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Voorwoord
De Lifesaving opleidingen zijn de recreatieve opleidingen van de reddingsbrigade waarbij kinderen op
een sportieve manier hun zelfredzaamheid in het water vergroten. Daarnaast leren zij de
basisvaardigheden van het zwemmend redden aan. Lifesavers kunnen zichzelf en anderen uit het
water redden wanneer dit nodig mocht zijn.
Met plezier van het water genieten staat voorop. Leuke en uitdagende zwemlessen en trainingen binden
kinderen aan de reddingsbrigade met een logische doorstroming naar de Lifesavingsport. Uiteindelijk
moet de binding aan de reddingsbrigade die met deze activiteiten ontstaat de opstap vormen naar de
vrijwilligersactiviteiten binnen een reddingsbrigade, bijvoorbeeld lifeguard op het strand of instructeur in
het zwembad en andere verenigingsfuncties.
Junior Redder (1 t/m 4)
ca. 6 – 9 jaar
Een Junior Redder kan zichzelf redden, is vrij in het water en kan verschillende hulp- en
reddingsmiddelen gebruiken om een ander vanaf de waterkant te redden.
Kinderen kunnen na het ZwemABC meteen doorstromen naar Junior Redder 1. Sport en plezier staan
bij de Junior Redder diploma’s voorop. Het voornaamste doel is om spelenderwijs de zelfredzaamheid
van kinderen te vergroten. Eerst door het verder watervreesvrij maken, het verbeteren van de
zwemtechniek en het omgaan met bijzondere situaties in het water. Daarna maken kinderen kennis
met verschillende hulp- en reddingsmiddelen en wordt een begin gemaakt met het aanleren van de
vaardigheden om een droge redding (een redding vanaf de kant) uit te voeren. Wanneer een kind alle
diploma’s heeft behaald, is hij Junior Redder.
Zwemmend Redder (1 t/m 4)
ca. 9 – 12 jaar
Een Zwemmend Redder kan een drenkeling redden door hem te zoeken, te benaderen en te
vervoeren, eventueel met hulp- en reddingsmiddelen.
De Zwemmend Redder gaat een stapje verder dan de Junior Redder. Bij deze opleidingen leer je hoe
iemand zwemmend gered kan worden (een natte redding). Bij deze natte redding wordt de nadruk
gelegd op het benaderen en het vervoeren van een drenkeling. Samenwerken staat in deze
opleidingen centraal. Er wordt meer ingegaan op het handelen tijdens een ongeval, het zoeken van
drenkelingen in onbekend water en zorgen voor veiligheid tijdens een redding voor redder en
drenkeling. Wanneer een kind alle diploma’s heeft behaald, is hij Zwemmend Redder.
Lifesaver (1 t/m 3)
ca. 12 – 16 jaar
Een Lifesaver is (nog) geen professional, maar bezit wel de vaardigheden om drenkelingen te redden
en hulp te verlenen.
De Lifesaver diploma’s zijn de laatste diploma’s in de Lifesaving lijn. Een Lifesaver bekwaamt zich in
het redden van drenkelingen en het vergroten van zijn zelfredzaamheid en leert daarmee (zelfstandig)
adequaat hulp te verlenen, mocht hij ergens een drenkeling aantreffen. Daarnaast maakt het verlenen
van eerste hulp ook onderdeel uit van de opleidingen. Wanneer alle diploma’s zijn behaald, is iemand
een Lifesaver.
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1
1.1

Algemeen
Toepasselijkheid van de regeling
1. Deze regeling is van toepassing op de examens van de recreatieve Lifesaving opleidingen
van Reddingsbrigade Nederland, op de reddingsbrigade of organisatie die het examen
organiseert, op examinatoren en op alle kandidaten die voor een examen staan ingeschreven.
2. De reddingsbrigade of organisatie en examinator worden geacht kennis te hebben genomen
van dit reglement.

