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Inleiding 

Dit boekje vervangt de vorderingstaat en de andere documenten die in de aanloop fase van 
SIGMA zijn opgesteld. 
Dit boekje wordt bij start van de opleiding aan de cursist meegegeven. 
Het is de bedoeling dat de cursist dit boekje steeds bij zich heeft wanneer er opleiding wordt 
gegeven. 
Ieder onderdeel van de opleiding dat afgewerkt is, wordt door een Instructeur die bevoegd is 
afgetekend in het duikboek van de cursist. 
Wanneer de cursist de opleiding volledig heeft afgewerkt, wordt dit boekje aan de 
verantwoordelijke Instructeur – Begeleider (Coach) afgegeven. 
De Verantwoordelijke Instructeur – Begeleider (Coach) zal dit boekje voor minimum 5 jaar 
archiveren. 
Het is dit boekje dat kan opgevraagd worden door de Commissie Opleiding bij wijze van 
steekproef of indien er zich onregelmatigheden in de opleiding zouden hebben voorgedaan. 
 
De Commissie Opleiding dankt u – de instructeur en de cursist – alvast voor de grote zorg 
die jullie voor dit boekje zullen dragen. 
 
Veel succes met de opleiding! 
 
De Commissie Opleiding 
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Persoonlijke gegevens 

De Cursist 
 
Naam: ______________________________________ 
 
Voornaam: ___________________________________ 
 
Adres: ______________________________________ 
 
 ______________________________________ 
 
E-mailadres: ________________________________ 
 
Telefoon: ________________________________ 
 
Geboortedatum: ______/______/_________ 
 
VVW-Reg. Nr. :  ____________________________ 
 
Duikschool: _________________________________ 
 

De verantwoordelijke Instructeur (Coach) 
 
Naam: _______________________________________ 
 
Voornaam: ____________________________________ 
 
VVW-Reg.nr.: __________________________________ 
 
E-mailadres: _________________________________ 
 
Telefoon: _________________________________ 
 
Opleiding gestart: _______/_____/________ 
 
Brevet behaald: _______/_____/________



Vorderingsboekje 

VVW-Duiken Duiker 4-ster – Vorderingsboekje 
VVW-Duiken Commissie Opleiding    5/9 

 

Profiel Duiker 4-ster 
De Duiker 4-ster wordt in de Engelse benaming aangeduid als Master Scuba Diver.  
Dit is een internationaal bekende benaming. 
Voor het Duiker 4-ster brevet is geen aparte opleiding. Het is een verzameling van 
specialisaties en duikervaring. Dit brevet kan worden aangevraagd zodra er 250 
duiken geregistreerd staan.  
Een Duiker 3-ster die aan de voorwaarden voldoet, kan deze voorwaarden laten aftekenen 
door minimum een Instructeur 2-ster met licentie. 
De kandidaat Duiker 3-ster dient tevens minimum 6 specialiteiten opleidingen aan te tonen. 
Conformiteit 
Het brevet Duiker 3-ster komt overeen met de volgende Internationale brevetten: 
Het brevet Duiker 3-ster komt overeen met de volgende Internationale brevetten: 

- CMAS 4* Diver 
- CEDIP 4* Diver 
- RSTC (PADI, NAUI, enz) Master Scuba Diver 

 

Doelstelling 
De doelstelling van het brevet Duiker 4-ster gaat vooral naar de Duiker 3-ster die geen 
interesse heeft in het geven van opleiding, maar die zijn hobby – sportduiken – intensief 
heeft uitgebouwd door zich te specialiseren. 
 

Bevoegdheden 
- Geen extra bevoegdheden. 
- Nota: is geen voorwaarde om kandidaat Instructeur te zijn. 

 

Ingangsniveau 
- lid zijn van een VVW-Duiken duikschool/duikclub. 
- Een geldig medisch getuigschrift hebben. 
- Het brevet Duiker 3-ster behaald hebben. 
 

Inhoud van de opleiding 
Geen speciale opleiding 

De kandidaat Duiker 4-ster toont aan dat hij/zij: 

- minimum 250 gelogde duiken heeft. 

- Kan aantonen dat hij/zij een brevet heeft van 6 specialisatie opleidingen* 
 

• De brevetten Duiker 4-ster van vóór de SIGMA Opleiding worden automatisch omgezet. 

Zie hiervoor ook de overgangsmaatregelen in het vademecum VVW-Duiken. 
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Het brevet Duiker 4-ster is behaald  

Datum Instructeur Cursist 

   

 

Homologatie van het brevet Duiker 4-ster 
De Homologatie van het brevet Duiker 4-ster kan gebeuren als: 
1. De Duiker 4-ster lid is van VVW-Duiken vzw. 
2. De Duiker 4-ster een geldige medische fiche heeft. 
3. De Duiker 4-ster aan alle voorwaarden voldoet. 
4. De vereiste homologatiekosten zijn betaald. 

