
Bijlage                                                                                                 SPECIALTY CURSUSSEN INSTRUCTEURS HANDLEIDING

Formulier voor PADI specialty cursussen

Bergmeerduiker

Ik bevestig dat deze leerling met succes alle theorie en / of vaardigheidslessen heeft afgerond, zoals deze zijn

vastgelegd in de PADI Specialty Course Instructor Outline voor Bergmeerduiken. Ik ben een PADI instructeur met

onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Buitenwaterduiken

Duik één

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik één heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaardiseerde

specialty outline voor Bergmeerduiken. Onder andere het volgende is uitgevoerd:

• Afdaling met buddy

• Vergelijking van verschillende dieptemeters

• Controle van leitje / dieptemeter om binnen de geplande diepte te blijven

• Tour voor plezier

• De opstijgsnelheid mag niet groter zijn dan 9 meter per minuut met een veiligheidsstop op een theoretische diepte

van 5 meter gedurende 3 minuten.

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Duik twee

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik twee heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaardiseerde

specialty outline voor Bergmeerduiken. Onder andere het volgende is uitgevoerd:

• Afdaling met buddy

• De duikplanning is door de leerling uitgevoerd

• Controle van leitje / dieptemeter om binnen de geplande diepte te blijven

• De opstijgsnelheid mag niet groter zijn dan 9 meter per minuut met een veiligheidsstop op een theoretische diepte

van 5 meter gedurende 3 minuten.

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Ik bevestig dat ik aan alle uitvoeringsvereisten heb voldaan voor de bergmeerduiker specialty. Ik ben afdoende

voorbereid om te duiken in een omgeving en onder omstandigheden als die tijdens de opleiding. Ik stem ermee in

volgens de algemene PADI duikveiligheidsregels te duiken.

Naam leerling                                                                                                                                                                                              

Handtekening leerling  Datum 



Bijlage                                                                                                 SPECIALTY CURSUSSEN INSTRUCTEURS HANDLEIDING

Formulier voor PADI specialty cursussen

Bootduiker

Ik bevestig dat deze leerling met succes alle theorie en / of vaardigheidslessen heeft afgerond, zoals deze zijn vastge-

legd in de PADI Specialty Course Instructor Outline voor Bootduiken. Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbe-

voegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Buitenwaterduiken

Duik één

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik één heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaardiseerde

specialty outline voor Bootduiken. Onder andere het volgende is uitgevoerd:

• Te water gaan vanaf de boot

• Afdaling

• Duik voor plezier en ervaring

• Opstijging en een veiligheidsstop van 3 minuten op 5 meter

• Het water verlaten, terug in de boot

• Uitrusting opbergen

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Duik twee

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik twee heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaardiseerde

specialty outline voor Bootduiken. Onder andere het volgende is uitgevoerd:

• Het maken van een duikplan

• Vanaf de boot te water gaan

• Afdaling

• Duik voor plezier en ervaring

• Opstijging en een veiligheidsstop van 3 minuten op 5 meter

• Het water verlaten, terug in de boot

• Uitrusting opbergen

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Ik bevestig dat ik aan alle uitvoeringsvereisten heb voldaan voor de bootduiker specialty. Ik ben afdoende voorbereid

om te duiken in een omgeving en onder omstandigheden als die tijdens de opleiding. Ik stem ermee in volgens de

algemene PADI duikveiligheidsregels te duiken.

Naam leerling                                                                                                                                                                                              

Handtekening leerling  Datum 



Bijlage                                                                                                 SPECIALTY CURSUSSEN INSTRUCTEURS HANDLEIDING

Formulier voor PADI specialty cursussen

Grotduiker

Ik bevestig dat deze leerling met succes alle theorie en / of vaardigheidslessen heeft afgerond, zoals deze zijn

vastgelegd in de PADI Specialty Course Instructor Outline voor Grotduiken. Ik ben een PADI instructeur met

onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Buitenwaterduiken

Duik één

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik één heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaardiseerde

specialty outline voor grotduiken. Onder andere het volgende is uitgevoerd:

• Controle van de uitrusting

• Afronden van de “S Drill”

• Doornemen van het duikplan

• Vastleggen van het tijdstip van de afdaling

• Doornemen van de omgang met lijnen en haspels

• Controle van gewichten voor drijfvermogen en

lichaamshouding

• Drie methoden om voorwaarts te komen geoefend

• De grot bekijken (optioneel)

• De grot verlaten

• Omgang met lijnen in ondiep water

• Opstijging en veiligheidsstop van 3 minuten op 5

meter

• Het water verlaten

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Duik twee

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik twee heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaardiseerde

specialty outline voor grotduiken. Onder andere het volgende is uitgevoerd:

• Voer oefeningen met lijnen uit in ondiep water (dit moet afgerond zijn alvorens de duiker deelneemt aan duik 3 en

4), (Optioneel wanneer deze oefening als deel van duik één is uitgevoerd)

• Het circuit zwemmen met de ogen geopend

• Het circuit zwemmen met de ogen gesloten (de instructeur dient van dichtbij te controleren)

• Het circuit afleggen met een buddy met gesloten ogen, waarbij met aanraking gecommuniceerd wordt

• De rollen wisselen, de andere duiker met de ogen gesloten, communiceren door aanraking terwijl lucht uit één fles

gedeeld wordt

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 



Bijlage                                                                                                 SPECIALTY CURSUSSEN INSTRUCTEURS HANDLEIDING

Duik drie

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik drie heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaardiseerde

specialty outline voor grotduiker. Onder andere het volgende is uitgevoerd:

• Uitrustingscontrole

• Uitvoeren van de “S Drill”

• Berekenen van de luchtvoorraad waarbij om te keren

is

• Doornemen van het gehele duikplan, vastleggen van

het tijdstip van afdaling

• Uitvoeren van de “primary tie-off”

• De grot bekijken

• Overéénkomen de opstijging te beginnen

• Naar de lijn terug; de grot verlaten

• Opstijging en een veiligheidsstop van 3 minuten op

5 meter

• Uitvoeren van de “secondary tie-off”

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Duik vier

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik vier heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaardiseerde

specialty outline voor grotduiken. Onder andere het volgende is uitgevoerd:

• Uitrustingscontrole

• Uitvoeren van de “S Drill”

• Berekenen van de luchtvoorraad waarbij om te keren

is

• Doornemen van het gehele duikplan

• Uitvoeren van de “primary tie-off”

• Uitvoeren van de “secondary tie-off”

• Overéénkomen de opstijging te beginnen

• Naar de lijn terug; de grot verlaten

• Opstijging en een veiligheidsstop van 3 minuten op

5 meter

• De grot bekijken

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Ik bevestig dat ik aan alle uitvoeringsvereisten heb voldaan voor de grotduiker specialty. Ik ben afdoende voorbereid

om te duiken in een omgeving en onder omstandigheden als die tijdens de opleiding. Ik stem ermee in volgens de

algemene PADI duikveiligheidsregels te duiken.

Naam leerling                                                                                                                                                                                              

Handtekening leerling  Datum 



PADI Specialty Training Record (Cursusverslag)

Deep Diver

BIJLAGE  SPECIALTY DIVER COURSES INSTRUCTOR GUIDE

Verklaring van de instructeur
Ik bevestig dat deze cursist naar tevredenheid alle theorie en/of beschutwaterlessen heeft afgerond zoals 

uiteengezet in de PADI Specialty Course Instructor Guide voor Diepduiker. Ik ben een PADI Instructor met 

lopend lidmaatschap en heb lesbevoegdheid voor deze specialty.” 

