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Inleiding
Beste lezer,
Voor u ziet u het CWO-jaarboek 2020. Het CWO-jaarboek maakt deel uit van de richtlijnen die een
CWO-opleidingslocatie dient te hanteren. In die zin heeft dit Jaarboek een formele status. Het Jaarboek
is bedoeld voor eigenaren, bestuurders, contactpersonen, Opleiders en andere verantwoordelijken
van opleidingslocaties die met het CWO-systeem werken of dat in de toekomst van plan zijn te gaan
doen. Het CWO-jaarboek bevat praktische informatie over de procedures, afspraken en werkwijzen
binnen de CWO. Indien er wijzigingen plaatsvinden, wordt dit kenbaar gemaakt in de CWOnieuwsbrief. Mocht u na het lezen van het Jaarboek nog vragen hebben, kunt u altijd contact opnemen
met het CWO-secretariaat.

Wijzigingen ten opzichte van vorig jaar
Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen in het CWO-jaarboek van vorig jaar samengevat.
Aan- en afmeldingen I2 en I3:
Vanaf nu zal het aan- en afmelden van I2 en I3 alleen nog mogelijk zijn via Salesforce. De googleforms
zijn er alleen nog voor het aanvragen van een I4 afname en een sterafronding. Alle aanvragen die
minder dan 10 werkdagen van tevoren worden aangevraagd, zullen niet in behandeling worden
genomen door het Secretariaat.

Nieuwe structuur van instructeurslijn:
Vanaf dit seizoen is er de mogelijkheid om I3 trainer en I4 jeugdzeilen te worden. Zie pagina 28 e.v.
voor meer informatie.
Mijnwatersportpaspoort:
Vanaf seizoen 2020 zal het mogelijk zijn digitale diploma’s uit te geven. Ook de papieren diploma’s
zijn nog gewoon geldig, maar het kan niet in combinatie met elkaar.

IV+ trainingsweekenden:
De eisen voor de IV+ weekenden zullen vanaf dit seizoen strenger gehandhaafd worden. Dit heeft
meerdere redenen namelijk het eigenvaardigheidsniveau op peil houden en de kwaliteit en de
uniformiteit van de IV+ afnames bewaken.
Meld een IV+ afvaarweekend dus zo vroeg mogelijk in het seizoen aan en uiterlijk twee weken van
tevoren.
Kandidaten van wie niet aangetoond kan worden dat hun afvaarweekend aan de richtlijnen voldoet,
kunnen niet door het CWO-Secretariaat in behandeling genomen worden.
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1 Uitgangspunten en organisatie van de Stichting CWO
1.1 Wat is de CWO?
De CWO (Stichting Commissie Watersportopleidingen) is een Nederlands keurmerk en staat garant
voor de kwaliteit en veiligheid van de aangesloten watersportopleidingen middels haar landelijk
erkende diplomasysteem. Het CWO-systeem bestaat uit diverse opleidingsprogramma’s met
bijbehorende diploma’s. Door een uniformiteit te bewerkstelligen in de diploma-eisen tracht de CWO
de gehele diplomering op één nationale lijn te krijgen.

Deelnemende organisaties
De CWO is het samenwerkingsverband van twee belangrijke organisaties die zich bezighouden met
watersportbelangen in Nederland. De deelnemende organisaties zijn:
• de HISWA Vereniging namens de vereniging van ondernemers in de waterrecreatie
• het Watersportverbond namens de watersportverenigingen

CWO-systeem
Het CWO-systeem is in twee pijlers in te delen:
1. Een diplomeringssysteem voor eigen vaardigheidsniveaus:
Dit zijn de diploma’s die een uiting zijn van het vaarniveau van een persoon en gehaald kunnen
worden bij een CWO-opleidingslocatie. De niveaus van deze diploma’s worden aangegeven
met Romeinse cijfers: I, II, III, IV en IV+, waarbij de niveaus IV en IV+ er primair zijn ter
diplomering van het eigenvaardigheidsniveau van lesgeefkader (instructeurs). Meer
informatie over het diplomeringssysteem is te vinden in hoofdstuk 3: Kwaliteitswaarborging.
2. Een diplomeringssysteem voor instructeursniveaus:
Dit zijn de diploma’s dat kader kan halen bij CWO-locaties die bevoegd zijn om kader op te
leiden en die uiting geven van het lesgeefniveau van een persoon. De niveaus van deze
diploma’s worden aangegeven met Arabische cijfers: 2, 3, 4, 4* (instructeur niveau 4 met
examenbevoegdheid), O (Opleider) en O* (Opleider met examenbevoegdheid). Praktische
informatie over het diplomeringssysteem voor instructeurs is te vinden in hoofdstuk 4:
Opleiden van kader.

Competentiegericht Opleiden
Sinds 2008 wordt voor het opleiden van lesgeefkader gebruikt gemaakt van het zogenoemde
Competentiegericht Opleiden (CGO) zoals is vastgelegd in de richtlijnen van de Kwalificatiestructuur
Sport. De CWO schrijft geen opleidingsproces voor maar toetst alleen de eindniveaus van de personen
die in aanmerking willen komen voor de status van zeilinstructeur.
De competenties die een instructeur op I-4 niveau bezit, staan gelijk aan de competenties die worden
behaald in een MBO-4 opleiding. Hetzelfde geldt voor de niveaus I-2 en I-3. Voor meer informatie over
de link tussen CWO-instructeursniveaus en MBO-opleiding; www.academievoorsportkader.nl/.
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1.2 Missie van de CWO
De CWO zorgt voor ontwikkeling, uitvoering en borging van het erkende systeem van
watersportopleidingen in Nederland.

Uit de statuten van de Stichting CWO:
Art.2 – Doel
De stichting stelt zich ten doel de kwaliteit van, de voorlichting over en de deelname aan
watersportopleidingen in Nederland te verbeteren en te bevorderen, alles in de ruimste zin van het
woord.
Art. 3 – Taken
De stichting tracht dit doel te bereiken door:
3.1 Het vaststellen en onderhouden van een landelijk systeem van watersportopleidingen en
bijbehorende diploma-eisen voor consument en kader.
3.2 Het vaststellen en onderhouden van normen voor watersportopleidingen verzorgende locaties.
3.3 Het aangaan van overeenkomsten met onder 3.2 bedoelde bedrijven/instellingen.
3.4 Het regelmatig controleren van de bevoegde en daarvoor in aanmerking komende bedrijven/
instellingen.
3.5 Het voorlichting geven over en bekendheid geven aan de watersportopleidingen.
3.6 Alle andere activiteiten die het doel van de stichting kunnen bevorderen.

1.3 Nationale en internationale erkenning
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Nationaal

De CWO wordt erkend door:
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
• Nederlands Olympisch Comité* Nederlandse Sport Federatie
• (NOC*NSF) Academie voor Sportkader (ASK)
Alle CWO-instructeur diploma’s van niveau 2 t/m 4 volgens de
Kwalificatiestructuur Sport (KSS) zijn in de periode 2008-2010 in opdracht
van het ministerie van VWS ge-audit door Calibris. Na de erkenning heeft
het ministerie van VWS in 2010 haar rol als kwaliteitsbewaker van de KSS
overgedragen aan de georganiseerde sport. De Academie van Sportkader
(ASK) is binnen NOC*NSF belast met de taak van kwaliteitsbewaker.
KSS & ASK: www.academievoorsportkader.nl

Internationaal

De CWO wordt internationaal erkend door:
• World Sailing ( www.sailing.org/training )
World Sailing (voorheen ISAF) erkent de opleidingsprogramma’s (National
Sail Training Programme) van de aangesloten nationale autoriteiten
(National Member Authority). De ISAF heeft op 19 augustus 2010 de
erkenning van ISAF Recognized Training afgegeven (nu: World Sailing
recognized training) aan het Watersportverbond en het CWOopleidingssysteem. Deze erkenning heeft betrekking op alle disciplines met
uitzondering van Jachtvaren.
Onder bepaalde voorwaarden kunnen aangesloten opleidingslocaties
gebruik maken van het logo van World Sailing. Het World Sailing logo mag
nooit alleenstaand gebruikt worden in relatie tot CWO-opleidingen, maar
moet altijd in combinatie met het Watersportverbond logo gebruikt
worden. Neem voor de precieze voorwaarden contact op met Christoffel
van Hees: christoffel.van.hees@watersportverbond.nl.

