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INLEIDING 

 

Augustus 2013 was het eindpunt van de oude KNBRD-diplomalijn. De nieuwe Lifeguard 

diploma’s passen beter bij de autonome Reddingsbrigade structuur en zijn internationaal 

erkent. Daarnaast wordt een Lifeguard diploma gezien als een beroepsdiploma. Bij een 

beroepsdiploma behoren competenties en deze moeten worden bijgehouden.  

 

De diploma’s die doormiddel van de omzettingsregeling in 2013 zijn omgezet, zijn geldig tot 

augustus 2020. Vanaf dat jaar is een diploma weer vijf jaar geldig.  

Diploma’s die behaald zijn na 1 september 2015 zijn op zich zelf vijf jaar geldig. Deze 

diploma’s moeten ook om de vijf jaar verlengd worden.  

 

Elke lid is zelf verantwoordelijk voor de verlening van zijn of haar diploma. Elke 

Reddingsbrigade erkent of een lid de competenties bezit doormiddel van een 

verenigingsverklaring.  

 

Reddingsbrigade Nederland heeft de rode draad gegeven voor de omzetting. Daaromheen 

kan elke Reddingsbrigade op een eigen manier invulling geven om verschillende 

competenties te toetsen.  

 

Reddingsbrigade Wijk aan Zee heeft hiervoor de werkgroep ‘Licentieregeling en 

Vakbekwaam’ in het leven geroepen. De taak van deze werkgroep is om inrichting te geven 

aan de licentieregeling en leden de faciliteiten te bieden om hun diploma te kunnen 

verlengen. Daarbij behoort het organisatorische en administratieve deel van omzetting. 

Tevens geeft de werkgroep –na goedkeuring van het bestuur- de verenigingsverklaring af 

aan de leden en Reddingsbrigade Nederland. 
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EISEN VANUIT REDDINGSBRIGADE NEDERLAND 

Reddingsbrigade Nederland heeft de volgende eisen gesteld: 

- 160 uur werk- en opleidingsuur 

- Run – Swim – Run behorende bij het tabel van Reddingsbrigade Nederland 

- Geldig EHBO diploma 

De omzetting betreft een verlening van het huidige diploma. Dit betekent dat een lid aan 

de huidige eisen van dat diploma kan voldoen.  

WAT GELDT ONDER DE URENNORM? 

Voor Reddingsbrigade Wijk aan Zee gelden de volgende taken binnen de urennorm.  

o Stranddiensten 

o Workshops  

o EHBO herhalingsles bij Reddingsbrigade Wijk aan Zee 

o Inzet alarmploeg  

o Instructie uren zwembad (LG POOL) 

 

IN- EN UITSCHRIJVEN VOOR WORKSHOPS. 

Workshops worden in de agenda http://www.reddingsbrigade-wijkaanzee.nl/agenda/ 

vermeld.  

In- en uitschrijven voor een workshop kan van te voren via: vakbekwaam@reddingsbrigade-

wijkaanzee.nl   

 

REGISTRATIE 

De vakgroep houdt de aanwezigheid van workshop bij. 

Leden ontvangen elk jaar in januari een overzicht met daarop de gevolgde workshops en 

gemaakte tijd.  

 

BORGING 

Mocht een lid niet aan de gestelde eisen kunnen voldoen, dan heeft het lid recht op een 

gesprek -tot maximaal 3 maanden voor de verlening- met een lid van de werkgroep en een 

bestuurslid. In dit gesprek kan het desbetreffende lid aangegeven waarom hij/zij niet aan de 

eisen kan voldoen. De toehoorders kunnen in gesprek gaan met het bestuur en op basis van 

de gegeven informatie een besluit vormen. 

  

http://www.reddingsbrigade-wijkaanzee.nl/agenda/
mailto:vakbekwaam@reddingsbrigade-wijkaanzee.nl
mailto:vakbekwaam@reddingsbrigade-wijkaanzee.nl
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WORKSHOPS 

Reddingsbrigade Wijk aan Zee heeft gekozen voor een invulling door middel van workshops. 

In de bijlage is een overzicht te vinden van de workshops. De workshops zijn niet alleen 

bedoeld om te toetsen maar vooral om kennis en vaardigheden te verrijken.  

 

Alle verplichte onderdelen zijn verplicht voor zowel Junior Lifeguard, Lifeguard en Senior 

Lifeguard. Naast de verplichte onderdelen zijn er ook keuze onderdelen. 

Junior Lifeguard:  minimaal 3 keuze onderdelen 

Lifeguard:   minimaal 3 keuze onderdelen  

Senior Lifeguard:  minimaal 2 keuze onderdelen  

 

WORKSHOPS 2016 

 

 

 

 

 

Wat Waar Aanwezigheid 

Run-Swim-Run Zuidpost Verplicht 

Chauffeursherhaling 410 & 420 Loods Verplicht voor chauffeurs 

EHBO herhaling* Heliomare/ Zuidpost Verplicht indien je de 

herhalingslessen bij de WRB 

volgt. 

RAV Zuidpost Verplicht voor strandploeg 

C2000 Heliomare Verplicht voor strandploeg 

Vaarvaardigheid Zuidpost Keuze 

Reddingstechnieken Zwembad Verplicht voor instructeurs. 