Naam instructeur   PADI-nr.  

Handtekening instructeur   Datum afronding  

Duik 1

Ik bevestig dat deze cursist naar tevredenheid Duik 1 heeft afgerond zoals is beschreven in de gestandaardi-

seerde PADI-handleiding voor Diepduiker, waaronder:

• Afdaling uitvoeren waarbij een referentie als tastbaar of visueel hulpmiddel wordt gebruikt (lijn, wand of 

aflopende bodem)

• Getimede taak uitvoeren op diepte

• Diepte meter vergelijken met buddy en instructeur, gegevens opschrijven

• Veiligheidsstop maken op vijf meter gedurende drie minuten

Ik ben een PADI Instructor met lopend lidmaatschap en heb lesbevoegdheid voor deze specialty.

Naam instructeur    PADI-nr.  

Handtekening instructeur   Datum afronding  

Buitenwaterduiken

Duik 2

Ik bevestig dat deze cursist naar tevredenheid Duik 2 heeft afgerond zoals is beschreven in de gestandaardi-

seerde PADI-handleiding voor Diepduiker, waaronder:

• Afdaling uitvoeren waarbij een lijn, wand of afl opende bodem als visueel hulpmiddel wordt gebruikt

• Omschrijven en noteren hoe drie drukgevoelige voorwerpen op diepte veranderen

• Van de referentielijn af en weer terug navigeren op kompas

• Veiligheidsstop maken op vijf meter gedurende drie minuten zonder de referentielijn vast te houden

Ik ben een PADI Instructor met lopend lidmaatschap en heb lesbevoegdheid voor deze specialty.

Naam instructeur    PADI-nr.  

Handtekening instructeur   Datum afronding  



“Ik bevestig dat ik alle uitvoeringsvereisten voor deze Diepduiker-specialty heb afgerond. Ik ben voldo-

ende voorbereid te duiken op plaatsen en onder omstandigheden die lijken op die waarin de cursus plaats 

vond. Ik ga ermee akkoord me te houden aan de Algemene duikveiligheidsregels van PADI.”

Naam cursist    

Handtekening cursist   Datum  

Duik 3

Ik bevestig dat deze cursist naar tevredenheid Duik 3 heeft afgerond zoals is beschreven in de gestandaardi-

seerde PADI-handleiding voor Diepduiker, waaronder:

• Afdaling uitvoeren waarbij een referentie als tastbaar of visueel hulpmiddel wordt gebruikt (lijn, wand of 

aflopende bodem)

• Kleurveranderingen op diepte beschrijven en noteren

• Gesimuleerde nooddecompressiestop maken op vijf meter gedurende acht minuten; minstens één minuut 

uit

noodluchtvoorziening ademen

noodluchtvoorziening ademen

Ik ben een PADI Instructor met lopend lidmaatschap en heb lesbevoegdheid voor deze specialty.

Naam instructeur    PADI-nr.  

Handtekening instructeur   Datum afronding  

Duik 4

Ik bevestig dat deze cursist naar tevredenheid Duik 4 heeft afgerond zoals is beschreven in de gestandaardi-

seerde PADI-handleiding voor Diepduiker, waaronder:

• Afdaling uitvoeren waarbij een referentie als tastbaar of visueel hulpmiddel wordt gebruikt (lijn, wand of afl 

opende bodem)

• Duiktoertje in het gebied

• Opstijgen langs lijn, wand of afl opende bodem

• Veiligheidsstop maken op vijf meter gedurende drie minuten

Ik ben een PADI Instructor met lopend lidmaatschap en heb lesbevoegdheid voor deze specialty.

Naam instructeur    PADI-nr.  

Handtekening instructeur   Datum afronding  

BIJLAGE  SPECIALTY DIVER COURSES INSTRUCTOR GUIDE



PADI Specialty Training Record

Digital Underwater Photographer
Niveau Eén

BIJLAGE  SPECIALTY DIVER COURSES INSTRUCTOR GUIDE

Theorie

Ik bevestig dat deze cursist de theorievereisten voor Niveau Eén naar tevredenheid heeft afgerond, zoals is beschreven in de PADI 

Digital Underwater Photographer Specialty Course-instructeurshandleiding. Ik ben een PADI Instructor met geldig lidmaatschap en heb 

lesbevoegdheid voor deze specialty.

Naam instructeur  ___________________________________________________________________ PADI-nr.  __________________

Handtekening instructeur  ________________________________________________ ___________ Datum afronding  _____________

Digitale fotoduik Eén 

Overzicht vaardigheden

• Veilig het water ingaan met snorkel- of persluchtuitrusting, op een 

manier die het camerasysteem niet beschadigt. 

• Meteen als hij/zij in het water is: 

• Belletjes van de lens en de behuizing afhalen.

• Controleren of de knoppen van het camerahuis goed werken.

• Visueel inspecteren of er eventueel water het camerasysteem is 

binnengekomen.

• De camera met de lens naar beneden houden en gereed zijn om 

het camerasysteem boven water te tillen als de behuizing lekt.

• Eén proeffoto onder water maken en beginnen met de fotoduik.

• Duiken met een fotosysteem voor onder water, demonstrerend  

dat hij/zij op de omgeving let door technieken te gebruiken waarbij 

beschadiging ervan voorkomen wordt. 

• Onder water de witbalans instellen met het PADI Digital Underwater 

Photographer-witbalansleitje. Als de witbalans niet kan worden  

ingesteld: verschillende "scène"-manieren gebruiken. 

• Horizontale en verticale foto's maken van een mededuiker. 

• Verschillende soorten onderwaterfoto's maken van zoveel  

mogelijk onderwerpen. 

• Als de duik is afgelopen: het water op een veilige manier verlaten, 

zodanig dat het camerasysteem niet beschadigd raakt. 

Ik bevestig dat deze cursist naar tevredenheid Duik Eén heeft afgerond, zoals is beschreven in de PADI Digital Underwater Photograp-

her Specialty Course-instructeurshandleiding. Ik ben een PADI Instructor met geldig lidmaatschap en heb lesbevoegdheid voor deze 

specialty.

Naam instructeur  ___________________________________________________________________ PADI-nr.  __________________

Handtekening instructeur  ________________________________________________ ___________ Datum afronding  _____________

 Datum Paraaf instr. PADI-nr.

_____________ ______________ _____________

______________ ______________ _____________

______________ ______________ _____________

______________ ______________ _____________

______________ ______________ _____________

_____________ ______________ _____________

______________ ______________ _____________



Theorie

Ik bevestig dat deze cursist naar tevredenheid de theorievereisten voor Niveau Twee heeft afgerond, zoals is beschreven in de PADI 

Digital Underwater Photographer Specialty Course-instructeurshandleiding. Ik ben een PADI Instructor met geldig lidmaatschap en heb 

lesbevoegdheid voor deze specialty.