1.4 Besluitvorming binnen de Stichting CWO
De CWO is een stichting. De besluitvorming en eindverantwoordelijkheid zijn in handen van het
bestuur. Van de deelnemende organisaties is hierin minimaal één vertegenwoordiger afgevaardigd.
Het streven is besluiten te nemen waarin iedere deelnemende organisatie zich kan vinden, zodat de
algemene doelen in een gezamenlijk verband worden nagestreefd.
Binnen de democratische overlegstructuur van de CWO is het voor iedere belanghebbende mogelijk
om directe of indirecte invloed uit te oefenen. Dit kan door contact op te nemen met de
vertegenwoordigers van de verschillende organisaties of door het opstellen van een schrijven waarin
een verzoek/ voorstel met argumentatie wordt verwoord. Dit kan worden opgestuurd naar het CWOsecretariaat. De coördinator zal het als ingekomen stuk bij een eerstvolgende bestuursvergadering of
Kwaliteitscommissie vergadering voorleggen. Na een bestuursvergadering worden besluiten
geanonimiseerd en met uitzondering van strategisch gevoelige onderwerpen openbaar gemaakt in de
CWO-nieuwsbrief.
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1.5 Organisatie van de Stichting CWO
Binnen de CWO is een aantal werkgroepen en commissies actief. Alle werkgroepen zijn of worden in
het leven geroepen voor de uitwerking van inhoudelijke en/of technische zaken. De eindresultaten uit
de werkgroepen worden als advies aan de Kwaliteitscommissie voorgedragen. Daarna ligt de
uiteindelijke beslissing in handen van het CWO-bestuur.

Organigram 2020
CWO-bestuur
HISWA

Afgevaardigden van brancheorganisaties plus
onafhankelijk voorzitter. Komen ten minste vier keer
per jaar bijeen

Watersportverbond

Kwaliteitscommissie

CWO-secretariaat

Controleurs

Adviseert CWO-bestuur
gevraagd en ongevraagd.
Komt minimaal 2x per jaar
bijeen.

Ondersteuning,
facilitering, voorbereiding,
informatievoorziening,
communicatie

Verantwoordelijk voor
kwaliteitscontrole bij
opleidingslocaties. Komen
2x per jaar bijeen.

Opleidercursus
Cursusstaf
organiseert samen
met leercoaches de
opleidercursus

Werkgroepen
indien gewenst

Werkgroepen
indien gewenst
Zoals werkgroep
diplomasysteemvernieuwing

CWO aangesloten opleidingslocaties
Vaarscholen en verenigingen. Komen minimaal 1x per jaar bijeen (achterbanbijeenkomst) om ervaringen met de
CWO te delen
CWO-bestuur

CWO-bestuur
Het CWO-bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid van de Stichting CWO. De leden van het
CWO-bestuur komen minimaal 4 keer per jaar bijeen. Het bestuur houdt zich bezig met de algemene
beleidszaken van de CWO en is eindverantwoordelijk voor de financiën van de Stichting. Het CWObestuur laat zich adviseren door de Kwaliteitscommissie en de Controlecommissie voor wat betreft
technische zaken. De uitvoering van het beleid van het bestuur wordt verzorgd door het CWOsecretariaat. Mocht u contact willen opnemen met het CWO-bestuur, kan dat via het Secretariaat of
rechtstreeks via onderstaande contactgegevens
Vacant, voorzitter
Onafhankelijk
T: 085-401 59 66
E:

Marijn Stokker, technische zaken
Watersportverbond
T: 06-113 10 441
E: marijn.stokker@watersportverbond.nl

Erwin Schippers, penningmeester
HISWA Vereniging
T: 06-50208264
E: erwin@debird.nl

Rob van Zanten, erkenningen
HISWA Vereniging
T: 06-53593960
E: info@nautiek.com
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Kwaliteitscommissie
De Kwaliteitscommissie (KC) is de belangrijkste commissie binnen de CWO. De KC ontwikkelt en
bewaakt (in samenwerking met werkgroepen indien specifieke kennis noodzakelijk is) de inhoud van
kaderopleidingen en diplomaeisen voor de consument. De KC is het belangrijkste adviesorgaan van het
CWO-bestuur. De KC vergadert minimaal tweemaal per jaar (eenmaal in voorjaar en eenmaal in het
najaar) maar het streven is om vaker te vergaderen. Binnen de KC zijn alle betrokken belangengroepen
vertegenwoordigd. Voor leden van de KC is een opvolgingscyclus waar het gaat om de afgevaardigden
namens een belangengroep. Voor enkele leden is de afvaardiging gebonden aan de functie die vervuld
wordt.
Christoffel van Hees, voorzitter
Vertegenwoordiger verenigingen
T: 030-7513721
E: christoffel.van.hees@watersportverbond.nl

Marije Zandstra
Vertegenwoordiger vaarscholen
E: marije.zandstra@gmail.com

Bart van Breemen
Vertegenwoordiger verenigingen
E: bart.van.breemen@watersportverbond.nl

Jan Cees Kossen
Vertegenwoordiger vaarscholen
E: jancees@kossensailing.nl

Marijn Ferier
Vertegenwoordiger Opleiders
E: msferier@gmail.com

Joost Brouwer
Vertegenwoordiger Controleurs
E: joost.brouwer92@gmail.com

Dennis Peters
Vertegenwoordiger Scouting
E: d.peters19@live.nl

Controlecommissie
De controleurscommissie is gezamenlijk met de controleursgroep verantwoordelijk voor de controles
van de opleidingslocaties. Zij zijn tevens, net als de Kwaliteitscommissie een adviesorgaan voor het
CWO-bestuur. De controleursgroep wordt aangestuurd door Ingeborg Ruinard en Joost Brouwer.
Indien contact wordt gezocht met de controlecommissie, kan dit via het CWO-secretariaat.

Opleidercursusstaf
De Opleidercursus wordt georganiseerd door de Opleidercursusstaf samen met een aantal
leercoaches. De cursusstaf van de 31e Opleidercursus (2020) bestaat uit:
Thom Hoff
E: thom_hoff@hotmail.com

Marijn Ferier
E: msferier@gmail.com

Chiel Reijmer
E: chiel.reijmer@hccnet.nl

Werkgroep Diplomasysteem
In plaats van de jaarlijkse tijdelijke disciplinewerkgroepen is besloten om in 2018 het gehele
diplomasysteem van de CWO onder de loep te nemen. Rik Coumans is door het bestuur aangesteld als
projectleider van de vernieuwing van het CWO-diplomasysteem. Hij stuurt een werkgroep en een
aantal experts aan. Op de Opleider- her en bijscholingsdag, op de achterbanbijeenkomst en via diverse
nieuwsbrieven wordt de achterban op de hoogte gehouden van de voortgang en is gevraagd om input
te leveren of om mee te komen denken.
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Werkgroep Reisvoorbereiding, Routering en Planning (RR&P)
De werkgroep RR&P is verantwoordelijk voor het maken, inplannen en afnemen van de RR&P
examens. RR&P examens vinden minimaal 1x per jaar plaats, met een voorkeur van 2x per jaar.
De werkgroep bestaat uit Adelbert van Groeningen (voorzitter), Matthijs Dolman en Leon van
Minderhout. De werkgroep is te bereiken via het CWO-secretariaat (info@cwo.nl, 085-401 59 66)

Werkgroep Opleider her- en bijscholing (OHB)
In de even jaren wordt er in januari en november een Opleider her- en bijscholingsdag (OHB)
georganiseerd. Hier komen gemiddeld tussen de 80 en 100 Opleiders naartoe.
Eén van de KC-leden zit in de KC namens de Opleiders en is ook het hoofd van de werkgroep OHB; de
samenstelling van de werkgroep verandert per jaar. De werkgroep ontfermt zich over de inhoudelijke
invulling van de dag.

Overige werkgroepen
Indien wenselijk kan door de Kwaliteitscommissie of de controlecommissie een werkgroep worden
opgezet. De werkgroep rondt voorstellen uiterlijk 1 november van het betreffende jaar af en wordt
weer opgeheven. Eventuele wijzigingen worden van kracht met ingang van het volgende jaar.

Secretariaat
Het CWO-secretariaat is het uitvoerende orgaan van de CWO, in 2020 ondergebracht bij de het
Watersportverbond in Utrecht
Adres & contactgegevens: Orteliuslaan 1041, Utrecht; 085-401 59 66
Het CWO-secretariaat wordt bemand door twee medewerkers en is belast met onder andere de
volgende taken:
Contacten

•

•
•

•
•
•

Diplomering,
Examens en PvB’s

•

•
•
•
•

Verantwoordelijk voor productie, verspreiding en uitgifte van CWOconsumenten- en kaderdiploma’s
Coördinatie van het ontwikkelen van- en informeren over diplomaeisen en kaderopleidingen
Coördinatie van gedelegeerden en PvB-beoordelaars
Coördinatie van CWO-examens, zoals RR&P
Verwerking van examenrapportages
Het onderhouden van de database en boekhouding

•
•
•

Produceren van het Handboek Opleidingen
Produceren en distribueren van het CWO-jaarboek
Produceren Basisdocument CWO CGO

•

Producering

Contact alle aangesloten locaties en Opleiders: alle vragen komen
binnen bij het Secretariaat; daar wordt de vraag beantwoord of
doorgezet aan het verantwoordelijke orgaan.
Produceren en versturen van de CWO-nieuwsbrief (4x per jaar)
Ondersteuning en secretaris van:
- Het bestuur
- De kwaliteitscommissie
- De controlecommissie en Controleurs
Ondersteuning van de werkgroepen
Innen van o.a. de jaarbijdragen
Planning en organisatie van CWO-controles bij opleidingslocaties
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Het Secretariaat bestaat uit de volgende medewerkers:
Lisette Bakker
CWO-coördinator
T: 085-401 59 66
E: info@cwo.nl

Het Secretariaat wordt ondersteund met de
financiële administratie

Karlijn de Gooijer
CWO-medewerker
T: 085-401 59 66
E: info@cwo.nl
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2 Deelname aan het CWO-systeem
De deelname van een opleidingslocatie berust op een vrijwillige keuze. Van een CWO erkende
opleidingslocatie wordt verwacht dat deze zich houdt aan alle gemaakte afspraken zoals weergegeven
in de samenwerkingsovereenkomst en dit Jaarboek. Bij een blijvende deloyale houding tegenover het
algemene CWO-belang is uitsluiting van het CWO-systeem mogelijk.

