Scuba Instructor – Standards Examen – Versie 1
1. Standards kunnen altijd gevolgd worden
omdat ze rekening houden met alle denkbare
situaties.
a)
b)

Goed
Fout

2. De autorisatieperiode loopt van 1 oktober
t/m 30 september van het volgende jaar. Het
niet verlengen van de autorisatie resulteert in
het verlies van het recht om gebruik te maken
van de SCUBA C&P Methoden & Materialen en
zich te identificeren als iemand die diensten
mag aanbieden op basis van SCUBA C&P
standards.
a)
b)

Goed
Fout

3. Scuba Guides hebben een autorisatie om
duiken te leiden en te begeleiden en mogen
daarnaast een Scuba Instructors assisteren bij
het opleiden van nieuwe duikers.
a)
b)

Goed
Fout

4. Welke van de volgende programma’s mogen
geheel door een Scuba Instructor gegeven
worden (kruis alle juiste antwoorden aan)?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Scuba Diver
Open Water Scuba Diver
Advanced Scuba Diver
Scuba Safety & First Aid
Scuba Guide
Nitrox cursussen
Oxygen First Aid

5. Welke van de volgende modules zijn vereist
voor het behalen van het Master Scuba Instructor
brevet (kruis alle juiste antwoorden aan)?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Het opleiden van Scuba Guides
Technische aspecten van het duiken
Milieu aspecten van het duiken
Het lesgeven in praktische activiteiten
Het maken van opnamen onder water
Lesgeven in abstracte theorie

6. Het grootste verschil tussen vervallen
autorisatie en uitsluiting is dat het voor de
eerste nodig is dat beide partijen het over het
vervallen van de autorisatie eens zijn, terwijl
uitsluiting een eenzijdige beslissing van SCUBA
C&P is.
a)
b)

Goed
Fout

7. Een buitenwaterduik kan gelogd worden en
voor de duikervaring meegeteld worden,
wanneer het grootste deel van de duik op
tenminste 4 meter diepte doorgebracht is en
wanneer de duiktijd tenminste 20 minuten
was, of wanneer de duiker tenminste 1.500
barliter lucht geademd heeft.
a)
b)

Goed
Fout

8. Wat is de maximale diepte voor duikers van
12, 13 en 14 jaar oud?
a)
b)
c)
d)

10 meter
12 meter
20 meter
30 meter

9. Directe controle betekent dat degene die
de leiding heeft over de cursus persoonlijk bij
de leerling is en zo gepositioneerd is dat de
deelnemers in het zicht zijn. Een mogelijkheid
om lichamelijk in te grijpen wanneer dat nodig
is, is niet vereist.
a)
b)

Goed
Fout

10. Wanneer gebrevetteerde duikers met een
cursus mee duiken, dan moeten die bij het
vaststellen van het maximale aantal leerlingen
meegeteld worden. Wanneer deelnemers van
verschillende cursussen aan dezelfde duik
deelnemen, dan telt de cursus met het meest
conservatieve maximum aantal leerlingen.
a)
b)

Goed
Fout

11. In een Try Scuba programma mogen de
deelnemers nadat ze de vereiste vaardigheden
beheersen naar het diepe deel van het
zwembad gaan (maximaal 5 meter diep).
a)
b)

Goed
Fout

12. Aan het einde van de opleiding moeten
Scuba Divers bevestigen dat ze op de hoogte
zijn van de beperkingen van hun brevet. Dit mag
op papier of elektronisch.
a)
b)

Goed
Fout

13. Wanneer de Open Water Scuba Diver cursus
als vervolgopleiding gedaan wordt, dan moeten
duikers eerst de Scuba Diver cursus afgerond
hebben, of beschikken over een equivalent brevet
van een andere organisatie. Het equivalent is een
brevet dat voldoet aan de norm ISO 24801-1/EN
14153-1.
a)
b)

Goed
Fout

14. De Open Water Scuba Diver cursus is een
voorbereiding om duiken zonder begeleiding
van een duikprofessional te maken tot een
maximum diepte van 20 meter, ongeacht wat
de duikomstandigheden zijn.
a)
b)

Goed
Fout

15. Basic Advanced Scuba Divers mogen
deelnemen aan de Scuba Safety & First Aid
cursus en mogen bij succesvolle afronding
gebrevetteerd worden.
a)
b)

Goed
Fout

16. Het Basic Advanced Scuba Diver brevet is
uitsluitend beschikbaar voor jonge duiker (12,
13 of 14 jaar oud).
a)
b)

Goed
Fout

17. Het Scuba Safety & First Aid programma
bestaat ten minste uit 5 theoriemodules,
praktijksessies aan land en 4 sessies in het
buitenwater.
a)
b)

Goed
Fout

18. Voor Scuba Safety & First Aid dient iedere
twee jaar een update gedaan te worden.
Duikers die de update niet gedaan hebben
mogen geen duikers in nood helpen.
a)
b)

Goed
Fout

19. Wanneer een initiatie in combinatie met
een andere cursus aangeboden wordt, dan
vereist dit aanvullende theorie en kunnen
aanvullende zwembadsessies en
buitenwaterduiken nodig zijn.
a)
b)

Goed
Fout

20. Een belangrijk verschil tussen initiaties en
“normale” cursussen is dat sommige of alle
buitenwaterduiken gecombineerd kunnen
worden met de vereisten van andere
cursussen.
a)
b)

Goed
Fout