Naam instructeur  ___________________________________________________________________ PADI-nr.  __________________

Handtekening instructeur  ________________________________________________ ___________ Datum afronding  _____________

Workshop Werkwijze voor digitale fotografie

Ik bevestig dat deze cursist naar tevredenheid de workshop Werkwijze voor digitale fotografie heeft afgerond, zoals is beschreven in de 

PADI Digital Underwater Photographer Specialty Course Instructor Outline. Ik ben een PADI Instructor met geldig lidmaatschap en heb 

lesbevoegdheid voor deze specialty.

Naam instructeur  ___________________________________________________________________ PADI-nr.  __________________

Handtekening instructeur  ________________________________________________ ___________ Datum afronding  _____________

Digitale fotoduik Twee

Overzicht vaardigheden

• Zelfstandig de camera-apparatuur in elkaar zetten en testen vóór de duik.

• Veilig het water ingaan met snorkel- of persluchtuitrusting, op een manier die het camerasysteem niet beschadigt.

• Duiken met een fotosysteem voor onder water en aantonen dat hij/zij op de omgeving let en technieken gebruikt waarbij  

beschadiging van de omgeving voorkomen wordt.

• Oefenen met het verkrijgen van de juiste belichting, scherpte en het juiste contrast door sluitertijd, diafragma, belichtingscompensatie, 

focus en flitser te gebruiken en te beheersen (afhankelijk van de mogelijkheden van het camerasysteem).

• Oefenen met het verkrijgen van een goed kleurbalans door gebruik te maken (afhankelijk van de mogelijkheden van  

het camerasysteem) van witbalans, flitser, filters en groothoeklenzen.

• Oefenen met compositie door het onderwerp te kiezen, het in de foto te plaatsen, en rekening te houden met negatieve ruimte en 

andere compositie-elementen.

• Laten zien dat ze de MEA-methode van PADI gebruiken door voor het evalueren van de belichting, scherpte en compositie  

het lcd-scherm en/of histogram te gebruiken.

• Als de duik is afgelopen, het water zodanig op een veilige manier verlaten dat het camerasysteem niet beschadigd raakt.

Ik bevestig dat deze cursist naar tevredenheid Duik Twee heeft afgerond, zoals is beschreven in de PADI Digital Underwater Photograp-

her Specialty Course-instructeurshandleiding. Ik ben een PADI Instructor met geldig lidmaatschap en heb lesbevoegdheid voor  

deze specialty.

Naam instructeur  ___________________________________________________________________ PADI-nr.  __________________

Handtekening instructeur  ________________________________________________ ___________ Datum afronding  _____________

Ik bevestig dat ik alle uitvoeringsvereisten voor deze digitale onderwaterfotografie-specialty heb afgerond. Ik ben voldoende voorbereid te 

duiken op plaatsen en onder omstandigheden die lijken op die waarin de cursus plaatsvond. Ik ga ermee akkoord me te houden aan de 

Duikveiligheidsregels van PADI.

Naam Cursist  _______________________________________________________________________________________________

Handtekening cursist  ________________________________________________ ___________ Datum  ________________________

PADI Specialty Training Record

Digital Underwater Photographer
Niveau Twee

BIJLAGE  SPECIALTY DIVER COURSES INSTRUCTOR GUIDE



Bijlage                                                                                                 SPECIALTY CURSUSSEN INSTRUCTEURS HANDLEIDING

Formulier voor PADI specialty cursussen

Diver Propulsion Vehicle (DPV) duiker

Ik bevestig dat deze leerling met succes alle theorie en / of vaardigheidslessen heeft afgerond, zoals deze zijn vastge-

legd in de PADI Specialty Course Instructor Outline voor Diver Propulsion Vehicle (DPV). Ik ben een PADI

instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Buitenwaterduiken

Duik één

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik één heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaardiseerde

specialty outline voor Diver Propulsion Vehicle (DPV). Onder andere het volgende is uitgevoerd:

• Voorbereiding en onderhoud voor gebruik van een DPV

• Op effektieve manier te water gaan en het water verlaten en opstijgingen en afdalingen met een DPV

• Omgang met een DPV aan de oppervlakte

• Omgang- en manouvreren met een DPV onder water, zonder daarbij het contact met de duikpartner te verliezen

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Duik twee

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik twee heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaardiseerde

specialty outline voor Diver Propulsion Vehicle (DPV). Onder andere het volgende is uitgevoerd:

• Het plannen en uitvoeren van een duik met een DPV waarbij de passende procedures en veiligheids richtlijnen

gevolgd worden

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Ik bevestig dat ik aan alle uitvoeringsvereisten heb voldaan voor de Diver Propulsion Vehicle (DPV) specialty. Ik ben

afdoende voorbereid om te duiken in een omgeving en onder omstandigheden als die tijdens de opleiding. Ik stem

ermee in volgens de algemene PADI duikveiligheidsregels te duiken.

Naam leerling                                                                                                                                                                                              

Handtekening leerling  Datum 



Bijlage                                                                                                 SPECIALTY CURSUSSEN INSTRUCTEURS HANDLEIDING

Formulier voor PADI specialty cursussen

Stromingsduiker

Ik bevestig dat deze leerling met succes alle theorie en / of vaardigheidslessen heeft afgerond, zoals deze zijn vastge-

legd in de PADI Specialty Course Instructor Outline voor Stromingsduiker. Ik ben een PADI instructeur met onder-

wijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Buitenwaterduiken

Duik één

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik één heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaardiseerde

specialty outline voor stromingsduiker. Onder andere het volgende is uitgevoerd:

• Te water gaan met een passende techniek

• Het bewustzijn van het buddy-systeem handhaven

• Afdalen op een manier waarop ongewild en beschadigend contact met de bodem vermeden wordt

• De aanwijzingen van de instructeur of de duikgids volgen

• Juiste opstijging procedures uitvoeren

• Een veiligheidsstop van 3 minuten op 5 meter uitvoeren

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Duik twee

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik twee heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaardiseerde

specialty outline voor stromingsduiker. Onder andere het volgende is uitgevoerd:

• Te water gaan met een passende techniek

• Het bewustzijn van het buddy-systeem handhaven

• Afdalen op een manier waarop ongewild en beschadigend contact met de bodem vermeden wordt

• De relatieve sterkte en richting van de stroming vaststellen

• De aanwijzingen van de instructeur of de duikgids volgen

• Juiste opstijging procedures uitvoeren

• Een veiligheidsstop van 3 minuten op 5 meter uitvoeren

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Ik bevestig dat ik aan alle uitvoeringsvereisten heb voldaan voor de stromingsduiker specialty. Ik ben afdoende

voorbereid om te duiken in een omgeving en onder omstandigheden als die tijdens de opleiding. Ik stem ermee in

volgens de algemene PADI duikveiligheidsregels te duiken.

Naam leerling                                                                                                                                                                                              

Handtekening leerling  Datum 



PADI Specialty Training Record (Cursusverslag)

Dry Suit Diver

BIJLAGE  SPECIALTY DIVER COURSES INSTRUCTOR GUIDE

Verklaring van de instructeur
“Ik bevestig dat deze cursist naar tevredenheid alle theorie en/of beschutwaterlessen heeft afgerond zoals 

aangegeven in de PADI Specialty Course-instructeurshandleiding voor Droogpakduiker. Ik ben een PADI 

Instructor met lopend lidmaatschap en heb lesbevoegdheid voor deze specialty.”

Naam instructeur   PADI-nr.  

