
   
 

 

Tochtleider Zee 
 
Doel 
De tochtleider is in staat om tochten op de Nederlandse Wadden en Kustwateren [1] te plannen, uit 
te voeren en te leiden die geschikt [2] zijn voor vaarders tot en met Zeevaardigheid.  

De tochtleider beschikt daarbij over voldoende kennis, inzicht en vaardigheden om dit zelfstandig 
en verantwoord te doen [3]. 

 

Voorvereisten 

 Minimumleeftijd 18 jaar 
 Lid van het Watersportverbond. 
 Certificaat Watersportverbond Zeevaardigheid-Extra of een daaraan gelijkgesteld certificaat 

[4]. 
 

Toelichting 
Tochtleider Zee word je door: 

 Tenminste 5 zeekajaktochten te leiden onder toezicht van een kajakinstructeur niveau 3 
Zee/niveau 4 Zee. waarvan tenminste 2 onder begeleiding/toezicht van 2 verschillende 
kajakinstructeurs niveau 4 Zee. [5] 

 Gegevens en evaluatie van deze tochten op te nemen in het logboek Tochtleider Zee (zie 
website Watersportverbond) 

 
Criteria wat betreft tochtleiderschap en de te varen zeekajaktochten staan omschreven in het 
logboek Tochtleider Zee. Contact leggen met kajakinstructeurs om je tochten mee te plannen, kan 
in de loop van 2022 via de website van het Watersportverbond. Tot die tijd regel je het via je eigen 
kanalen of stuur je een mail naar opleidingen@watersportverbond.nl. 

Je bewaart jouw logboek Tochtleider Zee zelf en deelt dit groeidocument vooraf aan een 
zeekajaktocht met de toezichthoudende kajakinstructeur zodat die op de hoogte is van jouw 
traject. 

Wanneer je logboek tenminste 5 zeekajaktochten bevat, de gegevens hiervan in het logboek 
compleet zijn en hieruit blijkt dat jouw traject aan de gevraagde criteria voldoet, vraag je één van 
de begeleidende kajakinstructeurs niveau 4 Zee om een beoordeling. De betreffende 
kajakinstructeur bepaalt, desgewenst in overleg met de andere betrokken kajakinstructeurs, of het 
traject op voldoende niveau is volbracht. * 
 
Is dat het geval dan informeert de kajakinstructeur niveau 4 Zee zowel de kandidaat als de 
afdeling opleidingen van het Watersportverbond (opleidingen@watersportverbond.nl) hierover. De 
afdeling opleidingen van het Watersportverbond verzorgt de certificering. Is het nog niet voldoende 
dan geeft de kajakinstructeur niveau 4 Zee de kandidaat via het logboek (tabblad ‘Beoordeling KI4) 
een advies over het vervolg.  
 
* Ga je starten met de opleiding kajakinstructeur 3 Zee, waarvoor het certificaat TLZee een voorvereiste is 
en heb je al een leercoach? Dan kan de beoordelende kajakinstructeur niveau 4 de beoordeling, aan de 
hand van het logboek, ook met je leercoach afstemmen. 



   
 

 

 
 

Overgangsregeling 
Wie in april 2022 in een Tochtleider Zee traject zit maakt het traject af ofwel volgens de opzet en 
criteria zoals omschreven in de versie van 2015, ofwel volgens de opzet en criteria zoals 
omschreven in de versie van april 2022.  

Feedback en evaluatie traject Tochtleider Zee 
Vanaf 1 april 2022 vervangt dit document het document ‘Tochtleider versie november 2015’. 

Heb je feedback of wil je ervaringen delen m.b.t dit traject? Laat het weten doormiddel van een e-
mail aan opleidingen@watersportverbond.nl.  

Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats onder (leerling) Tochtleider Zee en de toezichthoudende 
kajakinstructeurs via een enquête in de periode van november t/m januari. 

Aan de hand hiervan krijgt het traject een update die per 1 februari van het daaropvolgende jaar 
ingaat. 
 

Definities 

[1] 
 

Vaargebieden Waddenzee, Noordzeekust, Waddeneilanden, 
Oosterschelde, Westerschelde, Zeeuwse Voordelta, 
IJsselmeer, Markermeer, Grevelingen 

[2] Geschikt Als de kandidaat deelnemers meeneemt van verschillend 
niveau, dan moet de daadwerkelijk te varen tocht volgens 
planning binnen de begrenzing vallen van de deelnemer 
met het laagste niveau (=ervaringsaspect). Uitsluitend 
instructeurs mogen deelnemers volgens planning in 
omstandigheden brengen die boven hun huidige niveau 
liggen (= opleidingsaspect) 

[3] Verantwoord De kandidaat houdt rekening met: 
• de capaciteiten van de groepsleden 
• het vaargebied 
• de weersomstandigheden 
• eventuele scheepvaart 
• natuurwaarden 
en past de tocht daarop aan. 

[4] Gelijkgesteld 
certificaat 

Het volgende certificaat wordt gelijkgesteld aan het WSV-
certificaat Zeevaardigheid-Extra: 
• NKB-certificaat Zeevaardigheid-Extra 

[5] Toezichthoudend 
zeekajakinstructeur 

De kandidaat moet aantoonbaar vijf of meer 
zeekajaktochten hebben geleid, waarvan tenminste 5 
tochten onder begeleiding/toezicht van een 
kajakinstructeur niveau 3 Zee waarvan tenminste 2 onder 
begeleiding/toezicht van 2 verschillende kajakinstructeurs 
niveau 4 Zee. 

[6] Branding Het oefenen met deelnemers in branding (en sterke 
getijdestromen) tijdens een tocht of tijdens 



   
 

 

brandingsessies is geen onderdeel van TLZee 
(=opleidingsaspect). Aanlanding/vertrek door branding met 
een groep als onderdeel van een tocht is wel onderdeel 
van TLZee. 

 

Colofon 
Deze versie is opgesteld door Merel Nip, Onno Buwalda, Max van Uden, Govert Plugge i.s.m. Bart 
van Breemen.  

 
Bijbehorende documenten 
Logboek Tochtleider Zee (website Watersportverbond) 
Checklist Tochtleider (website Watersportverbond) 

 


