
 

Scuba Instructor – Conduct – Versie 1 

1. In het Try Scuba programma moeten de 
deelnemers hun automaat leegblazen door erin 
uit te ademen, alvorens ze mogen deelnemen 
aan een tour in het diepe deel van het 
zwembad. 

a) Goed 
b) Fout 

2. De maximale diepte voor de buitenwaterduik 
van het Try Scuba Diving programma is 20 
meter. 

a) Goed 
b) Fout 

3. Tijdens de buitenwaterduik van het Try Scuba 
Diving programma moeten de deelnemers een 
gedeeltelijk gevuld masker leegblazen. 

a) Goed 
b) Fout 

4. De vaardigheid voor het wisselen tussen de 
snorkel en de automaat in de derde 
zwembadsessie van het Scuba Diver programma 
mag stationair of zwemmend gedaan worden. 

a) Goed 
b) Fout 

5. Aan het einde van de laatste zwembadsessie 
van het Scuba Diver programma moeten de 
leerlingen laten zien dat ze de belangrijkste 
vaardigheden die in sessie 1, 2 en 3 geleerd 
hebben beheersen. 

a) Goed 
b) Fout 

6. De zwembadlessen van de Open Water Scuba 
Diver cursus hoeven niet in volgorde gedaan te 
worden. 

a) Goed 
b) Fout 

 

 

7. Bewegingsloos midden in het water zweven 
is een vaardigheid uit de tweede 
buitenwaterduik van de Open Water Scuba 
Diver cursus. 

a) Goed 
b) Fout 

8. Aan het einde van de zwembadles van de 
Advanced Scuba Diver cursus moeten de 
leerlingen in staat zijn in verschillende posities 
te zweven door de positie van hun 
wervelkolom te veranderen. 

a) Goed 
b) Fout 

9. In de tweede buitenwatersessie van het 
Scuba Safety & First Aid programma wordt 
geleerd hoe een bewusteloze duiker aan de 
oppervlakte gebracht wordt. Er staan vier 
verschillende technieken in het boek. De 
instructeur weet echter welke daarvan het 
beste is en de leerlingen hoeven alleen de 
techniek te oefenen die de instructeur 
gekozen heeft. 

a) Goed 
b) Fout 

10. Wanneer de initiatie voor nachtduiken met 
de Open Water Scuba Diver cursus 
gecombineerd wordt, dan mag de laatste duik 
van dat programma bij nacht gedaan worden. 

a) Goed 
b) Fout 

 

 

 

 

 


