderopleidingen:
Dit zijn alle opleidingen op instructeurniveau
waarbij een duiker leert hoe hij of zij een 
bepaalde basisopleiding en/of specialty 
opleiding dient te geven. Hier vallen ook de 
instructeuropleidingen van IAHD, DAN en
WOSD Technical onder.



HET WOSD SYSTEEM

De WOSD opleidingen zijn gebaseerd op een door WOSD ontwikkeld
systeem van 'Digital Learning' (D-Learning). Dit systeem geeft de 
cursist en de WOSD (duik)instructeur een zeer grote mate van 
vrijheid.

Met betrekking tot het theoretische gedeelte kan de cursist geheel 
zelf bepalen op welke manier en wanneer hij/zij deze kennis eigen 
wilt maken. Dit is mogelijk via een drietal methoden:

Methode 1 (de conventionele methode): 
Je schrijft je als cursist in voor de opleiding. Na alle 
registratiehandelingen maakt de WOSD instructeur afspraken met je
op welk momenten je de theoretische modulen bij de instructeur gaat
volgen. Na elke gevolgde module tekenen de WOSD instructeur en jij
als cursist de betreffende delen op de 'cursus checklist' af. Na alle 
delen bij de instructeur gevolgd te hebben, sluit je het theoretische 
deel af door bij de instructeur het theoretisch examen met goed 
gevolg af te ronden. 

Methode 2 (de thuisstudie methode): 
Je schrijft je als cursist in voor de opleiding. Na alle 
registratiehandelingen ga je naar huis en je leert thuis, in je eigen 
tijd, de modulen via de cursus DVD en het D-Learning systeem op 
Internet. Na elke module log je in op de WOSD site om de 
betreffende moduletoets te maken. De WOSD instructeur ontvangt, 
bij afronding van elke module hiervan, via E-mail, bericht zodat hij/zij 
weet hoever je gevorderd bent n in het theoretische deel. Na alle 
modulen thuis afgerond te hebben, print je het verslag uit en sluit 
je het theoretische deel af door bij de instructeur het theoretisch 
examen met goed gevolg af te ronden.

Methode 3 (de gecombineerde methode): 
Je schrijft je als cursist in voor de opleiding. Na alle 
registratiehandelingen ga je naar huis en je leert thuis de modulen 
via de cursus DVD en het D-Learning systeem. De WOSD instructeur 
ontvangt, bij afronding van elke module hiervan, via E-mail, bericht 
zodat hij/zij weet hoever je gevorderd bent in het theoretische deel. 
Voor de modulen die je niet zelfstandig kunt afronden, maak je met
de WOSD instructeur een afspraak om alsnog deze niet afgeronde
modulen bij de WOSD instructeur te volgen. Na elke gevolgde
module bij de WOSD instructeur tekenen de WOSD instructeur
en jij als cursist de betreffende delen op de 'cursus checklist' af. 
Na alle modulen thuis of bij de WOSD instructeur afgerond te 
hebben, sluit je het theoretische deel af door bij de instructeur
het theoretisch examen met goed gevolg af te ronden.

Het praktijk gedeelte dien je geheel bij de WOSD instructeur te 
voldoen. Je dient alle vaardigheidsvereisten met voldoende resultaat 
af te ronden zoals deze omschreven zijn in de betreffende WOSD 
manual. De volgorde van de vaardigheden is ter beslissing van de
WOSD instructeur. Na afronding van het theoretische gedeelte en
het praktijk gedeelte kan de WOSD instructeur je brevetteren voor
de opleiding. 

WIE KUNNEN WOSD OPLEIDINGEN VOLGEN?
Iedereen met een normale gezondheid kan een WOSD opleiding volgen. 
Natuurlijk dien je wel aan de voorvereisten te voldoen die voor een WOSD 
opleiding gelden. Voor personen met een lichamelijke of een geestelijke
beperking hebben we speciale programma’s.

WAAROM ZOU JE EEN WOSD OPLEIDING VOLGEN?
Omdat je vrije tijd volledig van jou is. Met het WOSD systeem is het niet 
nodig om ellenlange, verplichte uren in een leslokaal door te brengen. 
Studeren doe je namelijk wanneer en waar je dat zelf wilt zodat je 
direct kan gaan deelnemen aan de praktijk. En daarvoor volg je toch 
een opleiding?

HOE LANG DUURT EEN WOSD OPLEIDING?
Elke WOSD opleiding is volledig prestatie gericht. Dit betekent dat er geen 
minimale of maximale tijd aan verbonden is. Elk theoretisch en praktisch 
leerdoel is precies omschreven. De tijd die je over een WOSD opleiding 
doet is dus geheel afhankelijk van de tijd die je zelf nodig hebt om de 
theorie en de praktijk te volbrengen.

IS EEN WOSD OPLEIDING ERKEND?
WOSD werkt conform de richtlijnen zoals omschreven in de nieuwste 
ISO normen. Hierdoor zijn de WOSD opleidingen wereldwijd erkend.

WAT KOST EEN WOSD OPLEIDING?
In vergelijking met andere recreatiesporten zijn de WOSD opleidingen niet 
duur. Voor het volgen van een basisopleiding ben je ongeveer net zoveel 
kwijt als een weekendje golfles of voor twee dagen zeilen.

WAT HEB IK TIJDENS DE OPLEIDING NODIG?
Niet veel. Alle theoriematerialen krijg je gelijk bij aanvang van de opleiding 
mee. Ook voor de praktijklessen zitten de materialen meestal al in de
cursusprijs, dus zwemkleding en een handdoek is meestal al voldoende.

MEER INFORMATIE?
Voor meer informatie over de WOSD (duik)opleidingen kan je contact 
opnemen met een WOSD instructeur, een WOSD Regionaal Manager of 
de WOSD website bezoeken op www.wosd.com. Je kunt natuurlijk 
ook rechtstreeks contact opnemen met WOSD via training@wosd.com 
of met het onderstaande WOSD centrum.

BASIS RECREATIEOPLEIDINGEN

World Organisation of Scuba Diving (WOSD)
Postbus 171 • NL-7940 AD  Meppel • Nederland

training@wosd.com • www.wosd.com

Nederlands (NL)
© WOSD 20110118 NL


