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Naam cursist ____________________________________________

Geboortedatum_______  / _______  / _______   Geslacht  £M  £V
 dag           maand          jaar   

Postadres ______________________________________________
 Straat 

_______________________________________________________
 Plaats Staat/provincie Land Postcode

Telefoon Thuis (______) ____________________________

 Werk (______) ____________________________

 Fax (______) ____________________________

E-mail _________________________________________________

Alle PADI Instructors die dit document paraferen moeten 
het identificatiegedeelte hieronder invullen. Opmerking: Voeg zo 
nodig een extra blad voor andere informatie over de PADI Instructor toe.

PADI Instructor __________________________________________   

Handtekening___________________________________________

PADI-nr. _____________  Nr. Duikcentrum/-resort _____________

Datum_______  / _______  / _______
   dag          maand           jaar   

Telefoon Thuis (______) ____________________________

 Fax (______) ____________________________

E-mail _________________________________________________

PADI Instructor __________________________________________   

Handtekening___________________________________________

PADI-nr. _____________  Nr. duikcentrum/-resort _____________

Datum_______  / _______  / _______
   dag          maand           jaar   

Telefoon Thuis (______) ____________________________

 Fax (______) ____________________________

E-mail _________________________________________________

Wanneer je een PADI Scuba Diver-/Open Water Diver-cursist 
doorverwijst:
a. Vul de informatie over de duiker en de PADI Instructor in, evenals 

relevante voltooide opleidingen.
b. Voeg een kopie van de PADI Medische Verklaring toe aan dit formulier.
c. Wijs de duiker op het feit dat er een pasfoto nodig is voor verwerking 

van het brevet.
d. Moedig de duiker aan om de opleiding zo snel mogelijk te voltooien en 

leg uit dat dit formulier slechts tot één jaar na de datum van voltooiing 
van de laatste cursusmodule geldig is.

A. BESCHUTWATERDUIKEN
 Datum afronding Paraaf
  dag  /  maand  /  jaar instructeur** PADI-nr.

Les 1* ________  / ________  / ________  _______ nr. _______

Les 2 ________  / ________  / ________  _______ nr. _______

Les 3 ________  / ________  / ________  _______ nr. _______

Les 4 ________  / ________  / ________  _______ nr. _______

Les 5 ________  / ________  / ________  _______ nr. _______
 *DSD met alle vaardigheden beschutwaterduik 1 = Open Water Diver-beschutwaterduik 1

Beoordeling van de watervaardigheden
200 meter/yard zwemmen OF 300 meter/yard zwemmen met masker/
snorkel/vinnen

  ________  / ________  / ________  _______ nr. _______

10 minuten drijven/watertrappelen*

  ________  / ________  / ________  _______ nr. _______

Vrij in te plannen duikvaardigheden
 Voorbereiden en onderhouden van uitrusting*

 ________  / ________  / ________  _______ nr. _______

 Loskoppelen lagedrukinflatorslang* 

  ________  / ________  / ________  _______ nr. _______

 Losse duikflesband

  ________  / ________  / ________  _______ nr. _______

 Verwijderen/terugplaatsen gewichtsysteem (oppervlakte)*

  ________  / ________  / ________  _______ nr. _______

 Gewichtsysteem laten vallen in een noodsituatie  
     (of in buitenwater)*

  ________  / ________  / ________  _______ nr. _______

Snorkelvaardigheden (Skin Diving Skills)
  ________  / ________  / ________  _______ nr. _______

Inleiding droogpakduiken (Dry Suit Orientation)
  ________  / ________  / ________  _______ nr. _______

(Opmerking: Als alle beschutwaterduiken en de beoordeling van 
watervaardigheden bij één instructeur hebben plaatsgevonden, is één 
handtekening voldoende.)

Alle hierboven vermelde beschutwaterduiken en de beoordeling 
van de watervaardigheden zijn afgerond.

Handtekening instructeur _____________________________________

PADI-nr. _______________  Datum________  / ________  / ________
  dag              maand             yaar      

** Ik bevestig hiermee dat deze cursist naar tevredenheid aan 
de eisen van deze vaardigheid / module / duik heeft voldaan, 
zoals deze zijn vastgelegd in de PADI Instructor Manual. Ik ben 
een PADI Instructor met lesbevoegdheid voor dit jaar.