1.2 Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
Examencommissie
Examenvoorzitter
Beoordelaar Lifesaving
Bestuur
Certificaat
Examen
Kandidaat

Het geheel aan aanwezig beoordelingskader tijdens het examen.
Een examenvoorzitter is eindverantwoordelijk voor de beoordelingen en administratieve
afhandeling tijdens een examen.
Een beoordelaar Lifesaving examineert namens Reddingsbrigade Nederland en draagt daarbij
zorg voor het behoud van het vastgestelde examenniveau en de examenkwaliteit.
Het bestuur van Reddingsbrigade Nederland.
Bewijs van kwalificatie. Bewijs dat iemand voldoet aan de criteria die horen bij een examen.
Daadwerkelijke afname van het examen.
De persoon die examen aflegt.

De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent.

2
2.1

3

Centrale Examencommissie
Algemeen
1. Het bestuur stelt de Centrale Examencommissie (CECO) in ten behoeve van het organiseren
en het afnemen van de examens.
2. Een verdere omschrijving van de taken en bevoegdheden van de Centrale Examencommissie
is opgenomen in artikel 8.2.7 van het Huishoudelijk Reglement van Reddingsbrigade
Nederland.

Beschrijving van de opleiding

3.1 Doel van de opleidingen
Met de opleidingen wordt beoogd de zelfredzaamheid van de kandidaten in het water te vergroten en
de basisvaardigheden van het zwemmend redden aan te leren.
3.2 Opleidingsrichtingen
Dit reglement heeft betrekking op de volgende opleidingen:
- Junior Redder (1 t/m 4)
- Zwemmend Redder (1 t/m 4)
- Lifesaver (1 t/m 3)
3.3 Kwaliteit
Reddingsbrigade Nederland voert steekproefsgewijs audits uit om de kwaliteit van de examens te
waarborgen.
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4
4.1

Examen
Algemeen
1. Tijdens het examen wordt getoetst of de kandidaat in voldoende mate aan de
beoordelingscriteria in het examenprotocol voldoet.
2. Zonder inschrijving is deelname aan een examen niet toegestaan, met uitzondering van
individuele toestemming van de Centrale Examencommissie.
3. Uitsluitend kandidaten met een goede conditie die voldoen aan de exameneisen kunnen
deelnemen aan het examen. Ter beoordeling van de aanvragende organisatie.

4.2 Vrijwaring
De aanvrager vrijwaart Reddingsbrigade Nederland voor elke financiële en juridische aansprakelijkheid,
voortvloeiende uit de handelingen van de kandidaten voor, tijdens en na het examen.
4.3

Kosten
1. De aanvrager van een examen voldoet de kosten van het examen met de aanschaf van de
benodigde diploma’s bij Reddingsbrigade Nederland.
2. De kosten voor de diploma’s worden jaarlijks vastgesteld.
3. Indien het aantal aanwezige kandidaten tijdens het examen minder dan 20 is, moet de
organiserende reddingsbrigade/ instantie de reiskosten van de examencommissie vergoeden.

4.4

Examen voorinventarisatie
1. Voor eind december van ieder jaar geeft de aanvrager aan de coördinator LBO door op welke
datum(s) het examen gepland staat in het daaropvolgende jaar.
2. Een examendatum die niet voor eind december in het voorgaande jaar is aangevraagd kan door
de coördinator LBO uiterlijk twee weken voor de geplande datum goedgekeurd worden, mits er
voldoende beoordelaren beschikbaar zijn.

4.5

Examenaanvraag
1. Het aanvragen van een examen wordt gedaan door middel van het ‘EA-formulier’.
2. Het EA-formulier dient volledig te worden ingevuld, bij onvolledige opgave wordt de aanvraag
niet in behandeling genomen.
3. De aanvraag voor een examen dient minimaal 6 weken voor de aangevraagde datum te
worden ingediend.
4. Wanneer de examencommissie geheel rond is, wordt er 2 weken voor de geplande
examendatum een definitieve bevestiging door de coördinator LBO aan de reddingsbrigade of
organisatie gegeven.

4.6 Administratieve afhandeling
De coördinator LBO draagt zorg voor de administratieve afhandeling bij de aanvraag van het examen.
4.7

Examenbescheiden
1. De examenbescheiden worden uiterlijk 5 werkdagen voor het examen door de
coördinator LBO verzonden aan de Examenvoorzitter.
2. De examenbescheiden bestaan uit:
a. EA-formulier
b. Declaratieformulier
c. Examen schema + overzicht aanwezige beoordelaren lifesaving
d. Uitnodiging LV met de bijzonderheden*
• Overzicht kandidaten met dyslexie
• Overzicht dispensaties
e. Verslag vorig examen
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4.8

Examenlocatie
1. De aanvrager van het examen dient een examenlocatie beschikbaar te stellen met tenminste:
a) Voldoende praktijk- en/of theorieruimte, die voldoet aan de eisen die ten behoeve van het
examen gesteld zijn.
b) Ruimte voor de administratie en ontvangst van beoordelaren en kandidaten.
2. Het zwemwater moet minimaal 17°C zijn.