2.1 Starten deelname CWO-systeem
Startvoorwaarden

Om te kunnen starten met het traject tot erkende opleidingslocatie moet
aan de volgende eisen worden voldaan:
• Inschrijving van de organisatie bij de Kamer van Koophandel.
• Afsluiting aansprakelijkheidsverzekering.
• De organisatie moet minstens één jaar bestaan.
• Er is een vaste locatie van waaruit gewerkt wordt. Bij mobiele
locaties is de CWO-locatie zelfverantwoordelijk voor het doorgeven
van de lesgeeflocatie.
• In het bezit zijn van vaartuigen waarop instructie gegeven wordt
(vaarschool).
De vaartuigen waarop lesgegeven wordt, moeten voldoen aan de
eisen van de CWO (vereniging)
Deze moeten te allen tijde controleerbaar zijn.
• Overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Vraag het
CWO-secretariaat hiernaar.
• Om kaderopleidingen te mogen verzorgen moet er voldoende
gekwalificeerd personeel aanwezig zijn (zie Hoofdstuk 3.2.1)

Intakecontrole

Om na te gaan of de vaarschool aan de eisen voldoet, wordt door de CWO
een intakecontrole uitgevoerd, waarvoor een bijdrage (zie CWOtarievenoverzicht in hoofdstuk 6) vooraf moet worden voldaan. Als een
intakecontrole buiten Nederland moet plaatsvinden, worden de totale
kosten voor tijd, verblijf en vervoer doorberekend aan de opleidingslocatie.
Deze controle zal bij voorkeur onaangekondigd zijn.
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2.2 Eisen voor deelname aan het CWO-systeem
Overeenkomst en
lidmaatschap

De opleidingslocatie sluit een samenwerkingsovereenkomst met de
Stichting CWO. De opleidingslocatie kan aangesloten zijn bij één van de
CWO-moeders HISWA of Watersportverbond. Daarnaast is het mogelijk om
rechtstreeks aangesloten te zijn bij de CWO. Deze opleidingslocaties worden
binnen de CWO als ‘ongebonden’ locatie beschouwd.

Controleerbaarheid

De opleidingslocatie dient op ten minste 5 dagen per jaar CWO-activiteiten
te verzorgen, welke worden doorgegeven aan de CWO teneinde een
controle door een CWO-controleur mogelijk te maken.

Instructeurs

Een persoon die binnen een CWO-locatie als instructeur actief is, moet in
het bezit zijn van een CWO-instructeurspas minimaal op niveau I-2.
Afhankelijk van het niveau van de cursisten is een hoger instructeursniveau
vereist (zie hoofdstuk 3.2.1).

Instructeursopleiding

Indien bij de locatie CWO-kaderopleidingsactiviteiten plaatsvinden, moeten
deze voldoen aan de CWO-richtlijnen, zoals vermeld in het Jaarboek, het
Basisdocument CWO CGO, en het Handboek Opleidingen van de CWO;
www.cwo.nl/downloads

Veiligheid

De geschiktheid en veiligheid in de betreffende disciplines en niveaus
worden omschreven in de diploma-eisen. De staat van het onderhoud de
schepen dient de veiligheid van de cursist te waarborgen.

Vorderingenstaat

Alle deelnemers aan een CWO-opleiding moeten door de opleidingslocatie
aan het einde van de cursus in het bezit gesteld worden van een CWOvorderingenstaat. Hierin worden de eisen afgetekend waaraan men heeft
voldaan.

Diploma’s

Voldoet men aan alle eisen van een CWO-diploma, dan dient in plaats van
de CWO-vorderingenstaat het betreffende CWO-diploma direct, zonder
extra kosten, te worden uitgereikt.

Watersportpaspoorten

Het CWO-watersportpaspoort mag in plaats van CWO-diploma’s worden
gebruikt. Het paspoort dient te worden voorzien van CWO-zegels die
aangeven welk niveau in welke discipline behaald is. Hierop dient een
locatiestempel geplaatst te worden. Elke andere poging tot validering van
disciplines in het paspoort maakt het paspoort ongeldig.

Exclusiviteit

Het uitgeven van andere dan CWO-diploma’s, -paspoorten of –
vorderingenstaten is alleen toegestaan in disciplines waarvoor de CWO geen
diplomalijn heeft.

Indruk; folder,
advertentie, website

De folder/advertentie/website van de opleidingslocatie dient
waarheidsgetrouw te zijn. Er dient ook informatie over het CWO-systeem in
opgenomen te zijn, inclusief het logo van de CWO.

Gedragscode

De Stichting CWO onderschrijft de gedragsregels ter preventie van seksuele
intimidatie van NOC*NSF en verplicht haar aangesloten opleidingslocaties
deze mede te onderschrijven en te hanteren. De gedragsregels zijn te vinden
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maar ook op te vragen via de internetsite van NOC*NSF: www.sport.nl,
rubriek gezondheid: seksuele intimidatie.
Een centraal 'Meldpunt seksuele intimidatie' is dag en nacht bereikbaar op
tel: 0900-2025590 (€ 0.10 per minuut). Via het meldpunt kan advies
worden ingewonnen en een naam en telefoonnummer van een
vertrouwenspersoon worden verkregen.
Nieuwe discipline

Een reeds aangesloten CWO-opleidingslocatie kan besluiten een nieuwe
discipline aan te willen bieden. Wanneer dit het geval is moet er voor deze
discipline een nieuwe intake plaatsvinden, waarbij alleen die punten
gecontroleerd worden die voor deze specifieke discipline van toepassing
zijn. In de praktijk betekent dit dat de CWO-opleidingslocatie één of meer
gediplomeerde instructeurs in deze discipline moet hebben, waarvan
minimaal een instructeur I-3 of hoger is in deze discipline. Daarnaast moet
er geschikt lesgeefmateriaal zijn. In sommige gevallen zal er een intake op
locatie moeten plaatsvinden. Dit is ter beoordeling aan het CWOsecretariaat. De kosten voor deze intake zijn voor rekening van de CWOlocatie.

2.3 Beëindiging van de deelname aan het CWO-systeem
Beëindiging van deelname vanuit de CWO
Als een opleidingslocatie zich niet aan de voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst of de
vastgestelde richtlijnen houdt, kan de CWO-erkenning worden ingetrokken. In het algemeen zal een
opleidingslocatie eerst in de gelegenheid worden gesteld om het verzuim te herstellen.

Beëindiging van deelname vanuit de opleidingslocatie
Indien een opleidingslocatie zelf de deelname aan de CWO wil beëindigen, dient de opleidingslocatie
de opzegging schriftelijk door te geven aan het CWO-secretariaat. Indien dit vóór 31 oktober is
gebeurd, is de locatie per 1 januari het volgende jaar uitgeschreven en hoeft er geen jaarbijdrage te
worden betaald.

2.4 Overname van een vaarschool
Nieuwe eigenaar
Als een vaarschool wordt overgenomen, dient er een intakeprocedure plaats te vinden. Indien de
nieuwe vaarschoolhouder het bedrijf echter met vloot, instructeurs en al overneemt, is er een
versimpelde procedure die bovendien minder kost.
• De nieuwe vaarschooleigenaar vult een intakeformulier in en stuurt site naar het CWO-secretariaat
met daarbij de bijbehorende documenten (KvK-uittreksel, polis aansprakelijkheidsverzekering, VOG
en een volledige lijst met actieve instructeurs; instructeurs die niet meer actief zijn, zet de locatie zélf
via Salesforce op inactief (dmv toevoegen einddatum).
• De CWO controleert de documenten en voert de administratieve wijzigingen door
• Er wordt een controle uitgevoerd
• De CWO stelt een samenwerkingsovereenkomst op en stuurt een intakefactuur met 50% korting
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2.5 Klachtenprocedure CWO
Klachtenprocedure
Artikel 1

Voor het bezwaar aantekenen tegen besluiten van de CWO tot het niet
verlenen, schorsen of intrekken van CWO-deelname en andere geschillen
moet de opleidingslocatie zich schriftelijk richten tot het Secretariaat van de
Commissie Watersport Opleidingen; Orteliuslaan 1041 3528 BE Utrecht of
info@cwo.nl

Artikel 2

Het Secretariaat neemt contact op met de opleidingslocatie en probeert in
eerste instantie – in onderling overleg – het probleem op te lossen. Het
CWO-Bestuur wordt – indien nodig – op de hoogte gesteld en eventueel in
het overleg betrokken. Het Secretariaat deelt schriftelijk het standpunt van
de CWO aan de opleidingslocatie mee.

