
Registratie- en doorverwijzingsformulier voor de PADI-cursus Open Water Diver
Naam cursist __________________________________________________________ Geboortedatum _____________
 Dag/maand/jaar     

Postadres_____________________________________________________________ Geslacht    M  V

Plaats__________________________________________________ Staat/provincie____________________________

Land____________________________________________________________ Postcode_______________________

Telefoon privé (____)_____________________________________  Werk  (____)______________________________ 

Fax (____)___________________________________   E-mail ____________________________________________

Alle PADI-instructeurs die dit document paraferen moeten een identificatiegedeelte hieronder invullen.

PADI-instructeur_______________________________________________Handtekening________________________

PADI-nr.______________________Nr. duikcentrum/resort___________________________Datum________________
 Dag/maand/jaar    

Telefoonnr.  (____)___________________________________  Faxnr.  (____)_________________________________

E-mailadres __________________________  

PADI-instructeur____________________________________Handtekening________________________

PADI-nr.__________________Nr. duikcentrum/resort________________________Datum_____________
 Dag/maand/jaar    

Telefoonnr.  (____)____________________________  Faxnr.  (____)_____________________________

E-mailadres  ____________________________  
NB: Voeg zo nodig een extra blad voor andere informatie over de PADI-instructeurs toe. 
Wanneer je een PADI Scuba Diver/Open Water Diver cursist doorverwijst: 
a. Vul de informatie over de duiker en de PADI-instructeur in en de gedeelten over voltooide opleidingen.
b. Voeg een kopie van de PADI medische verklaring toe aan dit formulier.
c. Wijs de duiker op het feit dat er een pasfoto nodig is voor verwerking van de brevetteringskaart.
d. Moedig de duiker aan om de opleiding zo snel mogelijk te voltooien en leg uit dat dit formulier slechts 
    tot één jaar na de datum van voltooiing van de laatste opleidingsmodule geldig is.

A. Duiken in gesloten water 
 Voltooiingsdatum Paraaf   
 Dag/maand/jaar instructeur**     PADI-nr.

CW 1* ____/____/____ ______ nr.________  

CW 2  ____/____/____ ______ nr.________

CW 3   ____/____/____ ______ nr.________

CW 4  ____/____/____ ______ nr.________

CW 5 ____/____/____ ______ nr.________

* DDSD met alle CW Dive 1 vaardigheden =  
   Open Water Diver CW duik 1

(NB: Als alle duiken in gesloten water en de beoordeling van watermanschap onder één instructeur hebben plaatsgevonden is één handtekening 
voldoende.)

Alle bovenstaande duiken in gesloten water en de beoordeling van watermanschap zijn voltooid.

Handtekening instructeur _______________________________________ PADI-nr. __________  Datum ____/____/____  

**Ik verklaar dat deze cursist deze vaardigheid/module/duik naar behoren heeft voltooid, zoals beschreven in het PADI 
instructeurshandboek. Ik ben een PADI-instructeur met geldige onderwijsbevoegdheid voor dit jaar.

B. Kennisontwikkeling Cursusoptie:  RDP Tabel   eRDPML   Alleen computer
 Voltooiingsdatum Voltooide  Quiz/test Open water-video   Paraaf
 Dag/maand/jaar KR voltooid bekeken  instructeur**  PADI-nr.          
Mod 1  ____/____/____   ______       ________nr.__________
Mod 2  ____/____/____  ______       ________nr.__________
Mod 3  ____/____/____  ______       ________nr.__________
Mod 4 ____/____/____  ______       ________nr.__________
Mod 5  ____/____/____  ______       ________nr.__________

OR eLearning Snel overzicht ___/___/___  ______  ________nr.__________

(NB: Als alle bovenstaande sessies voor kennisontwikkeling onder één instructeur hebben plaatsgevonden is één handtekening voldoende.)  
Alle bovenstaande sessies voor kennisontwikkeling zijn voltooid, en de cursist is geslaagd voor de quizzen/tests. 

Handtekening instructeur _______________________________________ PADI-nr. __________  Datum ____/____/____  

C. Duiken in open water
 Voltooiingsdatum Paraaf Voltooiingsdatum Paraaf
 Dag/maand/jaar instructeur** PADI-nr. Dag/maand/jaar instructeur** PADI-nr.             

Duik 1 ____/____/____    ______nr.________  Duik 3 ____/____/____     ______nr.________

Duik 2 ____/____/____    ______nr.________  Duik 4 ____/____/____     ______nr.________     
Vaardigheden duikflexibiliteit 
Deze vaardigheden kunnen worden verworven tijdens elke trainingsduik in open water.
  Paraaf             
  Voltooid op instructeur**   PADI-nr. 

1. Verwijderen kramp Duik nr.____ ________nr.__________

2. Slepen uitgeputte duiker Duik nr.____ ________nr.__________

3. Zwemmen aan oppervlakte, met kompas Duik nr.____ ________nr.__________

4. Snorkel/automaatuitwisseling Duik nr.____ ________nr.__________

5. Veiligheidsstop Duik nr.____ ________nr.__________

6. Verwijderen/terugplaatsen SCUBA (oppervlakte) Duik nr.____ ________nr.__________

7. Verwijderen/terugplaatsen gewichten (oppervlakte) Duik nr.____ ________nr.__________

8. CESA (duik 2, 3 of 4) Duik nr.____ ________nr.__________

9. UW kompasnavigatie (duik 2, 3 of 4) Duik nr.____ ________nr.__________
(NB: Als alle bovenstaande vaardigheden duikflexibiliteit onder één instructeur hebben plaatsgevonden is één handtekening voldoende.) 

Alle vaardigheden voor duikflexibiliteit zijn voltooid.
 
Handtekening instructeur _______________________________________ PADI-nr. __________  Datum ____/____/____  
Verklaring van de cursist: Ik ben bekend met de opleidingsvereisten voor deze cursus en heb alle brevetteringsvereisten met 
goed gevolg voltooid. Ik ben voldoende voorbereid om te duiken op de plaatsen en onder de omstandigheden waarvoor ik ben 
opgeleid. Ik ben mij ervan bewust dat aanvullende opleiding aanbevolen wordt voor deelname aan duikspecialty’s, op andere 
plaatsen of na perioden waarin ik langer dan zes maanden niet heb gedoken. Ik verklaar de standaard veilige duikprocedures 
van PADI te zullen volgen.

Handtekening cursist ______________________________________________ Datum ____/____/____

Er is voldaan aan alle vereisten voor het brevet PADI Scuba Diver (kennisontwikkelingssessies 1, 2, 3, duiken in gesloten 
water 1, 2, 3 en duiken in open water 1, 2 met goed gevolg voltooid).
 
Handtekening instructeur _______________________________________ PADI-nr. __________  Datum ____/____/____  
Er is voldaan aan alle vereisten voor het brevet  PADI Open Water Diver have been met.
 
Handtekening instructeur _______________________________________ PADI-nr. __________  Datum ____/____/____  Product No. 10056DU  (Rev. 1/11)  Version 3.07

Beoordeling van watermanschap
Voltooiingsdatum Paraaf
 Dag/maand/jaar instructeur** PADI-nr. 

200 meter zwemmen OF
300 meter zwemmen met masker/snorkel/vinnen

____/____/____  ______nr.________
10 minuten Survival Float
____/____/____  ______nr.________
Skindiving-vaardigheden
____/____/____  ______nr.________
Droogpakoriëntatie
____/____/____  ______nr.________
(Indien droogpakken worden gebruikt bij duikcursussen in open water.)