 
De verantwoordelijke Instructeur met licentie zal nakijken of: 
1. Aan bovenstaande voorwaarden is voldaan. 
Om het brevet te homologeren zal de verantwoordelijke (minimum) Instructeur 2-ster met 
licentie het ingevuld homologatie borderel naar het VVW-Duiken secretariaat opsturen. 
Het opsturen van deze documenten kan op elektronische wijze gebeuren. 
 

Vervolgopleidingen Duiker 4-ster 
De houder van het brevet Duiker 4-ster heeft de mogelijkheid om de volgende 
vervolgopleiding en specialisaties volgen: 
- Instructeur 1-ster VVW-Duiken 
- Alle specialisatie opleidingen  
 

Er zijn op de duikmarkt nog andere dan de hierboven vernoemde speciale opleidingen. 
De duiker dient te voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden van de aanbieder van deze opleidingen. 
Bij twijfel van dekking door de verzekering bij deelname aan een speciale opleiding dient contact 
opgenomen te worden met de juridische commissie VVW-Duiken.  

 

Evaluatie bevoegdheid 
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Zwembad N N J J 

Openwater N N J J 
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J = De instructeur heeft de bevoegdheid om de vaardigheden aan te leren en/of te 

evalueren en af te tekenen.  

N = De instructeur heeft geen bevoegdheid de vaardigheden aan te leren en/of te evalueren 

en af te tekenen. 

S = De Instructeur 1* mag onder supervisie van een Instructeur 2* of hoger de vaardigheid 

aanleren en/of evalueren. 

Instructie = aanleren – Toetsing = Evaluatie 

 

Nazicht van de homologatievoorwaarden 

De gegevens worden nagegaan door de (min.) Instructeur 2-ster / Instructor met geldige licentie en 

afgetekend. De cursist handtekent in het vak cursist. 

Alle gegevens van de brevetten en specialisaties die bij VVW-Duiken zijn behaald zijn terug te vinden 

in de VVW-Duiken-Link. 

Voor de specialties die door de duiker zijn behaald bij een andere organisatie dan VVW-Duiken, zal 

de duiker het brevetkaartje spontaan tonen aan de (min.) Instructeur 2-ster / Instructor. 

De Instructeur zal de naam van de organisatie vermelden bij de benaming van de gevolgde specialty. 

Deze specialties worden genoteerd onder de titel Andere. 

 

De specialty HVD-Redden kan gelden voor 4 specialties.  

Dit omdat deze bestaat uit 3 aparte onderdelen – BLS, O2 en WOUNCARE + de opleiding REDDEN. 

De specialties rond hulpverlening kunnen enkel ingevoerd worden indien deze gevolgd zijn binnen de 

afgesproken recyclage periode. De recyclage periode voor de cursussen BLS, O2 en WOUND CARE 

zijn bepaald in de teksten HVD+Redden in het VADEMECUM VVW-Duiken. 

NOTA: De recyclage is enkel van toepassing op de 3 onderdelen BLS, O2 en WOUND CARE. 

De specialty REDDEN heeft geen recyclage periode. 
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Nazicht van de homologatievoorwaarden  

Item Behaald op Instructeur Cursist 

Duiker 3-ster       

5 jaar duikervaring / Lid VVW-Duiken    

min. 250 gelogde duiken       

Specialties       

HVD - BLS*       

HVD - O2*       

HVD - WOUND CARE *       

HVD - Redden*       

Advanced Nitrox       

Basis Digitale OW-fotografie       

Basis Nitrox       

Biologie       

Decompressieduiken       

Driftduiken       

Droogpak       

Jeugdbegeleider       

Volgelaatsmasker       

Zoeken en bergen       

Andere       

        

        

        

        



Vorderingsboekje 

VVW-Duiken Duiker 4-ster – Vorderingsboekje 
VVW-Duiken Commissie Opleiding    9/9 

 

Tot slot… 

De Verantwoordelijke Instructeur / begeleider – Coach zal het homologatieborderel voor de cursist 

invullen en het brevet aanvragen. 

 

Aan de cursist… 

Proficiat, je hebt je brevet behaald. 

Wij – VVW-Duiken en je Instructeur – hopen dat je het een leuke ervaring hebt gevonden. 

Duiker 4-ster is de meest ervaren duiker binnen onze duikfederatie. 

Binnen deze groep zijn er zeker duikers die het opleiden van duikers als hun “ding” binnen de 

duiksport zien. 

We zien deze mensen dan ook graag doorgroeien naar een Instructeurtittel, om op hun beurt hun 

steentje bij te dragen tot het vormen van veilige en technisch vaardige duikers. 

We hopen dat je de smaak hebt te pakken gekregen en dat we je spoedig terug zien op een van de 

Instructeuropleidingen of een of andere specialty-opleiding! 

Veel duikplezier, duik veilig en respecteer de natuur! 

 

 