Artikel 3

Komt men op deze manier niet tot een voor alle partijen acceptabele
oplossing dan kan de opleidingslocatie schriftelijk een klacht indienen bij de
Klachtencommissie p/a Bestuur; CWO Orteliuslaan 1041, 3528 BE Utrecht
d.m.v. een bij het Secretariaat verkrijgbaar modelformulier. De
opleidingslocatie dient dit formulier binnen twee maanden na het stagneren
van de besprekingen ingevuld en ondertekend te retourneren.

Artikel 4

Het Secretariaat registreert de klacht en zendt een afschrift alsmede alle
bijbehorende bescheiden aan de leden van de Klachtencommissie.

Artikel 5

Alvorens de klacht in behandeling kan worden genomen, dient de
opleidingslocatie het klachtgeld (zie CWO-Tarievenoverzicht) over te maken
op het rekeningnummer IBAN NL44 ABNA 0551 8140 47 van de Stichting
Commissie Watersport Opleidingen te klachtgeld o.v.v. ‘klachtgeld’. Indien
de klacht gegrond blijkt, wordt het klachtgeld gerestitueerd.
In geval van een financieel geschil moet ook het bedrag van de betreffende
schuld voldaan worden. Bij in gelijkstelling van de opleidingslocatie wordt
het eventueel teveel door de opleidingslocatie betaalde bedrag direct
gerestitueerd door de CWO.

Artikel 6

Het Secretariaat zendt aan de opleidingslocatie een bericht van ontvangst
van het onder Artikel 3 genoemde formulier.

Artikel 7

De opleidingslocatie verklaart zich op voorhand akkoord met de door de
Klachtencommissie te nemen beslissing door ondertekening van het in
Artikel 3 genoemde formulier.

Artikel 8

Ter voorbereiding van de behandeling van zijn zaak door de
Klachtencommissie kan de opleidingslocatie op verzoek beschikken over de
op de zaak betrekking hebbende gegevens.

Artikel 9

De Klachtencommissie behandelt de klacht en vraagt de opleidingslocatie of
deze gehoord wenst te worden.

Artikel 10

In bijzondere gevallen kan zo nodig een onderzoek ter plaatse worden
ingesteld.
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Artikel 11

De Klachtencommissie beslist uiterlijk twee maanden na ontvangst van het
klachtgeld. De commissie heeft echter de mogelijkheid – na berichtgeving
aan de opleidingslocatie – tot eenmalige verlenging met twee maanden van
deze periode.

Artikel 12

De Klachtencommissie geeft een schriftelijke en gemotiveerde mededeling
van haar beslissing aan de opleidingslocatie.

Artikel 13

De Klachtencommissie zendt een afschrift van de in Artikel 12 genoemde
beslissing aan de leden van het Bestuur van de CWO.

Klachtencommissie
Artikel 1

De Klachtencommissie bestaat uit een vertegenwoordiger van de
opleidingslocaties, een lid van het CWO-bestuur en de voorzitter van het
CWO-Bestuur.

Artikel 2

De Klachtencommissie zal zich op eigen dan wel op verzoek van de
opleidingslocatie laten bijstaan door een extra lid-deskundige.

Artikel 3

Het voorzitterschap berust bij de voorzitter van het Bestuur van de CWO.

Artikel 4

De Klachtencommissie vergadert naar behoefte met inachtneming van de
tijdslimiet tussen indiening van de klacht en de beslissing van de
Klachtencommissie.

Artikel 5

De commissie beslist bij meerderheid van stemmen. Bij het staken van
stemmen beslist de voorzitter.

Artikel 6

De commissie is bevoegd te beslissen in alle met het beroep
samenhangende zaken waarin het reglement niet voorziet.
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3 Kwaliteitswaarborging
3.1 Diploma’s en vorderingenstaten
CWO-opleidingslocaties mogen namens de CWO-diploma’s uitreiken. De CWO onderscheidt hierbij
twee diplomalijnen: de consumentenlijn en de kaderlijn. De consumentenlijn is bedoeld voor
cursisten/consumenten (CWO I, II en III). De kaderlijn is bedoeld voor instructeurs (CWO IV, IV+ en I-2
t/m Opleider). De opzet van de CWO is dat de cursist en het kader een diploma verkrijgen dat duidelijk
herkend en erkend wordt. In dit verband spreekt de CWO over een uniforme diplomering.
CWOconsumentenlijn

Om een CWO-diploma te verkrijgen, moet men beoordeeld worden door
een door de Commissie Watersport Opleidingen erkende instructeur. Deze
beoordeling kan alleen plaatsvinden tijdens de cursus bij een door de CWOerkende opleidingslocatie.

Vorderingenstaat

Voor de beoordeling wordt gebruik gemaakt van een CWOvorderingenstaat. Deze formulieren zijn bedoeld om de vorderingen van de
cursist af te tekenen. De op de vorderingenstaat aangegeven onderwerpen
kunnen in willekeurige volgorde worden afgetekend of afgestempeld zodra
de kandidaat het betreffende onderdeel beheerst. Aan het einde van de
opleiding wordt aan de cursist altijd een bijgewerkte vorderingenstaat
meegegeven; de vorderingenstaat wordt eigendom van de cursist.

Behalen diploma

Indien aan alle eisen is voldaan, wordt deze bij de betreffende
opleidingslocatie ingewisseld voor een diploma. De vaarschool houdt
gedurende minimaal 24 maanden na afgifte van het diploma de naam van
de diplomahouder, het soort afgegeven diploma, diplomanummer en
uitreikdatum in de administratie. Let op: als alle eisen zijn afgetekend, moet
het diploma direct - doch uiterlijk binnen
6 maanden - worden uitgereikt. Na deze periode verliest (verliezen) de volle
afgetekende vorderingenstaat(staten) zijn (hun) geldigheid. Het diploma
heeft daarentegen een ongelimiteerde geldigheidsduur.
Voor afgifte van de diploma’s Jachtvaren III en Motorboot III en het diploma
Groot Motorschip geldt dat er altijd een afsluitend CWO-examen
afgenomen moet worden.

Watersportpaspoort

Een opleidingslocatie kan er ook voor kiezen om in plaats van losse
diploma’s met het CWO-Watersportpaspoort te werken. Dit is een boekje
waarin diploma-zegels kunnen worden geplakt. Een cursist kan op deze
manier al zijn diploma’s ‘verzamelen’. Een CWO-diplomazegel is wat betreft
inhoud en waarde exact gelijk aan een los diploma. De diplomazegel is alleen
geldig indien deze is voorzien van een stempel van de opleidingslocatie en
een handtekening van de bevoegde instructeur.

16

CWO-jaarboek 2020

Vorderingenstaat en Wanneer een vorderingenstaat niet volledig is afgetekend, kan de cursist dit
vervolgopleiding
bij een vervolgopleiding alsnog bereiken. De vervolgopleiding kan op
dezelfde locatie plaatsvinden, maar door de landelijke opzet van de CWO is
het ook mogelijk om deze elders te doen. Vorderingenstaten hebben een
beperkte geldigheidsduur. De geldigheid van de praktijkeisen is één
vaarseizoen, en die van de theorie-eisen 18 maanden. Vanzelfsprekend zal
de beheersing van onderdelen minder worden als deze niet regelmatig
beoefend worden. Een opleidingslocatie mag daarom altijd verifiëren of de
afgetekende onderdelen nog daadwerkelijk beheerst worden. Indien dit niet
het geval is, moeten deze vaardigheden eerst weer op niveau gebracht
worden.
Bestellen van
diploma’s,
vorderingenstaten,
watersportpaspoorten en
diplomazegels.

CWO-diploma’s,
vorderingenstaten,
watersportpaspoorten
en
diplomazegels zijn uitsluitend bij het CWO-secretariaat te bestellen via
www.cwo.nl/mijn-cwo/webshop. Enkel aangesloten CWO-locaties mogen
de diploma’s et cetera bestellen. Instructeurs zelf zijn niet gemachtigd om
diploma’s te bestellen. Zij mogen enkel (wanneer ze minimaal I-3 zijn) de
diploma’s et cetera namens een CWO-opleidingslocatie uitreiken.

Mijn
watersportpaspoort

Mijnwatersportpaspoort is het digitale cursistenregistratiesysteem waar de
CWO van af 2020 mee zal werken. In dit online systeem kunnen vorderingen
van cursisten bij worden gehouden en diploma’s indien gewenst worden
uitgeprint en aan de cursist gegeven. De cursist kan online ook zijn
vorderingen en diploma’s inzien. De diploma’s zijn voorzien van een
identiek nummer dat door het systeem gegenereerd zal worden, zonder dit
nummer zijn de diploma’s niet geldig. Het digitaal aanmelden van een
cursist zal in 2020 nog gratis zijn en vanaf 2021 zitten daar kosten aan
verbonden (zie ook Hoofdstuk 6 Financiën en tarieven). Er zal speciaal papier
komen waar de gecertificeerde diploma’s door de locaties op geprint
kunnen worden. In 2020 is een digitaal diploma €0,50 goedkoper dan een
papieren diploma, dit prijsverschil zal de komende jaren groter worden.

