
Bijlage 2: Afspraken toegangsproeven zwembad en open water 

- Toegangsproeven in het zwembad: 

o Datum: woensdag 06/09 of woensdag 13/09. De kandidaten kunnen een voorkeur 

opgeven voor de dag waarop zij hun ingangsexamen wensen af te leggen. Om 

organisatorische redenen zullen de 2 groepen gelijk verdeeld worden. Vooraf zal aan 

elke kandidaat kenbaar gemaakt worden op welke dag hij/zij de ingangsproeven 

dient af te leggen. De kandidaat kan deze datum enkel wisselen indien: 

 hij/zij rechtstreeks wisselt met een kandidaat van de overige datum 

 beide kandidaten het eens zijn over deze wissel 

 hij/zij dit op uiterlijk 23/06 kenbaar maakt op volgend e-mailadres:  

philippe.claes@bwzr.be én voortgezetteopleidingen@campusvesta.be  

 op deze regeling zullen om organisatorische redenen geen uitzonderingen 

worden gemaakt 

o Elke kandidaat kan slechts voor de ingangsproeven in het zwembad of in open water 

herkansen. In geen geval kan een kandidaat een herkansing krijgen voor beide 

onderdelen. 

o Voor de herkansing in het zwembad of in open water dienen ALLE proeven van dit 

onderdeel herdaan te worden. 

o Indien de kandidaat voor de toegangsproef in het zwembad op 06/09 of 13/09 één 

onderdeel dient te herbeginnen, dan gebeurt dit op de volgende wijze: 

 maximum 1 onderdeel  (bvb. bril leeg maken) mag herdaan worden 

 de herkansing gebeurt op het einde van alle ingangsproeven 

 vóór de herkansing moet de kandidaat eerst 200 m zwemmen binnen de 6 

minuten, dan 1 minuut rust, dan onmiddellijk herkansing van het niet-

geslaagde volledige onderdeel  

 voorbeeld: bril slecht leeggemaakt tijdens de gecombineerde proef => de 

volledige gecombineerde proef wordt herdaan na het afleggen van alle 

ingangsproeven en na het zwemmen van 200 m binnen de 6 minuten 

 indien de kandidaat dan nog niet slaagt in de proeven, kan hij/zij tijdens de 

eerste lesdag in het zwembad (04 of 11/10) alle ingangsproeven herkansen 

(op voorwaarde dat hij/zij slaagde voor de proeven in open water). Hierbij 

wordt echter geen nieuwe herkansing van een onderdeel toegelaten. 

Voorbeeld: indien de bril niet goed wordt leeggemaakt, dan wordt de 

kandidaat niet toegelaten voor de cursus, hij/zij krijgt geen herkansing meer, 

ook niet van dat ene onderdeel. 

 

- Toegangsproeven in open water: 

o Datum: alle kandidaten zaterdag 09/09 sportpark De Nekker 

 alle kandidaten dienen zich op zaterdag 09/09 te begeven naar het sport- en 

recreatiedomein De Nekker 

 personen die zich op die datum niet aanbieden voor de ingangsproeven 

zullen NIET meer aanvaard worden voor de verdere cursus 2023 

o De redding = krachtredding: slachtoffer (= instructeur) heeft volledig lege trimvest. 

Redder (= kandidaat) is uitgetrimd op de diepte van de redding. De kandidaat mag 

mailto:philippe.claes@bwzr.be
mailto:voortgezetteopleidingen@campusvesta.be


zijn eigen trimvest of deze van het slachtoffer tijdens de stijging NIET bijblazen. De 

kans op een ongecontroleerde stijging wordt te groot als de trimvesten worden 

bijgeblazen, tevens is er dan geen sprake meer van een krachtredding. 

o De 100 meter slepen van het slachtoffer gebeurt onmiddellijk na de redding. Dit wil 

zeggen dat op het ogenblik dat de redder met het slachtoffer boven water komt het 

hoofd van deze laatste steeds in hyperstrekking blijft en het aangezicht boven water 

moet blijven. Eenmaal aan de oppervlakte mag de redder de trimvest van het 

slachtoffer opblazen. 

o Indien de kandidaat niet slaagt in één van de 3 proeven, kan hij/zij herkansen op de 

1ste lesdag in open water (07/10 of 13/10) op voorwaarde dat hij/zij geslaagd is voor 

de ingangsproeven in het zwembad. In dat geval moeten tevens de 3 

openwaterproeven herdaan worden. Een nieuwe herkansing is die dag niet meer 

mogelijk. 

o De toegangsproeven in open water gebeuren met een duikpak type NATPAK, 

droogpak wordt NIET toegelaten. 

 