Handtekening instructeur   Datum afronding  

Duik 1

Ik bevestig dat deze cursist naar tevredenheid Duik 1 heeft afgerond zoals is beschreven in de gestandaardi-

seerde PADI-handleiding voor Droogpakduiker, waaronder:

• Uitrusting aantrekken – te veel lucht uit droogpak laten.

• Uitloden met droogpak

• Beheerste afdaling – let op paksqueeze

• Neutraal drijfvermogen – fin pivot en zweven

• Vrijduik in een droogpak

• Opstijging en veiligheidsstop van drie minuten op vijf meter

• Aan de oppervlakte duikset en loodgordel af- en weer omdoen

Ik ben een PADI Instructor met lopend lidmaatschap en heb lesbevoegdheid voor deze specialty.

Naam instructeur    PADI-nr.  

Handtekening instructeur   Datum afronding  

Duik 2

Ik bevestig dat deze cursist naar tevredenheid Duik 2 heeft afgerond zoals is beschreven in de gestandaardi-

seerde PADI-handleiding voor Droogpakduiker, waaronder:

• Uitrusting aantrekken – te veel lucht uit droogpak laten.

• Beheerste afdaling – let op paksqueeze

• Vrijduik in een droogpak

• Met handschoenen aan de lagedrukinfl ator van het droogpak ontkoppelen en weer aansluiten

• Opstijging en veiligheidsstop van drie minuten op vijf meter

Ik ben een PADI Instructor met lopend lidmaatschap en heb lesbevoegdheid voor deze specialty.

Naam instructeur    PADI-nr.  

Handtekening instructeur   Datum afronding  

“Ik bevestig dat ik aan alle uitvoeringsvereisten voor deze Droogpakduiker-specialty heb voldaan. Ik ben 

voldoende voorbereid te duiken op plaatsen en onder omstandigheden die lijken op die waarin de cursus 

plaatsvond. Ik ga ermee akkoord me te houden aan de Algemene duikveiligheidsregels van PADI.”

Naam cursist   

Handtekening cursist   Datum  

Buitenwaterduiken



Specialty Training Record

Enriched Air Diver
Hiermee verklaar ik dat deze leerling naar tevredenheid alle theoriesessies heeft bijgewoond en na afloop geslaagd is voor het 

Eindexamen, zoals beschreven in de PADI Nitrox- / verrijkte luchtspecialty instructeurshandleiding. Ik ben een PADI-instructeur met 

onderwijsbevoegdheid en ben specialty-instructeur voor deze specialty.

Naam van de instructeur   PADI #  

Handtekening   Datum  

Praktijksessie 1
Hiermee verklaar ik dat de leerling naar tevredenheid de eerste praktijksessie heeft bijgewoond en afgerond, zoals 

beschreven staat in de PADI Nitrox- / verrijkte lucht instructeurshandleiding; praktijksessie 1 bestond uit:

• Zuurstofanalyses

• Controle van de gegevens op de fles over de inhoud

• ftekenen van het vullogboek

Ik ben een PADI-instructeur met onderwijsbevoegdheid en ben instructeur voor deze specialty.

Naam van de instructeur   PADI #  

Handtekening   Datum  

Praktijksessie 2
Hiermee verklaar ik dat de leerling naar tevredenheid de tweede praktijksessie heeft bijgewoond en afgerond, zoals 

beschreven in de PADI Nitrox- / verrijkte lucht instructeurshandleiding; praktijksessie 2 bestond uit:

• Het demonstreren van de procedures om een flesvulling (vullen of verhuur) met verrijkte lucht te verkrijgen bij een 

vulstation voor verrijkte lucht

Ik ben een PADI-instructeur met onderwijsbevoegdheid en ben instructeur voor deze specialty.

Naam van de instructeur   PADI #  

Handtekening   Datum  

Opleidingsduiken in het buitenwater

Duik één
Hiermee verklaar ik dat de leerling naar tevredenheid duik één afgerond heeft, zoals beschreven in de PADI Nitrox- / 

verrijkte lucht specialty instructeurs handleiding. Duik één bestond uit:

• Het uitvoeren van de duik binnen de nultijd, de dieptegrenzen en de grenzen voor de blootstelling aan zuurstof, zoals 

deze tijdens de planning voor de duik door de instructeur zijn vastgelegd.

• Veiligheidsstop van drie minuten op vijf meter diepte

• Het berekenen van de drukgroep en de blootstelling aan zuurstof aan het einde van de duik (in het geval dat er een 

herhalingsduik gemaakt zal worden.

Ik ben een PADI-instructeur met onderwijsbevoegdheid en ben instructeur voor deze specialty.

Naam van de instructeur   PADI #  

Handtekening   Datum  

Duik twee
Hiermee verklaar ik dat de leerling naar tevredenheid duik twee afgerond heeft, zoals beschreven in de PADI Nitrox- / 

verrijkte lucht specialty instructeurs handleiding; duik twee bestond uit:

• Planning van een Nitrox- / verrijkte luchtduik met behulp van de RDP, de ELD tabel, tabel voor blootstelling aan 

zuurstof en RDP’s voor verrijkte lucht.

• Analyse van verrijkte lucht

• Het uitvoeren van de duik binnen de grenzen die tijdens de planning voor de duik zijn bepaald

• Veiligheidsstop van drie minuten op vijf meter diepte

• Berekening van drukgroep en zuurstofblootstelling na de duik

Ik ben een PADI-instructeur met onderwijsbevoegdheid en ben instructeur voor deze specialty.

Naam van de instructeur   PADI #  

Handtekening   Datum  

Ik bevestig dat ik aan alle uitvoeringsvereisten heb voldaan voor de Nitrox- / verrijkte lucht specialty. Ik ben voldoende voorbereid 

om te duiken in een vergelijkbare omgeving en omstandigheden als tijdens de opleiding. Ik stem ermee in volgens de algemene 

PADI duikveiligheidsregels te duiken.

Naam van de leerling    

Handtekening   Datum  



Bijlage                                                                                                 SPECIALTY CURSUSSEN INSTRUCTEURS HANDLEIDING

Formulier voor PADI specialty cursussen

AWARE - Visherkenning

Ik bevestig dat deze leerling met succes alle theorie en / of vaardigheidslessen heeft afgerond, zoals deze zijn vastge-

legd in de PADI Specialty Course Instructor Outline voor AWARE - Visherkenning. Ik ben een PADI instructeur met

onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Buitenwaterduiken

Duik één

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik één heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaardiseerde

specialty outline voor AWARE - Visherkenning. Onder andere het volgende is uitgevoerd:

• Vis identifiseren, door deze in de juiste familie te plaatsen

• Observaties vastleggen

• Onbekende vis schetsen om deze later te identificeren

• Verantwoord duikgedrag tonen om een negatieve invloed op de onderwateromgeving tot een minimum te

beperken

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Duik twee

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik twee heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaardiseerde

specialty outline voor AWARE -Visherkenning. Onder andere het volgende is uitgevoerd:

• Het plannen en uitvoeren van een duik, waarin passende vis-observatie technieken worden toegepast

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Ik bevestig dat ik aan alle uitvoeringsvereisten heb voldaan voor de AWARE - Visherkennings specialty. Ik ben

afdoende voorbereid om te duiken in een omgeving en onder omstandigheden als die tijdens de opleiding. Ik stem

ermee in volgens de algemene PADI duikveiligheidsregels te duiken.