3.2 CWO-controles bij opleidingslocaties
Het doel van de controles is dat de kwaliteit lessen en veiligheid wordt gewaarborgd. Daarnaast maken
de controles het mogelijk dat de CWO inzicht krijgt in de veiligheid en kwaliteit van de lessen op de
CWO-opleidingslocatie en hoe het CWO-opleidingssysteem voor de consument functioneert op de
aangesloten locaties. Daarnaast is een controle een begeleidingsmiddel voor de CWOopleidingslocaties: de Controleurs reiken op verzoek verbeterpunten aan. Er kunnen meerdere
controles per jaar per locatie plaatsvinden.

Aankondiging

De controles vinden onaangekondigd plaats. Het kan noodzakelijk zijn dat
vooraf overleg plaatsvindt tussen de opleidingslocatie en de Controleur. De
Controleur neemt hiertoe het initiatief.

Seizoen en
controleerbaarheid

Een opleidingslocatie dient vóór 1 april van het betreffende jaar aan te
geven in welke periode van het jaar CWO-opleidingsactiviteiten
plaatsvinden zodat in die periode gecontroleerd kan worden. De
opleidingslocatie dient minimaal 5 dagen door te geven waarop er CWO-
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lessen worden gegeven. Het doorgeven van de lesgeefmomenten kan via
een online formulier dat door het Secretariaat wordt gedeeld. Indien
onverhoopt tijdens het seizoen een periode ontstaat waarin geen controles
kunnen plaatsvinden, dient dit twee werkdagen voor aanvang van die
periode aan het CWO-secretariaat gemeld te worden met opgave van
redenen. De controlecommissie kan dan besluiten een mogelijke controle
naar een later tijdstip uit te stellen. Indien de juiste activiteitenopgave niet
tijdig bij de CWO aanwezig is, zijn vergeefs gemaakte controlekosten voor
rekening van de opleidingslocatie.
Tijdsduur

Een controlebezoek duurt maximaal drie dagdelen (ochtend, middag en
avond) maar meestal is één dagdeel voldoende. De Controleur bepaalt de
tijdsduur van de controle.

Tijdstip

Een controle zal bij voorkeur in de ochtend plaatsvinden. De aankomsttijd
van de Controleur is in de regel vóór 09.00 uur. Als er ’s middags wordt
gecontroleerd, is de aankomsttijd in de regel vóór 13.00 uur.

Administratie

Er zal ook een controle van de administratie plaatsvinden. Deze omvat in
ieder geval: de lijst aanwezige instructeurs en hun diplomering. Of
instructeurs daadwerkelijk gediplomeerd zijn, zal later op het CWOsecretariaat gecontroleerd worden. Het instructeursdiploma moet op het
moment van controle zijn afgegeven. Bij aankomst ontvangt de Controleur
van de locatieverantwoordelijke een lijst met instructeursgegevens:
• Naam + pasnummer
• Instructeursniveau(s)
• Lesgevende discipline
• Cursistenaantal per instructeur
• CWO-niveau van de cursisten
• Aantal boten en volgboten
Ter inzage moeten daarnaast ook liggen: de portfolio’s van alle niveau 3
instructeurs en de namenlijsten van diegenen aan wie in de afgelopen 24
maanden CWO-consumentendiploma’s zijn afgegeven (de diploma’s die
niet centraal vanuit het CWO-secretariaat zijn uitgegeven).

Controleerbaarheid

Een opleidingslocatie dient op ten minste 5 dagen per jaar CWO-activiteiten
te verzorgen. Een opleidingslocatie dient ervoor te zorgen dat de Controleur
de diverse te controleren plaatsen en/of activiteiten kan bezoeken en zorgt
zo nodig voor gepast vervoer om die plaatsen te bereiken. Indien een
controle buiten Nederland moet plaatsvinden, dient de opleidingslocatie de
totale kosten voor verblijf en vervoer voor zijn rekening te nemen. Indien
een controle niet uitgevoerd kan worden omdat de Controleur geen
mogelijkheid krijgt van de opleidingslocatie om te controleren, vindt er geen
controle plaats. Behoudens overmacht (ter beoordeling aan de CWO) zijn de
financiële consequenties hiervan voor rekening van de opleidingslocatie.

Meevaren

De Controleur moet voor een goed beeld van de opleidingslocatie met
enkele instructeurs kunnen meevaren. Er dient minimaal 20% van de
gebruikelijke lesgeefcapaciteit beoordeeld te kunnen worden. Verder dient
er minimaal één les uit elke discipline beoordeeld te kunnen worden. Tijdens
het meevaren, is de Controleur uitsluitend als waarnemer aanwezig. Het is
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nadrukkelijk niet de bedoeling dat de Controleur enige vorm van begeleiding
geeft tijdens het meevaren. Na het meevaren kan, uitsluitend op verzoek
van de beheerder van de opleidingslocatie, een begeleidingsgesprek met de
instructeur plaatsvinden. Om inzicht te krijgen in de planning en evaluatie
van een instructeur kan een Controleur voorafgaand aan en na afloop van
het meevaren een gesprek met de instructeur houden.
Scheepsraad

Indien mogelijk zal de Controleur ook de scheepsraad bijwonen.

Nabespreking

De Controleur zal zijn waarnemingen nabespreken met de
eigenaar/beheerder of diens plaatsvervanger. Dit nagesprek zal in ieder
geval de geconstateerde feiten bevatten, maar kan op verzoek van de
opleidingslocatie ook een begeleidend karakter hebben. De Controleur zal
deze begeleiding altijd aanbieden.

Rapport en
hercontroles

De Controleur vult ter plaatse een online controleformulier in. Daarop geeft
hij de geconstateerde feiten aan. Aan de hand van deze feiten brengt het
CWO-Bestuur schriftelijk een oordeel over de opleidingslocatie uit. In het
online enquêteformulier kan de aanwezige verantwoordelijke zijn of haar
ervaringen met de Controleur beschrijven. Deze feedback wordt gebruikt
om de controles in de toekomst nog beter te laten verlopen.
Het CWO-Bestuur dient uiterlijk een week na ontvangst van het
controleformulier het resultaat van de controle schriftelijk aan de
opleidingslocatie te melden. Bij een onvoldoende controleresultaat kan een
opleidingslocatie binnen twee weken na bekendmaking van het
controleresultaat (schriftelijk) een hercontrole aanvragen. Een hercontrole
mag ook al voordat het resultaat officieel bekend gemaakt is.
Bij onvoldoende resultaat wordt dit zowel telefonisch als per schrijven aan
de opleidingslocatie bekend gemaakt. De opleidingslocatie moet ervoor
zorgen dat er gedurende minimaal 5 dagen volgend op dit verzoek nog
controleerbare situaties zijn aan te treffen. Deze dagen behoeven niet
aaneengesloten te zijn, maar in dat geval moet de CWO tegelijk met de
aanvraag voor hercontrole tevens de 5 data aangeleverd krijgen. Bij het niet
voldoen aan de termijn van 14 dagen en de 5 controleerbare dagen vervalt
het recht op hercontrole en wordt de uitslag van de controle (die aanleiding
was voor de aanvraag tot hercontrole) onherroepelijk. Per jaar mag slechts
eenmaal een hercontrole aangevraagd worden. Een door de
opleidingslocatie aangevraagde hercontrole vervangt de uitslag van de
controle waarvoor de hercontrole is aangevraagd. Kosten van hercontrole
komen voor rekening van de opleidingslocatie.

Kerncriteria

Ieder criterium wordt onvoldoende of voldoende gewaardeerd.
1. Gebruik CWO-vorderingenstaten en CWO-diploma’s of CWOwatersportpaspoorten
2. Aansturing instructeur niveau 2
- aansturing bij voorbereiding les
- aansturing bij organisatie van de les
3. Veiligheid (zie 3.2.2)
4. Algeheel niveau lesgeven (gemiddelde van alle instructeurs)
5. Ratio’s (zie 3.2.1)
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Overige
beoordelingscriteria

Instructeursniveau en CWO-niveau cursisten
Aantal cursisten per instructeur
Aantal vaartuigen en volgboten

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Staat van schepen en het materiaal
Inventaris en uitrusting
Folder en website (informatie en logo CWO)
Algemene indruk (verzorgde locatie, hygiëne etc.)
Instructiegeschiktheid van de locatie
Presentatie diplomalijn (momenteel niet verkrijgbaar, wordt in acht
genomen tijdens beoordeling)
12. Instructiegeschiktheid accommodatie (theorielessen)

Eindoordeel

Voor het eindoordeel van een controle worden de volgende sleutel en
terminologie gebruikt:
Onvoldoende: Een onvoldoende wordt gegeven als één of meer van de vijf
kerncriteria onvoldoende is/zijn.
Voldoende: Als de vijf kerncriteria voldoende zijn, maar bij (één van) de
zeven overige beoordelingscriteria een onvoldoende wordt geconstateerd,
wordt als eindoordeel een voldoende gegeven.
Goed: Het eindoordeel is goed wanneer alle criteria met een voldoende zijn
beoordeeld.