4.9

Veiligheid
1. Tijdens het examen zijn de normaal geldende veiligheidsmaatregelen en – standaarden in de
gegeven omgeving van toepassing.
2. Tijdens het examen mogen de kandidaten geen risico lopen op onderkoeling.

4.10 Gastheerschap
1. De aanvrager zorgt voor koffie/ thee/ frisdrank voor de examencommissie.
2. Indien de examentijdstippen gedeeltelijk tussen 11:30 - 13:30 uur en 17:00 - 19:00 uur liggen,
dient de aanvrager zorg te dragen voor een (brood)maaltijd voor de examencommissie.
3. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de aanvrager.
4.11 Voorbereidingen reddingsbrigade of organisatie ten behoeve van het examen
1. De reddingsbrigade of organisatie bestelt via Reddingsbrigade Nederland voldoende
diploma’s voor de kandidaten.
2. De reddingsbrigade of organisatie zorgt tijdens het examen voor de aanwezigheid
van voldoende zwem-, reddings-, en hulpmiddelen.
3. De reddingsbrigade of organisatie zorgt voor minimaal één medewerker ten behoeve van de
administratie.
4. De reddingsbrigade of organisatie stelt voldoende pseudo-drenkelingen beschikbaar.
5. Bij aanvang van het examen stelt de reddingsbrigade of organisatie de volgende middelen
beschikbaar:
a) Twee ingevulde DL-formulieren ten behoeve van de Examenvoorzitter.
b) Voldoende juist ingevulde werkformulieren (WF) + reserve formulieren.
c) Ingevulde diploma’s met de daarbij behorende inlegvellen voor de zakboekjes.
d) Voldoende uitgeprinte antwoordformulieren voor de examens Lifesaver 1.
6. Voldoende uitgeprinte theorie beoordelingsprotocollen voor Lifesaver 2, en 3. Kandidaten voor
Lifesaver 2 en Lifesaver 3 dienen, voor aanvang van het examen, een geldig eerste hulp
bewijs volgens artikel 4.11 te overleggen.
7. Kandidaten voor het diploma Lifesaver 3 dienen, voor aanvang van het examen, een kopie
van één van de volgende diploma’s te overleggen: KNBRD-diploma A, KNBRD-diploma B of
Lifesaver 2 of door de organiserende reddingsbrigade een kopie van een gewaarmerkte DL
lijst Lifesaver 2.
4.12 Eerste hulp verklaring
1. Op het moment dat een kandidaat een geldige eerste hulp verklaring moet overleggen, moet
deze door Reddingsbrigade Nederland erkend zijn.
2. Een actueel overzicht van erkende eerste hulp verklaringen, certificaten, vrijstellingen hierop
en certificaten die niet meer worden erkend, is te vinden op de website van Reddingsbrigade
Nederland.
3. In het overzicht van erkende en vervallen eerste hulp certificaten wordt aangegeven per welke
datum een verklaring erkend dan wel vervallen is.
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4.13 Maximale examentijd
1. De duur van het praktijkexamen is maximaal 45 minuten per examengroep.
2. Indien de omstandigheden dit vereisen mag tussen het uitvoeren van de onderdelen enige
rust worden toegestaan. Het voorgaande is ter beoordeling van de Examenvoorzitter. De
maximale examentijd wordt in dit geval vermeerderd met de genomen rust tussen de
onderdelen.
3. Bij het theoretische deel van de examens Lifesaver 1 is de maximale examentijd 30 minuten.
4. Bij het theoretische deel van de examens Lifesaver 2 en 3 is de maximale examentijd 20
minuten bij 2 kandidaten, en 30 minuten bij 3 kandidaten. Een groep kandidaten bedraagt
maximaal 3 kandidaten.
5. De tijd tussen twee groepen bedraagt maximaal 10 minuten.
4.14 De richtlijnen voor de beoordeling
1. Elke kandidaat wordt aan de hand van dezelfde normen op gelijke wijze beoordeeld.
2. Elke kandidaat wordt beoordeeld aan de hand van beoordelingscriteria die zijn vastgesteld in
het examenprotocol.
3. Beoordelaren moeten hun beoordeling kunnen motiveren. De beoordeling moet consistent en
in overeenstemming met de beoordelingscriteria zijn.
4.15 De exameneisen
1. De exameneisen staan vermeld in het examenprotocol en beschrijven de gegevens over de
diplomaeisen en beoordelingseisen van het examen.
2. De reddingsbrigade of organisatie wordt geacht kennis te nemen van het examenprotocol.
4.16 Uitvoering examenonderdelen
1. De inhoud van de examenstof wordt ontleend aan de laatste uitgave van de handleiding
Lifesaver en de technische bladen (TB) van Reddingsbrigade Nederland.
2. De materialen worden beschreven in de nieuwste versie van de handleiding Lifesaver en de
van toepassing zijnde technische bladen.
3. Bij het uitvoeren van de bevrijdings- en vervoersgrepen kunnen de kandidaten beurtelings als
redder en als pseudo-drenkeling optreden, tenzij anders is aangegeven.
4. De op te duiken ringen of bordjes moeten een tegen de bodem afstekende kleur en een