Naam leerling                                                                                                                                                                                              

Handtekening leerling  Datum 



Bijlage                                                                                                 SPECIALTY CURSUSSEN INSTRUCTEURS HANDLEIDING

Formulier voor PADI specialty cursussen

IJsduiker

Ik bevestig dat deze leerling met succes alle theorie en / of vaardigheidslessen heeft afgerond, zoals deze zijn vastge-

legd in de PADI Specialty Course Instructor Outline voor ijsduiken. Ik ben een PADI instructeur met onderwijs-

bevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Buitenwaterduiken

Duik één

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik één heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaardiseerde

specialty outline voor ijsduiker. Onder andere het volgende is uitgevoerd:

• Een neutraal drijfvermogen handhaven

• Gewend raken aan het duiken onder ijs

• De luchtvoorraad binnen de derden regel houden en

de tweederde luchtregel

• De buddy in het oog houden voor eventuele

uitrustingsproblemen gedurende de gehele duik

• Vermijden tijdens de opstijging tegen het ijs te

stoten

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Duik twee

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik twee heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaardiseerde

specialty outline voor ijsduiker. Onder andere het volgende is uitgevoerd:

• Duiker A leidt de duiken • De duikleider houdt de duik binnen lucht, afstand en

comfort grenzen

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Duik drie

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik drie heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaardiseerde

specialty outline voor ijsduiker. Onder andere het volgende is uitgevoerd:

• Duiker B leidt de duiken • De duikleider houdt de duik binnen lucht, afstand en

comfort grenzen

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 



Bijlage                                                                                                 SPECIALTY CURSUSSEN INSTRUCTEURS HANDLEIDING

Duik vier (Optioneel)

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik vier heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaardiseerde

specialty outline voor ijsduiker. Onder andere het volgende is uitgevoerd:

• Onder ijs zoeken naar een vermist duikteam

• Snel terughalen van een duikteam

• Benadering, contact, water verlaten en EHBO voor

onderkoeling voor een persoon die door het ijs

gezakt of te water geraakt is.

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Ik bevestig dat ik aan alle uitvoeringsvereisten heb voldaan voor de ijsduiker specialty. Ik ben afdoende voorbereid

om te duiken in een omgeving en onder omstandigheden als die tijdens de opleiding. Ik stem ermee in volgens de

algemene PADI duikveiligheidsregels te duiken.

Naam leerling                                                                                                                                                                                              

Handtekening leerling  Datum 



PADI Specialty Training Record

Multilevelduiker

BIJLAGE  SPECIALTY DIVER COURSES INSTRUCTOR GUIDE

Ik bevestig dat deze leerling met succes alle theorie en / of vaardigheidslessen heeft afgerond, zoals deze 

zijn vastgelegd in de PADI Specialty Course Instructor Outline voor multilevelduiker. Ik ben een PADI 

instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur   PADI-nr.  

Handtekening instructeur   Datum afronding  

Duik 1

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik één heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaar-

diseerde specialty outline voor multilevelduiker. Onder andere het volgende is uitgevoerd:

• Zich houden aan de limieten van het multilevel duiplan, vastgelegd met het eRDPML en / of computer 

(twee niveaus)

• Opstijgen met minder dan 18 meter per minuut

• Een veiligheidsstop van 3 minuten op 5 meter uitvoeren

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur    PADI-nr.  

Handtekening instructeur   Datum afronding  

Duik 2

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik twee heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestand-

aardiseerde specialty outline voor Multilevelduiker. Onder andere het volgende is uitgevoerd:

• Zich houden aan de limieten van het multilevel duiplan, vastgelegd met het eRDPML en / of computer (drie 

niveaus)

• Opstijgen met minder dan 18 meter per minuut

• Een veiligheidsstop van 3 minuten op 5 meter uitvoeren

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur    PADI-nr.  

Handtekening instructeur   Datum afronding  

Ik bevestig dat ik aan alle uitvoeringsvereisten heb voldaan voor de multilevelduiker specialty. Ik ben 

afdoende voorbereid om te duiken in een omgeving en onder omstandigheden als die tijdens de oplei-

ding. Ik stem ermee in volgens de algemene PADI duikveiligheidsregels te duiken.

Naam cursist    

Handtekening cursist   Datum  

Buitenwaterduiken



Bijlage                                                                                                 SPECIALTY CURSUSSEN INSTRUCTEURS HANDLEIDING

Formulier voor PADI specialty cursussen

Nachtduiker

Ik bevestig dat deze leerling met succes alle theorie en / of vaardigheidslessen heeft afgerond, zoals deze zijn vastge-

legd in de PADI Specialty Course Instructor Outline voor nachtduiker. Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbe-

voegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Buitenwaterduiken
Duik één

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik één heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaardiseerde

specialty outline voor nachtduiker. Onder andere het volgende is uitgevoerd:

• Plaatsen van lichten aan de oppervlakte

• Kompas peiling naar de boot of de kust nemen

• Gewend raken aan het duiken bij nacht

• Met behulp van een kompas naar een vastgesteld punt

navigeren en terugkeren naar het beginpunt met een

maximale afwijking van 5 meter

• Een tour in de omgeving van het punt van te water gaan

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Duik twee

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik twee heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaardiseerde

specialty outline voor nachtduiker. Onder andere het volgende is uitgevoerd:

• Plaatsen van lichten aan de oppervlakte

• Kompas peiling naar de boot of de kust nemen

• Gewend raken aan het duiken bij nacht

• Rondzwemmen in de onderwater omgeving, onder-

waterleven opmerken en naar de boot / de kust

terugnavigeren met kompas

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Duik drie

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik drie heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaardiseerde

specialty outline voor nachtduiker. Onder andere het volgende is uitgevoerd:

• Plaatsen van lichten aan de oppervlakte

• Kompas peiling naar de boot of de kust nemen

• Op de bodem in een stationaire positie, 3 minuten

met de lichten uit verblijven

• De leerlingen zetten de duik voort en komen terug

naar de boot / de kust met tenminste 35 bar in de fles

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Ik bevestig dat ik aan alle uitvoeringsvereisten heb voldaan voor de nachtduiker specialty. Ik ben afdoende voorbereid

om te duiken in een omgeving en onder omstandigheden als die tijdens de opleiding. Ik stem ermee in volgens de

algemene PADI duikveiligheidsregels te duiken.

Naam leerling                                                                                                                                                                                              

Handtekening leerling  Datum 



Bijlage                                                                                                 SPECIALTY CURSUSSEN INSTRUCTEURS HANDLEIDING

Formulier voor PADI specialty cursussen

Peak Performance Buoyancy

Ik bevestig dat deze leerling met succes alle theorie en / of vaardigheidslessen heeft afgerond, zoals deze zijn vastge-

legd in de PADI Specialty Course Instructor Outline voor peak performance buoyancy. Ik ben een PADI instructeur

met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Buitenwaterduiken

Duik één

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik één heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaardiseerde

specialty outline voor peak performance buoyancy. Onder andere het volgende is uitgevoerd:

• In elkaar zetten van een gewichtsysteem in overéénstemming met de PADI richtlijnen voor het uitloden

• Visualisatie oefening

• Zweven

• Peak performance buoyancy spel (zwembad, begrenst buitenwater / buitenwater)

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Duik twee

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik twee heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaardiseerde

specialty outline voor peak performance buoyancy. Onder andere het volgende is uitgevoerd:

• Een efficiënte vinslag demonstreren

• Contact met de boden vermijden

• Zweven oefenen zonder de handen of benen te bewegen

• Tijdens het zweven oefenen om kleine aanpassingen in de diepte te maken

• Dicht bij de bodem manoeuvreren, zonder deze aan te raken en neutraal uitgetrimd naar achteren bewegen

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Ik bevestig dat ik aan alle uitvoeringsvereisten heb voldaan voor de peak performance buoyancy specialty. Ik ben

afdoende voorbereid om te duiken in een omgeving en onder omstandigheden als die tijdens de opleiding. Ik stem

ermee in volgens de algemene PADI duikveiligheidsregels te duiken.