Gevolgen van de
beoordelingen

Aan het einde van het seizoen wordt aan de hand van de controleresultaten
van het betreffende jaar het definitieve jaareindoordeel per
opleidingslocatie vastgesteld.
Het laatste controlemoment is het
eindoordeel.
Indien het jaareindoordeel onvoldoende is, volgt vanuit de CWO een
waarschuwing en wordt van de opleidingslocatie verwacht dat wordt
aangegeven hoe men de onvoldoende criteria denkt te verbeteren. Indien
het eindoordeel twee jaar achter elkaar of drie keer binnen vijf jaar
onvoldoende is, zal dit in principe voor de CWO aanleiding zijn om de
opleidingslocatie de CWO-bevoegdheden te ontnemen.
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3.2.1 Ratio’s
De CWO schrijft bij de verschillende disciplines voor instructeurs de volgende bevoegdheden voor:
• het diplomaniveau waarop aan cursisten lesgegeven mag worden (instructieniveau
eigenvaardigheid)
• het diplomaniveau waarop cursisten getoetst/geëxamineerd mogen worden (toetsing van
eigenvaardigheid)
• het instructeursniveau waarop bij instructeurs een Proeve van Bekwaamheid (PvB) mag
worden afgenomen(toetsing instructeursniveau)

Ratio’s instructeursniveaus
Instructeursniveau

Instructie
eigenvaardigheid
CWO-niveau:
I-2
I - II
I-3
I - II - III
I-3 trainer
I - II - III - IV
I-3 * (ster)
I - II - III - IV
I-4
I - II - III - IV
I-4 JZ
I - II - III
I-4* (ster)
I - II - III - IV
Opleider (O)
I - II - III - IV
Opleider* (ster) (O*) I - II - III - IV - IV+
IV+ trainer
IV+
Gedelegeerde
-

Toetsing
eigenvaardigheid
CWO-niveau:
I – II – III
I – II – III
I – II – III - IV
I – II – III
I – II – III
I - II - III - IV
I - II - III
I - II - III - IV - IV+
IV+
-

Coaching
Toetsing
instructeursniveau instructeursniveau
I-2
I-2

I-2**
I-2**

I-2 + I-3
I-2 + I-3
I-2 + I-3
I-2 + I-3 + I-4
I-2 + I-3 + I-4
-

I-2 + I-3
I-2 + I-3
I-2 + I-3
I-2 + I-3 + I4
I-2 + I-3 + I4
I-4* (ster)

** I-3 mag als leercoach een go geven voor de PvB-2 maar de PvB-2 dient door een I-4 afgenomen worden
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Ratio’s aantal cursisten per instructeur
Discipline

Niveau
Maximum Maximum
CWO-les aantal
aantal
vaartuigen Cursisten
Kielboot (KB)
I, II
1
4
III, IV
1
4*
Jeugdzeilen éénmans (JZ-1)
I, II
6
7
Zwaardboot éénmans (ZB-1)
III IV
8
9
Jeugdzeilen tweemans (JZ-2), Jeugdcatamaran (JCAT), I, II
4
9
Jeugdkielboot (JKB), Zwaardboot tweemans (ZB-2)
III IV
5
10
Windsurfen (WS)
I, II
6
6
III, IV
8
8
Catamaran (CAT) géén VB II gebied en Noordzee
I, II, III, IV 4
8
Catamaran (CAT) VB II gebied en Noordzee
I, II, III, IV 2
4
Jachtvaren Motor (JaV M)
I, II, III, IV 1
6
Jachtvaren Zeil (JaV Z)
I, II, III, IV 1
6
Groot Motorschip
Nvt.
1
4
Buitenboordmotor (BB)
I, II, III
1
4
Theorie
I, II, III, IV 25

Minimum
aantal
volgboten
1
1
1
1
1
1
1
1
-

* Alleen als er een I-4 of Opleider lesgeeft met een volgboot, zijn 3 kielboten met maximaal 7 cursisten
toegestaan
Voor de ratio’s van IV+ trainingen en examens, raadpleeg het handboek van de desbetreffende discipline.

Ratio’s CWO-IV kandidaten per examinator in de verschillende disciplinegroepen:
Discipline

Aantal examenkandidaten CWO IV

Jeugdinstructie
Jeugdzeilen 1-mans
Jeugdzeilen 2-mans
Jeugdzeilen Catamaran
Jeugdkielboot
Afstandsinstructie
Zwaardboot 1-mans
Zwaardboot 2-mans
Catamaran
Windsurfen

N.v.t.

Aan boord instructie
Kielboot
Overige instructie
Jachtvaren Zeil
Jachtvaren Motor

1-mans boten + windsurfen:
maximaal 4 personen
2-mans boten + catamaran:
maximaal 4 personen
Maximaal 3 kandidaten
Maximaal 4 kandidaten is mogelijk mits 2 boten worden
gebruikt en de examinator in de volgboot zit
Maximaal 3 kandidaten

Aantal
vaartuigen
-

4
2
1
2 + volgboot
1
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3.2.2 Veiligheid
De Controleur zal tijdens een controle voortdurend aandacht besteden aan algemene veiligheid.
Hierbij wordt ook gelet op zaken als gebruik van de motorboot, niet te hard varen en indien de boot is
uitgerust met een dodemansknop, dat het dodemanskoord ook wordt gebruikt. Hoewel veel
veiligheidsaspecten impliciet in het handelen van de instructeur en de kwaliteit van het materiaal tot
uiting komen, schrijft de CWO voor de verschillende disciplines de navolgende minimale eisen t.a.v.
reddingsvesten, drijfhulpmiddelen en beschermende kleding voor:
Discipline
Alle
disciplines

Omstandigheden
Alle CWOlesgeefactiviteiten

Windsurfen
Zwaardboot
Jeugdzeilen
Catamaran
Windsurfen
Zwaardboot
Catamaran
Jeugdzeilen

Minder dan 12°C

Windsurfen
Zwaardboot
Jeugdzeilen
Catamaran
Kielboot

Drijfhulpmiddel/ Reddingsvest
Het dragen van drijfhulpmiddel
of reddingsvest is verplicht voor
zowel instructeurs als cursisten
(zie hieronder de exacte eisen).
Alle
Drijfhulpmiddel (zwemvest)
weersomstandigheden 50N, evt. <50 N (moet passen
bij het gewicht van de drager
volgens CE-normering)
Minder dan 12°C
Drijfhulpmiddel (zwemvest)
50N
Drijfhulpmiddel (zwemvest)
50N, evt. <50 N (moet passen
bij het gewicht van de drager
volgens CE-normering)
Wanneer
Drijfhulpmiddel (zwemvest)
watersporter solo op
50N, evt. <50 N (moet passen
het oefenwater
bij het gewicht van de drager
aanwezig is*
volgens CE-normering)
Alle
Drijfhulpmiddel (zwemvest)
weersomstandigheden minimaal 50N verplicht

Kielboot

Minder dan 12°C

Reddingsvest 150N verplicht

Kielboot

Wanneer
watersporter solo op
het oefenwater
aanwezig is*
Alle

Reddingsvest 150N verplicht

Alle

Reddingsvest 275N verplicht

Jachtvaren
Motor**

Jachtvaren
Zeil**

Reddingsvest 150N verplicht

Kleding
Passend schoeisel en
beschermende kleding als de
weersomstandigheden dit
vereist
Passend schoeisel en
beschermende kleding als de
weersomstandigheden dit
vereist
Droogpak of goed passend
wetsuit en passend, warm
schoeisel
Droogpak, goed passend
wetsuit of zeilpak (in bijv.
een Optimist) en goed
passend, warm schoeisel
Droogpak of goed passend
wetsuit en passend schoeisel

Beschermende kleding
indien de
weersomstandigheden dit
vereisen
Beschermende, warme
kleding (zeilpak), en goed
passend, warm schoeisel.
Beschermende kleding
indien de
weersomstandigheden dit
vereisen
Beschermende kleding
indien de
weersomstandigheden dit
vereisen en goed passend
schoeisel
Beschermende kleding
indien de
weersomstandigheden dit
vereisen en goed passend
schoeisel

* Minder dan vijf schepen in de directe omgeving aanwezig
** Voor de complete uitrusting- en inventarislijst Jachtvaren zie www.cwo.nl/downloads.
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Graag zouden we u willen vragen voorgevallen incidenten te rapporteren aan de CWO; er is
bijvoorbeeld sprake van een incident als er een serieuze klacht van (ouders van) een cursist/lid is of als
de hulpdiensten (ambulance, brandweer of politie) betrokken waren. De KC hoort graag de
verschillende verhalen en wil hiervan leren. Er volgt uiteraard géén consequentie vanuit de CWO; de
verhalen worden gebruikt om de richtlijnen aan te scherpen die gaan over veiligheid in de breedste zin
van het woord; fysieke veiligheid, maar ook emotionele veiligheid. Ook als het incident al langer
geleden heeft plaatsgevonden, is de KC geïnteresseerd.