B. THEORIE  Cursusoptie: £ RDP-tabel  £ eRDPml  £ Alleen computer

 Datum afronding Afgeronde  Geslaagd Bekeken Open   Paraaf
 Dag   /   Maand   /   Jaar Kennistoets Quiz/Examen Water Video   Instructor**  PADI-nr.         
Hfd. 1 ________  / ________  / ________ £  ________  £   ________  nr. __________
Hfd. 2 ________  / ________  / ________ £  ________  £   ________  nr. __________
Hfd. 3 ________  / ________  / ________ £  ________  £   ________  nr. __________
Hfd. 4 ________  / ________  / ________ £  ________  £   ________  nr. __________
Hfd. 5 ________  / ________  / ________ £  ________  £   ________  nr. __________
OF eLearning
beknopte herhaling ________  / ________  / ________ £  ________  £   ________ nr. __________
(Opmerking: Als alle bovenstaande theorielessen door één instructeur zijn gegeven, is één handtekening voldoende.) 

Alle bovenstaande theorielessen zijn voltooid, en de cursist is geslaagd voor de quizzen/toetsen.

Handtekening instructeur _____________________________  nr. _____________  Datum  ______  / ______  / ______
 dag         maand        jaar      

C. BUITENWATERDUIKEN
 Datum afronding Paraaf  Datum afronding Paraaf
  Dag  /  Maand  /  Jaar Instructor** PADI-nr. Dag  /  Maand  /  Jaar instructeur** PADI-nr.
Duik 1 ______  / ______  / ______  ______  nr. _______  Duik 3 ______  / ______  / ______  ______  nr. _______

Duik 2 ______  / ______  / ______  ______  nr. _______  Duik 4 ______  / ______  / ______  ______  nr. _______

Vrij in te plannen duikvaardigheden: deze vaardigheden kunnen worden gegeven tijdens elke trainingsduik in 
het buitenwater.

 Afgerond op Paraaf instructeur** PADI-nr.
1. Kramp verhelpen* Duiknr. ________   _______  nr. _________
2. Snorkel/automaat verwisselen* Duiknr. ________   _______  nr. _________
3. Decoballon/decoboei oplaten* Duiknr. ________   _______  nr. _________
4. Gewichtsysteem laten vallen in een 

noodsituatie (of in beschut water)* Duiknr. ________   _______  nr. _________
5. Aan de oppervlakte zwemmen met kompas Duiknr. ________   _______  nr. _________
6. Slepen van een vermoeide duiker Duiknr. ________   _______  nr. _________
7. Afdoen en weer omdoen duikset (oppervlakte) Duiknr. ________   _______  nr. _________
8. Afdoen en weer omdoen gewichten (oppervlakte) Duiknr. ________   _______  nr. _________
9. Beheerste, zwemmende noodopstijging
 (Duik 2, 3 of 4) Duiknr. ________   _______  nr. _________
10. Kompasnavigatie onder water (Duik 2, 3 of 4) Duiknr. ________   _______  nr. _________
(Opmerking: Als alle bovenstaande vrij in te plannen duikvaardigheden door één instructeur zijn afgerond, is één handtekening voldoende.) 

Alle hierboven vermelde, vrij in te plannen duikvaardigheden zijn voltooid.

Handtekening instructeur _____________________________ nr. ____________  Datum________  / ________  / ________
  dag             maand             jaar      

Verklaring cursist: Ik begrijp de cursusvereisten en heb aan alle brevetteringsvereisten voldaan. Ik ben nu 
goed voorbereid op het duiken in gebieden en in omstandigheden die vergelijkbaar zijn met die waarin ik 
ben opgeleid. Ik ben mij ervan bewust dat vervolgcursussen aanbevolen worden voor deelname aan speciale 
duikactiviteiten en duiken in andere gebieden of na perioden waarin ik langer dan zes maanden niet heb 
gedoken. Ik verklaar de basisgedragsregels van PADI voor veilig duiken te zullen volgen.

Handtekening cursist _______________________________________________  Datum________  / ________  / ________
  dag             maand             jaar      

Er is voldaan aan alle vereisten voor het brevet PADI Scuba Diver (theorielessen 1, 2, 3, beschutwaterduiken 
1, 2, 3, buitenwaterduiken 1, 2, en alle vrij in te plannen duikvaardigheden met een sterretje zijn met goed 
gevolg voltooid).   

Handtekening instructeur _____________________________ nr. ____________  Datum________  / ________  / ________
  dag             maand             jaar      

Voldaan aan alle vereisten voor brevettering als PADI Open Water Diver.

Handtekening instructeur _____________________________ nr. ____________  Datum________  / ________  / ________
  dag             maand             jaar      

PADI Open Water Diver-cursus - cursusverslag en verwijzingsformulier
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