Naam leerling                                                                                                                                                                                              

Handtekening leerling  Datum 



Bijlage                                                                                                 SPECIALTY CURSUSSEN INSTRUCTEURS HANDLEIDING

Formulier voor PADI specialty cursussen

Opsporing en berging

Ik bevestig dat deze leerling met succes alle theorie en / of vaardigheidslessen heeft afgerond, zoals deze zijn

vastgelegd in de PADI Specialty Course Instructor Outline voor opsporing en berging. Ik ben een PADI instructeur

met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Buitenwaterduiken

Duik één

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik één heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaardiseerde

specialty outline voor zoeken en bergen. Onder andere het volgende is uitgevoerd:

• Het zoeken naar een klein voorwerp in een gebied van 75 vierkante meter met behulp van een cirkel / touw

zoekpatroon

• Zoeken naar een groter object in een gebied van 300 vierkante meter met behulp van een “U” patroon

• Een object bergen met behulp van een hefbalon

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Duik twee

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik twee heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaardiseerde

specialty outline voor opsporing en berging. Onder andere het volgende is uitgevoerd:

• Zoeken naar een groter object in een gebied van 300 vierkante meter met behulp van een spiraal

• Een object van 11kg tot 23 kg bergen met behulp van een hefbalon

• Een geborgen voorwerp naar de kant of boot brengen

• De duik voortzetten voor plezier en ervaring

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Duik drie

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik drie heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaardiseerde

specialty outline voor opsporing en berging. Onder andere het volgende is uitgevoerd:

• Zoeken naar een groter object in een gebied van 300 vierkante meter met behulp van een jackstay patroon

• Een object van 23kgs tot 45 kg bergen met behulp van een hefbalon

• Een geborgen voorwerp naar de kant of boot brengen

• De duik voortzetten voor plezier en ervaring

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 



Bijlage                                                                                                 SPECIALTY CURSUSSEN INSTRUCTEURS HANDLEIDING

Duik vier

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik vier heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaardiseerde

specialty outline voor opsporing en berging. Onder andere het volgende is uitgevoerd:

• De instructeur vragen stellen over een “verloren voorwerp”.

• Een opsporing en berging duik organiseren, plannen en uitvoeren met een buddy

• Een geborgen voorwerp naar de kant of boot brengen

• De duik voortzetten voor plezier en ervaring

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Ik bevestig dat ik aan alle uitvoeringsvereisten heb voldaan voor de opsporing en berging specialty. Ik ben afdoende

voorbereid om te duiken in een omgeving en onder omstandigheden als die tijdens de opleiding. Ik stem ermee in

volgens de algemene PADI duikveiligheidsregels te duiken.

Naam leerling                                                                                                                                                                                              

Handtekening leerling  Datum 



BIJLAGE SPECIALTY CURSUSSEN INSTRUCTEURS HANDLEIDING

Formulier voor PADI specialty cursussen
Dolphin/Atlantis semi-gesloten rebreather duiker

Ik bevestig dat deze leerling met succes alle theorie en / of vaardigheidslessen heeft afgerond, zoals deze zijn
vastgelegd in de PADI Specialty Course Instructor Outline voor de semi-gesloten Rebreather cursus –
Dolphin/Atlantis.

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Duik in het zwembad of een beschut deel van het buitenwater

Ik bevestig dat deze leerling met succes de vereiste duik in het zwembad of een beschut deel van het buitenwater
heeft afgerond, zoals deze beschreven is in de PADI gestandaardiseerde instructeurshandleiding voor de semi-
gesloten rebreather cursus – Dolphin/Atlantis, waaronder:

l Het demonstreren van de GGG handeling

l Het demonstreren van een controle van de éénrichtingventielen

l Het instellen van het overdrukventiel op de uitademzak

l Het uitloden

l Het uitvoeren van een onderwatercontrole op ontsnappende bellen

l Van en naar het “bailout“ systeem wisselen

l Het legen van de inademzak en toevoegen van ademgas om te spoelen

l Controle over het drijfvermogen

l Het verminderen van het volume van de ademzakken

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur:  PADI #: 

Handtekening instructeur:  Datum afronding: 

Buitenwaterduiken

Duik één

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik één heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaar-
diseerde specialty outline voor de semi-gesloten rebreather cursus – Dolphin/Atlantis. Onder andere het
volgende is uitgevoerd:

l Het voorbereiden en de controle van de rebreather

l Ademgas voor de duik laten ontsnappen en GGG handeling

l Uitloden / het volume van het ademcircuit

l Onder water controleren op lekkage

l De manometer en de zuurstofsensor in het oog houden

l Van en naar het “bailout“ systeem wisselen

l Het spoelen van de inademzak (Bag purge) en opstijgen

l Het vinden van de drukgroep /de blootstelling aan 02

l Onderhoud na de duik / zorg voor de rebreather

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur:  PADI #: 

Handtekening instructeur:  Datum afronding: 



BIJLAGE SPECIALTY CURSUSSEN INSTRUCTEURS HANDLEIDING

Duik twee

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik twee heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaar-
diseerde specialty outline voor de semi-gesloten rebreather cursus – Dolphin/Atlantis. Onder andere het
volgende is uitgevoerd:

l Het voorbereiden en de controle van de rebreather

l Ademgas voor de duik laten ontsnappen en GGG handeling

l Uitloden / het volume van het ademcircuit

l Onder water controleren op lekkage

l De manometer en de zuurstofsensor in het oog houden

l Van en naar het “bailout“ systeem wisselen

l Het spoelen van de inademzak (Bag purge) en opstijgen

l Het vinden van de drukgroep / de blootstelling aan 02

l Onderhoud na de duik / zorg voor de rebreather

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur:  PADI #: 

Handtekening instructeur:  Datum afronding: 

Duik drie

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik drie heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaar-
diseerde specialty outline voor de semi-gesloten rebreather cursus – Dolphin/Atlantis. Onder andere het
volgende is uitgevoerd:

l Het voorbereiden en de controle van de rebreather

l Ademgas voor de duik laten ontsnappen en GGG handeling

l Uitloden / het volume van het ademcircuit

l Onder water controleren op lekkage

l De manometer en de zuurstofsensor in het oog houden

l Van en naar het “bailout“ systeem wisselen

l Het spoelen van de inademzak (Bag purge) en opstijgen

l Het vinden van de drukgroep / de blootstelling aan 02

l Onderhoud na de duik / zorg voor de rebreather

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur:  PADI #: 

Handtekening instructeur:  Datum afronding: 

Ik bevestig dat ik aan alle uitvoeringsvereisten heb voldaan voor de semi-gesloten rebreather cursus –
Dolphin/Atlantis. Ik ben afdoende voorbereid om te duiken in een omgeving en onder omstandigheden als die

tijdens de opleiding. Ik stem ermee in volgens de algemene PADI duikveiligheidsregels te duiken.