minimum maat van 15 cm middellijn hebben. De afstand tussen de op te duiken ringen of
bordjes moet onderling ongeveer 1 meter zijn, tenzij anders is aangegeven.
5. De stokjes die worden gebruikt om op te duiken moeten zodanig zijn vormgegeven dat
(weg)rollen van de stokjes wordt voorkomen.
6. De onder water te zwemmen afstand wordt in rechte lijn rechthoekig van de startplaats af
gemeten.
7. Daar waar gesproken wordt over pseudo-drenkelingen dienen deze ter beoordeling van de
beoordelaar Lifesaving van ongeveer gelijk gewicht en postuur te zijn als de kandidaat.
8. Indien de kandidaat een droge redding moet uitvoeren met gebruik van een contact makend
reddings- of hulpmiddel, dan mag bij de diploma’s Zwemmend Redder de poging tweemaal
compleet worden overgedaan (drie pogingen totaal) en bij de diploma’s Lifesaver mag de
poging éénmaal compleet worden overgedaan (twee pogingen totaal).
9. Reddings- en hulpmiddelen met een “hard" uiteinde, zoals een reddingsklos, moeten voor de
beoordeling ruim over de pseudo-drenkeling heen geworpen zijn in het kader van de
veiligheid. Voorwerpen die minder c.q. nihil letsel veroorzaken, zoals een werpzak, moeten
binnen handbereik van de pseudo-drenkeling zijn geworpen. In beide gevallen verplaatst de
pseudo-drenkeling zich niet.
10. Het is voor kandidaten niet toegestaan om tijdens het examen mobiele communicatiemiddelen
bij zich te dragen, anders dan voor het examen noodzakelijk, dit ter beoordeling van de
beoordelaar Lifesaving.
Examenreglement Lifesaving oktober 2020
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4.17 Examencommissie
1. De coördinator LBO stelt voor het examen een examencommissie samen. Een
examencommissie bestaat uit de volgende personen:
• Een Examenvoorzitter
• Voldoende beoordelaars Lifesaving
• Voor Junior Redder 1 t/m 4:
- Per examengroep een eigen instructeur (in bezit van instructeursdiploma niveau 3
en/of ZIA van Reddingsbrigade Nederland).
- Per 4 groepen één beoordelaar Lifesaving (als waarnemer);
2. Een beoordelaar Lifesaving examineert namens Reddingsbrigade Nederland en draagt daarbij
zorg voor het behoud van het vastgestelde examenniveau en de examenkwaliteit.
3. De uitslag wordt bepaald door de beoordelaar Lifesaving van de betreffende examengroep en
doorgegeven aan de Examenvoorzitter.
4. Op het moment dat het examen niet als combinatie-examen wordt afgenomen en het examen
bestaat uit 6 of minder kandidaten, kan het examen worden afgenomen door de
Examenvoorzitter.
5. De Examenvoorzitter heeft de doorslaggevende stem in de beoordeling.
6. Beoordelaars mogen geen lid van de organiserende reddingsbrigade of organisatie zijn.
7. In de situatie dat er voor de aangevraagde data geen of niet voldoende beoordelaren
beschikbaar zijn, treedt het rayon in overleg met de reddingsbrigade of organisatie die het
examen organiseert om een alternatieve datum te bepalen.
4.18 Vastellen examenuitslag
1. De Examenvoorzitter zorgt dat de examenuitslag (volledige en originele beoordeling) binnen
10 werkdagen in het bezit is van de coördinator LBO van het betreffende rayon.
2. De coördinator LBO van het betreffende rayon draagt er zorg voor dat de examenstukken
digitaal naar het secretariaat van Reddingsbrigade Nederland worden verzonden.
3. Administratieve onjuistheden worden gemeld aan de ambtelijk secretaris van de Centrale
Examencommissie die de uitslag met redenen omkleed ongeldig kan verklaren.
4.19 Verzetten examendatum/ examentijd
Indien een examen niet door kan gaan op de geplande datum en tijd, dan moet dit minimaal 24 uur
van tevoren worden gemeld bij de coördinator LBO. Daarna dient een nieuwe aanvraag ingediend te
worden.
4.20 Verzuim
Verzuim zonder kennisgeving wordt in geen geval toegestaan en leidt in de regel tot het zakken voor
het examen.
4.21 Geheimhouding
Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van een examen en daarbij gegevens ontvangt die
vertrouwelijk zijn of waarvan het vertrouwelijke karakter kan worden vermoed, is verplicht tot
geheimhouding daarvan, tenzij taak of wet verplicht dit niet te doen.
4.22 Bezwaar
Een reddingsbrigade of organisatie kan bij de Centrale Examencommissie bezwaar maken tegen de
gang van zaken voorafgaand aan, tijdens en na het examen en/of de beslissing van de Centrale
Examencommissie over de uitslag van het examen zoals uitgewerkt in artikel 6 van dit reglement.
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5