4 Opleiden van Kader
De diplomering en examinering van vaartechnisch kader heeft de CWO gedelegeerd aan de
Kwaliteitscommissie (KC). De hiernavolgende informatie heeft betrekking op de opleiding en
diplomering van vaarinstructeurs. Voor het zeiltechnisch kader kent de CWO een aantal verschillende
aanduidingen. Deze kaderopleidingsprogramma’s zijn erkend door het Ministerie van VWS. De
diplomering kan alleen worden aangetoond door het overleggen van een door de CWO afgegeven
persoonlijke instructeurspas of door een uitdraai/screenshot uit de Salesforce database (indien een
PvB wel al afgemeld is bij het Secretariaat, maar de pas nog onderweg is).

4.1 Kaderlijn voor instructeurs
Instructeursopleidingen niveau 2, 3 en 4 en Proeve van Bekwaamheid
Instructeursopleidingen worden verzorgd door de bij de CWO aangesloten opleidingslocaties. Iedere
locatie kan en mag haar eigen structuur en opleidingsvisie toepassen. Uiteraard is het voor de CWO
belangrijk uniforme kaderniveaus te hebben. Deze kaderniveaus worden opgebouwd uit de
competenties die noodzakelijk zijn om in een bepaalde rol binnen een opleidingslocatie te kunnen
functioneren. Deze competenties worden ter afsluiting van een kaderopleiding getoetst in een Proeve
van Bekwaamheid (PvB).
Instructeursdiploma

Een instructeursdiploma kan worden verkregen na het behalen van de
Proeve van Bekwaamheid (PvB) die voor dat niveau van toepassing zijn.
Nadat de afmelding van de Proeve van Bekwaamheid is doorgegeven aan de
CWO, wordt door het CWO-secretariaat een instructeurspas gemaakt.

Proeve van
Bekwaamheid (PvB)

Welke PvB’s moeten worden afgelegd verschilt per instructeursniveau. Ook
de procedure rondom het aan- en afmelden verschilt per niveau. Op de
volgende pagina’s worden per niveau de instapeisen en procedure van PvB’s
beschreven.

Eerder verworven
competenties

De CWO-kaderopleidingen zijn competentiegericht opgebouwd waarmee
aandacht besteed wordt aan de eerder verworven competenties. Het
volgen van een instructeursopleiding zal daarom net zolang duren als
noodzakelijk is om alle competenties te kunnen aantonen.

Wijze van opleiden

Het opleiden van instructeurs zal voornamelijk in de praktijk plaatsvinden.
Echter iedere opleidingslocatie met kaderopleidingen zal in haar
opleidingen de competenties aanleren, zodanig dat de instructeur in zijn rol
op voldoende niveau kan functioneren. Hierbij zal de kandidaat
ondersteund worden door een leercoach. Tevens zal de kandidaat een
portfolio samenstellen waarin de competentie (bevordering) duidelijk
wordt.
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Wijze van toetsing

Zodra de leercoach heeft bepaald dat de kandidaat zich de benodigde
competenties heeft eigen gemaakt, zal deze de kandidaat voordragen voor
een Proeve van Bekwaamheid. Tijdens de Proeve van Bekwaamheid (PvB)
zal een PvB-beoordelaar op basis van een portfolio- en/of
praktijkbeoordeling vaststellen of de kandidaat de competenties in
voldoende mate beheerst. Er is dus sprake van een ‘vier ogen principe’:
zowel de leercoach als de PvB beoordelaar moet goedkeuring geven voor
het afronden van een kandidaat.
Zie in paragraaf 3.1 de tabel ‘ratio instructeursniveaus’ om te weten welke
instructeur met welk niveau welk PvB mag afnemen. PvB’s I-4 en hoger
worden afgenomen door externe Opleiders, aangewezen door de CWO.

Aanmelding Proeve De Proeve van Bekwaamheid dient - afhankelijk van het niveau - twee of
van Bekwaamheid
tien werkdagen voorafgaand bij de CWO te worden aangemeld:
Niveau 3: minimaal 2 werkdagen van tevoren
Niveau 4 en sterafronding (examineren niveau IV): minimaal 10 werkdagen
van tevoren. Bij aanvraag 30 dagen van tevoren, is sprake van korting (zie
hoofdstuk 6, tarieven).
Tijden PvB’s

Praktijk PvB’s mogen worden afgenomen op alle dagen van de week tussen
09.00 en 19.00 uur (eindtijd). Portfolio PvB’s mogen worden afgenomen op
alle dagen van de week tussen 09.00 en 21.00 uur (eindtijd). Deze
tijdstippen worden aangehouden om het voor een gedelegeerde mogelijk
te maken de PvB’s bij te wonen.

Meerdere disciplines Het behalen van een instructeursniveau in verschillende disciplines zal naast
een toetsing van de eigenvaardigheid een beoordeling van de competenties
bevatten, die het lesgeven aan een andere discipline onderscheidt van de
eerder verworven competenties.
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Overzicht instructeurskwalificaties met eigenvaardigheidsniveau en competenties
Afhankelijk van de rol die een instructeur vervult, worden er meer of minder competenties van de
instructeur verwacht. Daarnaast wordt de complexiteit van de competentie aangepast aan de rol die de
instructeur zal moeten vervullen. In alle PvB’s worden de competenties begeleiden sporters, leer- en

burgerschapscompetenties getoetst.
Naam
diploma
Instructeur 2

Instructeur
niveau
I-2

Eigen vaardigheid
niveau
Niveau III **

Leercoach
van

Beoordeling
van niveau:

CWO I, II, III
Instructeur 3

I-3

Niveau IV **

I2

CWO I, II, III
Instructeur 3
trainer

I-3

I-2 + I-3

I-4

Niveau IV+ **

Instructeur 4
/ examinator

I-4* (ster)

Niveau IV+

I-2 + I-3

Opleider

O

Niveau IV+

I-2 + I-3 +
I-4

O*

2.1. Geven van lessen tot en met CWO-II
3.1. Geven van lessen
3.3. Organiseren van activiteiten
3.4. Aansturen sportkader
3.5. Afnemen van vaardigheidstoetsen
4.1. Geven van trainingen

Niveau IV+

Instructeur 4

Opleider/
examinator

Competenties

Niveau IV+

I-2 + I-3 +
I-4

I-2 + I-3

I-2 + I-3
CWO-IV

I-2 + I-3
I-4 (extern)

I-2 + I-3 +
I-4 (extern)
CWO IV
CWO IV+

4.1. Geven van trainingen***
4.3. Ontwikkelen en uitvoeren
sporttechnisch beleid
4.4. Bevorderen
Competentieontwikkeling sportkader
4.5. Samenwerken begeleidingsteam en
onderhouden contacten
4.7. Afnemen van Proeven van
Bekwaamheid
Zie instructeur niveau 4
+ Afnemen van niveau IV eigen
vaardigheid examens.
5.1 Geven van trainingen aan
vergevorderden
5.3 Ontwikkelen, vormgeven en
innoveren van het
opleidingsprogramma
5.4 Bevorderen
competentieontwikkeling sportkader
5.5 Aansturen trainersteam en/of
begeleidersteam
5.7 Afnemen van Proeven van
Bekwaamheid
Zie instructeur niveau O
+ Afnemen van niveau IV en IV+
eigenvaardigheid examens (de ster is in
de meeste gevallen behaald alvorens de
Opleiderstatus is bereikt; zie I-4*, en
hoeft niet opnieuw behaald te worden).