Naam leerling 

Handtekening leerling  Datum 
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Formulier voor PADI specialty cursussen
Ray semi-gesloten rebreather duiker

Ik bevestig dat deze leerling met succes alle theorie en / of vaardigheidslessen heeft afgerond, zoals deze zijn
vastgelegd in de PADI Specialty Course Instructor Outline voor de semi-gesloten Rebreather cursus – Ray.

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI #

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Duik in het zwembad of een beschut deel van het buitenwater

Ik bevestig dat deze leerling met succes de vereiste duik in het zwembad of een beschut deel van het buitenwater
heeft afgerond, zoals deze beschreven is in de PADI gestandaardiseerde instructeurshandleiding voor de semi-
gesloten rebreather cursus – Ray, waaronder:

l Het demonstreren van de GGG handeling

l Het demonstreren van een controle van de éénrichtingventielen

l Het instellen van het overdrukventiel op de uitademzak

l Het uitloden

l Het uitvoeren van een onderwatercontrole op ontsnappende bellen

l Van en naar het “bailout“ systeem wisselen

l Het legen van de inademzak en toevoegen van ademgas om te spoelen

l Controle over het drijfvermogen

l Het verminderen van het volume van de ademzakken

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur:  PADI #: 

Handtekening instructeur:  Datum afronding: 

Buitenwaterduiken

Duik één

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik één heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaar-
diseerde specialty outline voor de semi-gesloten rebreather cursus – Ray. Onder andere het volgende is
uitgevoerd:

l Het voorbereiden en de controle van de rebreather

l Ademgas voor de duik laten ontsnappen en GGG handeling

l Uitloden / het volume van het ademcircuit

l Onder water controleren op lekkage

l De manometer en de zuurstofsensor in het oog houden

l Van en naar het “bailout“ systeem wisselen

l Het spoelen van de inademzak (Bag purge) en opstijgen

l Het vinden van de drukgroep / de blootstelling aan 02

l Onderhoud na de duik / zorg voor de rebreather

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur:  PADI #: 

Handtekening instructeur:  Datum afronding: 
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Duik twee

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik twee heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaar-
diseerde specialty outline voor de semi-gesloten rebreather cursus – Ray. Onder andere het volgende is
uitgevoerd:

l Het voorbereiden en de controle van de rebreather

l Ademgas voor de duik laten ontsnappen en GGG handeling

l Uitloden / het volume van het ademcircuit

l Onder water controleren op lekkage

l De manometer en de zuurstofsensor in het oog houden

l Van en naar het “bailout“ systeem wisselen

l Het spoelen van de inademzak (Bag purge) en opstijgen

l Het vinden van de drukgroep / de blootstelling aan 02

l Onderhoud na de duik / zorg voor de rebreather

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur:  PADI #: 

Handtekening instructeur:  Datum afronding: 

Duik drie

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik drie heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaar-
diseerde specialty outline voor de semi-gesloten rebreather cursus – Ray. Onder andere het volgende is
uitgevoerd:

l Het voorbereiden en de controle van de rebreather

l Ademgas voor de duik laten ontsnappen en GGG handeling

l Uitloden / het volume van het ademcircuit

l Onder water controleren op lekkage

l De manometer en de zuurstofsensor in het oog houden

l Van en naar het “bailout“ systeem wisselen

l Het spoelen van de inademzak (Bag purge) en opstijgen

l Het vinden van de drukgroep / de blootstelling aan 02

l Onderhoud na de duik / zorg voor de rebreather

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur:  PADI #: 

Handtekening instructeur:  Datum afronding: 

Ik bevestig dat ik aan alle uitvoeringsvereisten heb voldaan voor de semi-gesloten rebreather cursus – Ray.. Ik
ben afdoende voorbereid om te duiken in een omgeving en onder omstandigheden als die tijdens de opleiding. Ik

stem ermee in volgens de algemene PADI duikveiligheidsregels te duiken.

Naam leerling 

Handtekening leerling  Datum 
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Formulier voor PADI specialty cursussen

Onderwater Naturalist

Ik bevestig dat deze leerling met succes alle theorie en / of vaardigheidslessen heeft afgerond, zoals deze zijn

vastgelegd in de PADI Specialty Course Instructor Outline voor onderwater naturalist. Ik ben een PADI instructeur

met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Buitenwaterduiken

Duik één

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik één heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaardiseerde

specialty outline voor onderwater naturalist. Onder andere het volgende is uitgevoerd:

• Duiktechnieken toepassen welke de bodem ontzien, opwarrelen voorkomen en het verstoren van levende wezens

onder water vermijden

• Tenminste twee onder water planten vinden en identificeren

• Tenminste vier wervelloze dieren vinden en identificeren

• Tenminste vijf gewervelden vinden en identificeren

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Duik twee

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik twee heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaardiseerde

specialty outline voor onderwater naturalist. Onder andere het volgende is uitgevoerd:

• Duiktechnieken toepassen welke de bodem ontzien, opwarrelen voorkomen en het verstoren van levende wezens

onder water vermijden

• Symbioses en jager / buit relaties vinden en identificeren

• Menselijke invloeden op de onderwaterwereld vinden en de mogelijke oorzaak evalueren

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Ik bevestig dat ik aan alle uitvoeringsvereisten heb voldaan voor de onderwater naturalist specialty. Ik ben afdoende

voorbereid om te duiken in een omgeving en onder omstandigheden als die tijdens de opleiding. Ik stem ermee in

volgens de algemene PADI duikveiligheidsregels te duiken.

Naam leerling                                                                                                                                                                                              

Handtekening leerling  Datum 
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Formulier voor PADI specialty cursussen

Onderwater navigatie

Ik bevestig dat deze leerling met succes alle theorie en / of vaardigheidslessen heeft afgerond, zoals deze zijn vastge-

legd in de PADI Specialty Course Instructor Outline voor onderwater navigatie. Ik ben een PADI instructeur met

onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Buitenwaterduiken
Duik één

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik één heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaardiseerde

specialty outline voor onderwater navigatie. Onder andere het volgende is uitgevoerd:

• Oefeningen met het kompas op land

• Tijd en afstand – inschatting tijdens het zwemmen

• Heen en terug koers navigeren met gebruik van

natuurlijke navigatie technieken

• Navigatie van een heen en terug koers met behulp

van een kompas

• Navigatie van een vierkant met behulp van een

kompas

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Duik twee

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik twee heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaardiseerde

specialty outline voor onderwater navigatie. Onder andere het volgende is uitgevoerd:

• Oefeningen met het kompas op land in een door

de instructeur bepaald patroon

• Kompaspatroon met meerdere armen (vijf of meer

richtingsveranderingen), terugkomen binnen

5 meter vanaf het beginpunt

• Een kruispeiling mak

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Duik drie

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik drie heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaardiseerde

specialty outline voor onderwater navigatie. Onder andere het volgende is uitgevoerd:

• Oefeningen met het kompas op land

• Onderwater een circuit navigeren waarbij markeer-

punten gezocht worden (vijf of meer richtings-

veranderingen)

• Het gezwommen patroon op een leitje weergeven

• Het met kruispeiling gefixeerde punt uit duik 2

terugvinden (optioneel)

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Ik bevestig dat ik aan alle uitvoeringsvereisten heb voldaan voor de onderwater navigatie specialty. Ik ben afdoende

voorbereid om te duiken in een omgeving en onder omstandigheden als die tijdens de opleiding. Ik stem ermee in

volgens de algemene PADI duikveiligheidsregels te duiken.