Dispensatie
1. De dispensatieregeling is ingesteld om de examencommissie te informeren over de
(on)mogelijkheden van kandidaten tijdens een examen. Met als doel om hier tijdens het
examen rekening mee te kunnen houden.
2. Een dispensatieverzoek wordt gelijktijdig met het examenverzoek door de aanvrager ingediend
bij de coördinator LBO.
3. Dispensaties op basis van dyslexie worden samen met een kopie van een officiële
dyslexieverklaring ingediend bij de coördinator LBO. Dyslexie verklaringen dienen tijdens het
examen aanwezig te zijn.
4. Dispensaties worden alleen om gezondheidsreden verleend gebaseerd op de volgende
uitgangspunten:
a)
De kandidaat kan met de dispensatie het gehele examenprogramma afleggen.
b)
Het afleggen van het examen kan redelijkerwijs binnen de standaard examentijd + 10
minuten worden uitgevoerd, mits onderdelen met een tijdslimiet (conditie) ook binnen
die limiet vermeld op het examenprotocol worden afgerond.
c)
De theoretische kennis behorend bij de opleiding kan mondeling, dan wel schriftelijk
worden afgenomen.
d)
De kandidaat veroorzaakt naar verwachting geen noemenswaardige problemen voor
andere kandidaten bij het examen.
e)
Het examen kan voor alle betrokkenen (kandidaat, medekandidaten, beoordelaren)
veilig worden uitgevoerd.
5. Een dispensatieaanvraag dient in ieder geval:
a) De naam van de kandidaat te omvatten;
b) Aan te geven voor welk diploma de kandidaat examen zal afleggen;
c) Te omschrijven waarvoor de dispensatie wordt aangevraagd (welk onderdeel, waar dient
rekening mee gehouden te worden).
6. De coördinator LBO informeert vervolgens binnen 14 werkdagen na ontvangst van het verzoek
de aanvrager (reddingsbrigade of organisatie) over het toekennen van de dispensatie en stuurt
een kopie naar de Examenvoorzitter.
7. Een dispensatie wordt altijd uitgegeven voor het betreffende examen.

