
SUP INSTRUCTOR LICENTIE
Instructeurs opleiding / Licentie

I  Cursus en examinatie

Deelname- Gecontroleerd peddelen (zoals bv met 15 eenzijdige paddle strokes dezelfde lijn aan kunnen
vereisten houden) en de manoeuvres uit het examen. Lesgeef ervaring is niet vereist, aan te bevelen is 

echter een gedegen voorbereiding van de theorie uit de VDWS-opleidingsmap.

Minimum leeftijd 18 jaar 

Aanmelding / - Volledig ingevulde online registratie (www.vdws.de)
voorwaarden - Bewijs van particuliere aansprakelijkheidsverzekering

- 50% van het cursusgeld aanbetaald (factuur wordt opgemaakt na ontvangst van de 
online inschrijving)

Cursusduur  4 dagen incl. examenonderdelen

Opleiding Tijdens de cursus leren de deelnemers de nodige educatieve en methodische 
hulpmiddelen te ontwikkelen om later veilige, gekwalificeerde en goed organiseerde SUP-
lessen te kunnen geven en om een veilige en goed organiseerde verhuur te waarborgen. 

Cursusinhoud Bewegingsinstructies, begrippen, bewegingstaken, leergedrag, fouten analyse en fouten 
correctie. Technieken voor boardcontrole en peddeltechnieken. Inleiding tot 
lesvoorbereiding en lesplanning. Lesmodel beginner les. VDWS SUP-systeem, 
lesmateriaal, veiligheidskaart. Watersport versus natuur- en milieu, weerkunde, 
materiaalkunde, gezondheid en veiligheid. Beroepsprofiel watersport instructeur.

Examenonderdelen Praktijk ‚eigen vaardigheid‘: 
Veilig omgaan met board en peddel. Bij een boeienparcours peddel je één keer heen en 
weer tussen twee boeien over een afstand van 40 meter. Op het eerste stuk, in parallel 
stance, peddel je maar aan één kant met de C-stroke. Op de terugweg, in parallel stance, 
peddel je met de J-stroke aan beide kanten. De eerste boei wordt gerond met een 
crossbow-turn, de tweede boei met een pivot-turn. 
Tutorial van het praktijk examen: https://www.youtube.com/watch?v=_NI7m2pxtxA

Praktijk examen ‘lesgeven’: toetsing van lesgeef vaardigheid in combinatie met 
specialistische theoretische kennis
Theorie: schriftelijk examen, duur 30 minuten.

II Licentie

Documenten - EHBO certificaat (minimaal 9 lessen, niet ouder dan 2 jaar)
- VDWS Rescue licentie of NL Reddingsbrigade licentie of Duitse DLRG Bronze of 
gelijkwaardig)
- Bewijs van het besturen van een motorboot voor redding doeleinden (VDWS-formulier)
- VDWS-lidmaatschap aanvraagformulier
- Pasfoto (jpg-bestand per e-mail)

Status Deelnemers aan de opleiding die minimaal het examen ‘lesgeven’ hebben behaald, krijgen
de status Level I Instructor.

Licentie De status VDWS Level 1 Instructor wordt pas vervangen door Level 2 Instructor als alle 
examenonderdelen zijn behaald. Een stage is niet in de opleiding opgenomen.

Geldigheid 3 jaar
Verlenging Door deel te nemen aan een VDWS-trainings evenement (Dagtraining, Center Manager 

etc.)
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