
Beste watersporter, 

 

Afgelopen dinsdag 27 augustus is er een algemene bijeenkomst geweest voor de vernieuwing van de 

diplomalijn. Op deze avond waren ongeveer 50 geïnteresseerden aanwezig vanuit zowel scouting, 

verenigingen als vaarscholen. Het doel van deze avond was om overeenstemming te vinden hoe de diplomalijn 

vernieuwd kan worden. Gezien de reacties van de aanwezigen was de sfeer positief kritisch en is er in grote 

lijn overeenstemming gevonden hoe de diplomalijn vernieuwd kan worden. 

 

Uit de avond kwam naar voren dat de volgende punten omarmd worden voor de vernieuwde diplomalijn: 

1. Het invoeren van modules, waarbij wel is aangegeven dat modules niet door locaties zelf aangedragen 

kunnen worden bij de KC, zodat de uniformiteit niet verdwijnt.  

2. Het inbouwen van een kleiner basisblok voorafgaand aan modules 

3. Het basisblok weersonafhankelijk maken  

De laatste twee punten zorgen dat ongeacht de weersomstandigheden het basisblok in een 8-tal 

dagdelen (lesweek) afgerond kan worden. 

 

Verder is er op de avond gediscussieerd over het invoeren van een introductie- of opstapdiploma voor 1 á 2 

dagdelen varen. Er wordt geopperd dat dit een uitgelezen mogelijkheid is om bij een kennismaking mensen 

bekend te maken met het CWO, waardoor men sneller een volgende keer weer bij een CWO-locatie les zou 

nemen. Aan de andere kant wordt aangedragen in hoeverre dit een meerwaarde is voor de huidige 

lesprogramma’s. Hier wordt vaak de introductie al in verwerkt, dus slaan ze dit diploma over. 

Als laatste werd duidelijk de voorkeur uitgesproken de verschillende disciplines niet in één diplomalijn te 

schuiven. Dat betekent dat de disciplines zwaardboot, catamaran, kielboot en jeugdzeilen behouden zullen 

blijven. 

 

Tijdens de avond werd ook nog kort gerefereerd naar het digitale diplomasysteem wat dit seizoen bij een 

aantal locaties als pilot draait. Men geeft aan dat dit systeem mogelijkheid biedt voor het werken met modules. 

De eerste reacties van de gebruikers van het eerste uur waren zeer positief. Naar verluid schijnt het praktisch 

te werken. Doordat er ook locaties zijn met een wisselende dekking van het 4G netwerk, wordt de noodzaak 

van een offline draaiende versie aangekaart of met uitgestelde synchronisatie. 

 

Op de volgende pagina kunt u een schematische voorstelling vinden van de structuur per discipline. Hier kunt 

u het oude CWO I vinden in de introductie en het eerste basisblok. Vanaf ervaren (huidige CWO II) kan er ook 

gewerkt worden aan modules. Hier staat links de basis voor dat niveau en rechts de modules welke 

weersafhankelijk of locatieafhankelijk zijn. Na de basis van ervaren gehaald te hebben, kan men doorgroeien 

door modules te halen naar een volgend niveau. De cursist en CWO locaties hebben hier keuzevrijheid in 

welke modules er worden behandeld. Op de avond is geopperd dat er een een minimaal aantal modules 

behaald moet zijn voor er naar een hoger niveau doorgestroomd kan worden, of dat er modules verplicht 

worden gesteld. 

 

Na de regiobijeenkomsten zullen de werkgroepen kielboot, zwaardboot/catamaran, jeugdzeilen en windsurfen 

zich verder toespitsen over de plaats van de huidige diploma-eisen in het schema.  

Komende twee weken zullen er nog twee regiobijeenkomsten gehouden worden. Op donderdag 5 september 

zal de regiobijeenkomst in Lelystad zijn en op 10 september in de regio van Rotterdam. De bijeenkomst van 

donderdag 5 september start om 19.30, u bent vanaf 19.15 welkom. Exacte tijd en locatie voor dinsdag 10 

september volgt zo snel mogelijk. Op deze avond is er ruimte voor vragen, suggesties en feedback op het 

concept voor de vernieuwde diplomalijn. 

 

Mocht u bij een regiobijeenkomst aanwezig willen zijn, of wilt u meedenken met de praktische invullen van de 

CWO eisen in de nieuwe structuur, meld je dan aan via deze link. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rik Coumans 

https://www.google.com/maps/place/Congrescentrum+De+Pijler/@52.4904153,5.4784736,13.25z/data=!4m5!3m4!1s0x47c6267eff41ec49:0x8bb5824a5d3e5fa1!8m2!3d52.4934373!4d5.4830454
https://docs.google.com/forms/d/1w_fR5zSkODqPT9hnoJz2fboRTp3RD6xKnwAtXUawhuI/edit


 