6

Bezwaar

6.1

Wijze van indienen
1. Een bezwaar dient schriftelijk en ondertekend bij de Centrale Examencommissie te worden
ingediend binnen 10 werkdagen nadat de uitslag van het examen bekend is gemaakt.
2. De Centrale Examencommissie bevestigt de ontvangst aan de indiener en brengt de
betrokken beoordelaar op de hoogte van het bezwaar.
3. Indien de termijn voor indiening wordt overschreden, wordt het bezwaar niet in behandeling
genomen.

6.2

Inhoud van het bezwaar
1. Het bezwaarschrift bevat ten minste:
• De naam en het adres van de indiener;
• De datum van indiening;
• De omschrijving van het bezwaar.
2. Indien het bezwaarschrift een of meer van deze onderdelen niet bevat, wordt de indiener in de
gelegenheid gesteld deze binnen 5 werkdagen alsnog aan te vullen.
3. Indien het bezwaar niet binnen deze termijn wordt aangevuld, dan wordt het bezwaar niet in
behandeling genomen.
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6.3 Niet in behandeling
Indien een bezwaar om een van de redenen als genoemd in artikel 6.1 en/of 6.2 niet in behandeling
wordt genomen, stelt de Centrale Examencommissie de indiener hiervan binnen 15 werkdagen op de
hoogte.
6.4 Horen
De Centrale Examencommissie kan besluiten om de betrokkenen te horen.
6.5 Termijnen uitspraak bezwaar
De Centrale Examencommissie beslist binnen dertig werkdagen na indiening van het bezwaar. De
Centrale Examencommissie kan de termijn eenmaal verlengen met een maximum van dertig
werkdagen.
6.6 Beslissing
De Centrale Examencommissie geeft een gemotiveerd oordeel over het al dan niet gegrond zijn van
het bezwaar en deelt dit schriftelijk mee aan de indiener en de betrokken examinator. De Centrale
Examencommissie deelt daarbij mede welke maatregelen getroffen worden naar aanleiding van dit
oordeel.
6.7 Beroep
Tegen een beslissing als bedoeld in artikel 6.5 kan de kandidaat in beroep gaan overeenkomstig het
bepaalde zoals uitgewerkt in het Klachtenreglement t.b.v. Reddingsbrigade Nederland – KNBRD en
haar leden.

7
7.1

Diplomering
Diploma’s
1. Na het met voldoende resultaat afronden van het examen ontvangt de kandidaat een diploma.
2. De diploma’s worden voorzien van een naam en handtekening van de Examenvoorzitter en
een stempel.
3. De datum van het examen is de datum die op het behaalde diploma wordt vermeld.
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8

Slotbepalingen

8.1 Onvoorziene omstandigheden
Indien zich omstandigheden voordoen die de toetsing betreffen en waarin dit reglement niet voorziet,
beslist de Centrale Examencommissie.
8.2

Wijzigingen
1. Wijzigingen van deze regeling worden door het Bestuur van Reddingsbrigade Nederland bij
afzonderlijk besluit vastgesteld.
2. Een wijziging kan voorts niet ten nadele van kandidaten van invloed zijn op enige andere
beslissing, die op grond van deze regeling door de Centrale Examencommissie is genomen
ten aanzien van een kandidaat.

8.3 Vorige regeling(en) vervallen
Doordat deze regeling in werking treedt, komen alle voorgaande regeling(en) te vervallen.
8.4 Bekendmaking
Het Landelijk Bureau van Reddingsbrigade Nederland draagt zorg voor bekendmaking van deze
regeling, evenals van elke wijziging.
8.5 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 9 oktober 2020.

Examenreglement Lifesaving oktober 2020

Pagina | 12

Bijlage I

Overzicht formulieren

Voor en tijdens het examen dienen altijd de meest recente formulieren gebruikt te worden. Deze zijn
online te vinden op de website van Reddingbrigade Nederland.
Afkorting
EA-EV-formulier

Naam
Examen aanvraag/ verslag

Omschrijving
Het aanvraagformulier voor het examen. Dit
document dient er ook voor om tijdens het
examen, het examenverslag op te maken.

DL

Deelnemerslijst

Een deelnemerslijst moet tijdens het examen
aanwezig zijn. Alle deelnemers aan het
examen dienen op dit formulier te staan.

