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Beste duikschoolverantwoordelijken, instructeurs en bestuursleden
Hieronder volgen een aantal puntjes die eveneens werden toegelicht op de
Algemene Vergadering van het Duikonderricht op 15 april jongstleden en die we jullie
zeker niet willen onthouden.
Wijzigingen Infomap 2018
De wijzigingen ten opzichte van 2017 zijn aangeduid in de Infomap zelf, maar om
alles even te duiden is ook een presentatie ter beschikking op www.nelos.be die de
belangrijkste wijzigingen bundelt.
Wijzigingen Infomap Technisch Duiken 2018
De wijzigingen ten opzichte van 2017 zijn aangeduid in de Infomap Technisch
Duiken zelf, maar om alles even te duiden is ook een presentatie ter beschikking op
www.nelos.be die de belangrijkste wijzigingen bundelt.
Protocol zwembadexamen Assistent-Instructeur
Dit document is vanaf heden beschikbaar op www.nelos.be voor alle kandidaten en
Instructeurs. Omdat dit een volledig nieuw protocol is, zal dit in 2018 ook worden
meegestuurd met de uitnodigingen voor dit examen – zowel naar de kandidaten als
naar de juryleden.
Exploratiestage 2018
Het Duikonderricht zal in 2018 opnieuw een exploratiestage organiseren.
Geïnteresseerden dienen zich te melden via secretariaat@nelos.be en worden
opgelijst in volgorde van aanmelden.
Na de examens 2*I en 3*I zal beslist worden hoeveel deelnemers meekunnen met de
exploratiestages. De eerst ingeschrevenen hebben dan 2 weken tijd om hun
“Informed Consent” op te sturen naar NELOS alsook om de 600€ over te schrijven.
Wie dit niet doet binnen de voorgeschreven tijd valt van de lijst en dan wordt de
reservelijst aangesproken.

Zeestages 2019 – kandidaten uit het onderwijs
In 2019 organiseert NELOS, indien er voldoende deelnemers zijn, een zeestage in
het herfstverlof voor kandidaten 2*Instructeur die in het onderwijs staan en die buiten
de schoolvakanties geen verlof kunnen nemen.
De kandidaten voor deze zeestages dienen tegen 15 september 2018 (al dan niet
geslaagd voor hun theorie) ingeschreven te zijn voor de zeestages 2019, aantonen
dat ze actief zijn in het onderwijs en tevens al de kosten (600€) te hebben betaald.
Na 15 september 2018 zijn er dan 2 opties:
• Indien er voldoende kandidaten zijn, gaat deze zeestage door (evt. samen met
kandidaten van LIFRAS – zonder dat we verwachten dat iemand Frans hoeft
te spreken of te begrijpen tijdens zijn Zeestages).
• Indien er onvoldoende kandidaten zijn, worden de overgeschreven bedragen
onmiddellijk terugbetaald.
De Commissie Duikonderricht wenst iedereen alvast een deugddoend duikseizoen
toe.
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