Naam leerling                                                                                                                                                                                              

Handtekening leerling  Datum 
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Formulier voor PADI specialty cursussen

Onderwater fotografie

Ik bevestig dat deze leerling met succes alle theorie en / of vaardigheidslessen heeft afgerond, zoals deze zijn vastge-

legd in de PADI Specialty Course Instructor Outline voor onderwater fotografie. Ik ben een PADI instructeur met

onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Buitenwaterduiken

Duik één

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik één heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaardiseerde

specialty outline voor onderwater fotografie. Onder andere het volgende is uitgevoerd:

• Een onderwatercamera in elkaar zetten en voorbereiden voor gebruik

• Foto’s maken van onderwater leven

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Duik twee

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik twee heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaardiseerde

specialty outline voor onderwater fotografie. Onder andere het volgende is uitgevoerd:

• Een onderwatercamera in elkaar zetten en voorbereiden voor gebruik

• Foto’s maken van de buddy

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Ik bevestig dat ik aan alle uitvoeringsvereisten heb voldaan voor de onderwater fotografie specialty. Ik ben afdoende

voorbereid om te duiken in een omgeving en onder omstandigheden als die tijdens de opleiding. Ik stem ermee in

volgens de algemene PADI duikveiligheidsregels te duiken.

Naam leerling                                                                                                                                                                                              

Handtekening leerling  Datum 
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Formulier voor PADI specialty cursussen

Onderwater video

Ik bevestig dat deze leerling met succes alle theorie en / of vaardigheidslessen heeft afgerond, zoals deze zijn

vastgelegd in de PADI Specialty Course Instructor Outline voor onderwater video. Ik ben een PADI instructeur met

onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Buitenwaterduiken

Video buitenwaterduik één

Vaardigheden overzicht

• Voorbereiden van het video systeem

• Opnames maken met het videosysteem: staand, zittend, knielend, liggend, zwemmend, stil houden, dicht bij het

voorwerp blijven, onder een hoek naar boven opnemen, volgen waarbij de camera beweging langzaam en

regelmatig is, de diepte tijd, luchtvoorraad en locatie regelmatig controleren, het drijfvermogen handhaven

• Het videosysteem uit elkaar halen en verzorgen

• Debriefing en video bekijken

Ik bevestig dat deze leerling met succes video buitenwaterduik één heeft afgerond, zoals vastgelegd in de

gestandaardiseerde PADI onderwater video specialty cursus handleiding. Ik ben een PADI instructeur met

onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Ik bevestig dat deze leerling met succes theorie presentatie twee heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de PADI

Specialty Course Instructor Outline voor onderwater video. Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid

en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Video buitenwaterduik twee

Vaardigheden overzicht

• Opnames maken met het videosysteem: opname volgordes.

• Het videosysteem uit elkaar halen en verzorgen

• Debriefing en video bekijken

Ik bevestig dat deze leerling met succes video buitenwaterduik twee heeft afgerond, zoals vastgelegd in de

gestandaardiseerde PADI onderwater video specialty cursus handleiding. Ik ben een PADI instructeur met

onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Ik bevestig dat deze leerling met succes theorie presentatie drie heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de PADI

Specialty Course Instructor Outline voor onderwater video. Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid

en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 
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Video buitenwaterduik drie

Vaardigheden overzicht

• Het ontwikkelen van een video verhaal

• Voorbereiden van het videosysteem

• Opnemen van een geplande serie opnames met het videosysteem (alle leerlingen maken opnames)

• Het videosysteem uit elkaar halen en verzorgen

• Debriefing en video bekijken

Ik bevestig dat ik aan alle uitvoeringsvereisten heb voldaan voor de onderwater video specialty. Ik ben afdoende

voorbereid om te duiken in een omgeving en onder omstandigheden als die tijdens de opleiding. Ik stem ermee in

volgens de algemene PADI duikveiligheidsregels te duiken.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 
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Formulier voor PADI specialty cursussen

Wrakduiker

Ik bevestig dat deze leerling met succes alle theorie en / of vaardigheidslessen heeft afgerond, zoals deze zijn

vastgelegd in de PADI Specialty Course Instructor Outline voor wrakduiker. Ik ben een PADI instructeur met

onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Buitenwaterduiken

Duik één

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik één heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaardiseerde

specialty outline voor wrakduiker. Onder andere het volgende is uitgevoerd:

• Navigatie naar het wrak

• Controle over het drijfvermogen en opwervelen

voorkomen

• Terugkeren naar het punt voor de opstijging

• Veiligheidsstop van 3 minuten op 5 meter

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Duik twee

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik twee heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaardiseerde

specialty outline voor wrakduiker. Onder andere het volgende is uitgevoerd:

• Het wrak bekijken

• Het wrak in kaart brengen

• Penetratie mogelijkheden beoordelen

• Terugkeren naar het punt voor de opstijging

• Veiligheidsstop van 3 minuten op 5 meter

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Duik drie

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik drie heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaardiseerde

specialty outline voor wrakduiken. Onder andere het volgende is uitgevoerd:

• Een penetratielijn buiten aan het wrak bevestigen

• Met lamp langs de penetratielijn zwemmen

• zonder sediment op te wervelen

• De penetratie lijn buiten het wrak terugvinden

• Terugkeren naar het punt voor de opstijging

• Veiligheidsstop van 3 minuten op 5 meter

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 
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Duik vier A of vier B

Ik bevestig dat deze leerling met succes duik vier heeft afgerond, zoals deze is vastgelegd in de gestandaardiseerde

specialty outline voor wrakduiker. Onder andere het volgende is uitgevoerd:

4A

• De plaats om binnen te gaan vinden

• Penetratie lijn buiten het wrak vastmaken

• Wrak binnengaan binnen veiligheidslimieten

• Terug naar penetratielijn en wrak verlaten

• Navigeren naar de plaats om het water te verlaten

• Veiligheidsstop van 3 minuten op 5 meter

4B

• Laat de leerlingen zelf een wrakduik

• organiseren en uitvoeren

• Navigeren naar de plaats om het water te verlaten

• Veiligheidsstop van 3 minuten op 5 meter

Ik ben een PADI instructeur met onderwijsbevoegdheid en specialty instructeur voor deze specialty.

Naam instructeur  PADI # 

Handtekening instructeur  Datum afronding 

Ik bevestig dat ik aan alle uitvoeringsvereisten heb voldaan voor de wrakduiker specialty. Ik ben afdoende voorbereid

om te duiken in een omgeving en onder omstandigheden als die tijdens de opleiding. Ik stem ermee in volgens de

algemene PADI duikveiligheidsregels te duiken.

Naam leerling                                                                                                                                                                                              

Handtekening leerling  Datum 


