Erkenningseisen
O
m een door het Watersportverbond erkende Opleidingslocatie te worden dient er aan een aantal eisen voldaan
te worden.
Deze eisen zijn:
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Inschrijving bij Kamer van Koophandel (KvK)
Verzekering
. De voor de opleidingsinstantie werkzame instructeurs zijn verzekerd
voor wettelijke aansprakelijkheid, waarbij schade (in de ruimste zin) veroorzaakt door
een instructeur voor minimaal € 907.560, gedekt is.
Locatie: 
De opleidingsinstantie heeft, indien dit ter plaatse als zodanig geregeld is,
een vergunning, ontheffing of toestemming van land en watereigenaar van de
locatie(s) waar de lessen worden gegeven. Daarnaast voldoet de locatie aan de
veiligheidseisen zoals omschreven in de certificaateisen (met bijlagen).
Materiaal: 
Het lesmateriaal verkeert in goede staat en de veiligheidseisen voldoen aan
de huidige standaarden. Tevens is er voldoende materiaal aanwezig om de fysieke
mogelijkheden van de cursisten goed te kunnen ondervangen.
Veiligheid: 
Alle instructeurs zijn op de hoogte van de basis principes van de EHBSO.
Er is op de cursuslocatie een door het Oranje Kruis goedgekeurde EHBSOkit
aanwezig, het telefoonnummer van een dienstdoende arts of ziekenhuis en een
telefoon om deze te kunnen bellen. Op de opleidingslocatie is tijdens lessituaties
minimaal 1 persoon aanwezig met een EHBO diploma of een soortgelijk.
Er zijn standaard procedures voor calamiteiten of ongevallen.
Lesprogramma
: Het cursusprogramma behandelt de onderdelen zoals die staan
omschreven in het Watersportverbond opleidingsprogramma’s
Instructeur(s) en lesgeefvaardigheden
.
Tenminste 75% van de op een lesdag
ingeroosterde instructeurs is Watersportverbond gediplomeerd instructeur. De
lesgeefvaardigheden van de overige instructeurs, die altijd onder direct toezicht van
een gediplomeerde instructeur moeten staan, zijn op een dusdanig niveau dat de
veiligheid te allen tijde gewaarborgd is en dat er een goede verhouding is tussen
instructie, voorbeelden en (oefen)activiteit bij de cursisten.
Deelnemers per instructeur. 
Het aantal deelnemers per instructeur is afhankelijk van
omstandigheden, niveau van de cursisten en de tijdsduur van de cursus. Er zijn
situaties denkbaar dat twee cursisten op een instructeur het maximum is, in een
andere situatie zijn vier cursisten per instructeur goed te doen. De veiligheid van de
cursisten en de kwaliteit van de cursus is zijn ieder geval altijd gewaarborgd. Het
maximum is 4 cursisten per instructeur voor kiteboarden en 8 voor suppen.