EVI-formulier

Examen
voorinventarisatieformulier

Voor eind december van ieder jaar geeft de
aanvrager van het examen aan de
coördinator LBO door op welke datum(s) het
examen gepland staat in het daaropvolgende
jaar.

WF

Werkformulier

Het WF wordt tijdens het examen gebruikt
om per examengroep (diploma) de resultaten
van de kandidaten bij te houden. Voor iedere
examengroep dient een apart formulier te
worden opgesteld.

Bijlage II
•
•
•
•

Maximaal kandidaten per beoordelaar/ instructeur niveau 3

Junior redder 1 en 2
Junior redder 3 en 4
Zwemmend redder 1 t/m 4
Life Saver 1 t/m 3

Maximaal 10 kandidaten
Maximaal 10 kandidaten
Maximaal 6 kandidaten
Maximaal 4 kandidaten voor het praktijkexamen

Bij de Junior Redder en Zwemmend Redder examens is het toegestaan om, na toestemming van de
Examenvoorzitter, per examengroep 1 extra kandidaat toe te voegen.
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Bijlage III

Eisen reddingspop

De reddingspop is vervaardigd uit plastic en is zodanig geconstrueerd dat deze kan vollopen met
water. De reddingspop kan worden afgesloten met behulp van schroefdoppen. Hierdoor kan de
reddingspop geheel of gedeeltelijk worden gevuld met lucht of water.
De reddingspop heeft een hoogte van ongeveer 1 meter. De achterkant van het hoofd van de
reddingspop is bij voorkeur in een contrasterende kleur geschilderd. Op het midden van de pop is bij
voorkeur een contrasterende kleur aangebracht. Deze lijn is geplaatst op 40 cm vanaf de onderzijde
van de pop. De lijn is 15 cm breed.
Op de voorzijde van de pop is een schroefdop aangebracht. Op het moment dat de pop gevuld is met
water tot de onderzijde van deze opening en de openingen vervolgens worden afgesloten blijft de
reddingspop rechtop tot ongeveer schouderhoogte in het water drijven.
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Bijlage IV

Kledingeisen

Het examen wordt afgelegd in reguliere zwemkleding. Mocht er in de exameneisen worden gesteld dat
er gekleed gezwommen wordt, dan moet de kleding voldoen aan de in deze bijlage gestelde eisen. De
kledingstukken behoren zodanig aan te sluiten, dat deze tijdens het bewegen in het water niet verloren
kunnen worden.
Of kleding voldoet is ter beoordeling van de beoordelaar Lifesaving, bij twijfel kan de Examenvoorzitter
worden geraadpleegd. Mocht de kleding niet voldoen dan wordt de deelnemer uitgesloten van het
examen. De kleding dient altijd schoon en in goede staat te zijn.
Gebruik skinnyjeans
Skinnyjeans (naadloos aansluitend) met een katoenpercentage van min. 96% is toegestaan tijdens de
examens.
Gebruik van een (zwem)bril
Het gebruik van normale brillen plus of min dioptrie is toegestaan. Het gebruik van een duikbril (op
sterkte) bij de hiervoor in aanmerking komende examenonderdelen dient te worden aangevraagd door
middel van en dispensatieverzoek (zie artikel 5).
Schade en/of letsel optredend door het gebruik van de zwembril is voor eigen risico.
Kledingeisen voor de Junior Redder diploma’s
• Zwemkleding
• T-shirt, blouse of hemd met mouwen
• Lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan)
• Regen/ windjack (bedoeld wordt een jack met lange mouwen, dat vaak is vervaardigd uit een
soort nylon)
• Schoenen die het vrij buigen van de voet niet of minder goed mogelijk maken
Het is toegestaan dat kandidaten in plaats van een broek/ blouse een jurk met mouwen of rok/ blouse
met mouwen dragen. De jurk/ rok moet tot over de knie reiken.
Kledingeisen voor de Zwemmend Redder en Lifesaver diploma’s
• Zwemkleding
• T-shirt, blouse of hemd met mouwen
• Lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan)
Het is toegestaan dat kandidaten in plaats van een broek/ blouse een jurk met mouwen of rok/ blouse
met mouwen dragen. De jurk/ rok moet tot over de knie reiken.
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