** voor Jeugdzeilen en Jachtvaren gelden afwijkende eisen voor de eigenvaardigheid; zie tabel op de volgende pagina en het
‘Handboek Opleidingen’ op www.cwo.nl/downloads.
*** voor een I-4 diploma in de discipline jeugdzeilen, jeugdcat en jeugdkb is geen PVB 4.1 vereist.
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Overzicht instructeursniveaus, eigenvaardigheid en leeftijden.
Discipline

PvB

JZ 1/2mans

I-2

Eigenvaardigheid
niveau
bijbehorende theorie
ZB - II óf KB/CAT - II + ZB - I

I-3

ZB - III óf KB/CAT - III + ZB - II

17

I-4

ZB - III óf KB/CAT/WS - III + ZB - II

18

I-2

Cat - II óf KB/ZB - II + Cat - I

16

I-3

Cat - III óf KB/ZB - III + Cat - II

17

I-4

Cat - III óf KB/ZB/WS - III + Cat - II 18

I-2

KB-II óf ZB/CAT – II + KB - I

16

I-3

KB-III óf ZB/CAT – II + KB - II

17

I-4

KB-III óf ZB/CAT/WS - II + KB - II

18

I-4 KB óf
I-3 JZ-KB + I-4 andere discipline
I-4 KB óf
I-3 JZ-KB + I-4 andere discipline
Opleider door CWO aangewezen

I-2
I-3
I-4
I-2
I-3
I-4
I-2
I-3
I-4
I-2
I-3
I-4
I-2
I-3
I-4
I-2

ZB-1mans – III
ZB-1mans – IV
ZB-1mans – IV+ +KVBI
ZB-2mans –III
ZB-2mans – IV
ZB-2mans – IV+ +KVBI
KB – III
KB – IV
KB - IV+ +KVBI
Cat – III
Cat – IV
Cat - IV+ +KVBI
WS – III
WS – IV
WS – IV+ +KVBI
JaV M NT-IV + KVB II + Marifonie
basis
JaV M NT-IV + KVB II + Marcom B
JaV M NT-IV+ + KVB II + Marcom
B + First Aid
JaV M T-IV + KVB II + Marifonie
basis
JaV M T-IV + TKN/KVB II +
Marcom B + First Aid
JaV M T-IV+ + TKN/KVB II +
Marcom B + First Aid
JaV Z NT – IV + KVB II +
Marcom B
JaV Z NT – IV + KVB II +
Marcom B
JaV Z NT – IV+ + KVB II +
Marcom B + First Aid

16
17
18
16
17
18
16
17
18
16
17
18
16
17
18
18

I-4 ZB 1-mans
I-4 ZB 1-mans
Opleider door CWO aangewezen
I-4 ZB 2-mans
I-4 ZB 2-mans
Opleider door CWO aangewezen
I-4 KB
I-4 KB
Opleider door CWO aangewezen
I-4 Cat
I-4 Cat
Opleider door CWO aangewezen
I-4 WS
I-4 WS
Opleider door CWO aangewezen
I-4 JaV M NT

21
21

I-4 JaV M NT
Opleider door CWO aangewezen

21

I-4 JaV M T

21

I-4 JaV M T

21

Opleider door CWO aangewezen

18

I-4 JaV Z NT

21

I-4 JaV Z NT

21

Opleider door CWO aangewezen

JZ-Cat

JZ- KB

ZB-1mans

ZB-2mans

KB

Cat

WS

JaV M non-tidal

I-3
I-4
JaV M tidal

I-2
I-3
I-4

JaV Z non-tidal

I-2
I-3
I-4

+ Minimum
leeftijd
16

Beoordelaar*
I-4 JZ óf
I-4 ZB 1/2-mans óf
I-3 JZ + I-4 andere discipline
I-4 ZB 1/2-mans óf
I-3 JZ + I-4 andere discipline
Opleider door CWO aangewezen
I-4 Cat óf
I-3 JZ-Cat + I-4 andere discipline
I-4 Cat óf
I-3 JZ-Cat + I-4 andere discipline
Opleider door CWO aangewezen
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JaV Z tidal

I-2
I-3

I-4

Sloep/Motorvlet

BB
RO
GMS

I-2
I-3
I-4
I-2
I-3
I-2
I-3
I-4

JaV Z T – IV beperkt + TKN/KVB
II + Marcom B, First Aid, OPST
JaV Z T – IV + TKN/KVB II +
RR&P** + Marcom B, First Aid,
OPST
JaV Z T – IV+ + TKN/KVB II +
RR&P + Marcom B, First Aid ,
OPST
S/Mv III
S/Mv IV
S/Mv IV+ +KVB I
BB – III
BB – III
RB – III
RB – III
JaV M-IV NT of T + GMS 15-25

21

I-4 JaV Z T

21

I-4 JaV Z T

21

Opleider door CWO aangewezen

18
21
21
16
17
16
17
21

I-4 S/Mv
I-4 S/Mv
Opleider door CWO aangewezen
I-3 BB
I-3 BB + I-4 KB/JaV *
I-3 RO
I-3 RO + I-4 KB/JaV *
Opleider JaV M NT of T + GMS 15 - 25

* Omdat er geen I-4 BB is en ook geen I-4 RO wordt volstaan met een I-3 als beoordelaar indien men een I-4 heeft in één van
de volgende disciplines KB/JaV
** Indien het RR&P certificaat niet behaald is dan is er sprake van een I-3 met een beperkt vaargebied (vaargebied van I-2)
KVB = klein vaarbewijs
TKN = Theoretische Kustnavigatie
RR&P = Reisvoorbereiding, routering & Planning
Marcom B = Beperkt Certificaat Maritieme Radiocommunicatie

Doorstroomschema I-2 t/m Opleider
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Instructeur 2 (I-2)
Het diploma Instructeur 2 (I-2) is het eerste instructeursniveau binnen de CWO structuur en is een
erkenning die stelt dat een instructeur voldoende eigen vaardigheid en basale lesgeefvaardigheden
bezit om veilige lesgeefsituaties te creëren. Een gediplomeerd I-2 mag, onder supervisie van een I-3 of
hoger uit dezelfde discipline, tot en met CWO II-niveau lesgeven, maar nog géén diploma’s uitschrijven.
Instapeisen I-2

•
•

•
•

PvB’s

Leeftijd van tenminste 16 jaar (uitzondering Jachtvaren, en
Motorboot; zie tabel op de vorige pagina)
In het bezit zijn van eigenvaardigheidsniveau CWO-III in de
desbetreffende discipline (uitzonderingen Jeugdzeilen, Jachtvaren,
Motorboot, Buitenboordmotor en Roeien; zie Handboek
opleidingen www.cwo.nl/downloads)
Goed kunnen zwemmen
Medisch geschikt zijn voor deze tak van watersport

2.1. Geven van lessen; praktijk.

Aan- en afmelden De PvB voor niveau 2 moet minimaal twee werkdagen vóór de PvB-afname
PvB I-2
aangemeld worden. De afmelding vindt plaats binnen twee dagen na de
PvB. Aanmelden doet de locatiebeheerder door een nieuwe inschrijving bij
de juiste opleidingseditie in Salesforce aan te maken en een PvBbeoordelaar te koppelen. Afmelden gebeurt door de gekoppelde PvBbeoordelaar via zijn eigen account in Salesforce.

Instructeur 3 (I-3)
Het diploma Instructeur 3 (I-3) is een erkenning die stelt dat een instructeur in staat is het niveau van
cursisten goed te beoordelen en op een veilige, zelfstandige en didactisch verantwoorde manier een
leuke lessenreeks kan verzorgen aan beginnende en gevorderde cursisten in de discipline waar hij of
zij voor is opgeleid. Tevens is de I-3 in staat zichzelf verder te ontwikkelen en heeft voldoende kennis
van de gestelde CWO-eisen in de CWO-consumenten diplomalijn. Een gediplomeerd I-3 mag tot en
met CWO III-niveau lesgeven en diploma’s uitschrijven.
Instapeisen I-3

•
•

•
•

PvB’s

Leeftijd van tenminste 17 jaar (uitzondering Jachtvaren en
Motorboot; zie tabel op de vorige pagina)
In het bezit zijn van eigenvaardigheidsniveau CWO-IV in de
desbetreffende
discipline
(uitzonderingen
Jeugdzeilen,
Buitenboordmotor en Roeien; zie Handboek opleidingen
www.cwo.nl/downloads)
Goed kunnen zwemmen
Medisch geschikt zijn voor deze tak van watersport

3.1. Geven van lessen; praktijk & portfolio
3.3. Organiseren van activiteiten; portfolio
3.4. Aansturen sportkader; portfolio
3.5. Afnemen van vaardigheidstoetsen; portfolio

Aan- en afmelden De PvB’s voor niveau 3 worden allemaal in één keer afgenomen en moeten
PvB I-3
minimaal twee werkdagen vóór de PvB-afname aangemeld worden. De
afmelding vindt plaats binnen twee dagen na de PvB. Aan- en afmelden kan
via Salesforce. De aanmelding wordt door de locatiebeheerder in Salesforce
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ingevoerd en de afmelding door de PvB-beoordelaar via zijn eigen Salesforce
inlog.

Instructeur 4 (I-4)
Een Instructeur 4 (I-4) kan lesgeven aan vergevorderde zeilers (CWO IV) en kan als leercoach en PvBbeoordelaar voor I-2 en I-3 instructeurs optreden.
Eisen I-4

Instapeisen PvB’s:
• Leeftijd van tenminste 18 jaar (uitzondering Jachtvaren en
Motorboot; zie tabel hiervoor)
• In het bezit zijn van I-3 in de desbetreffende discipline.
Afrondingseis I-4 diploma:
• In het bezit zijn van eigenvaardigheidsniveau CWO-IV+ in de
desbetreffende discipline
• In het bezit zijn van Klein Vaarbewijs I (KVB-I)
• De PVB’s voor het I-4 diploma voldoende afgerond.

PvB’s

4.1. Geven van trainingen; praktijk & portfolio
4.3. Ontwikkelen en uitvoeren sporttechnisch beleid; portfolio
4.4. Bevordering competentieontwikkeling sportkader; praktijk & portfolio
4.5. Samenwerken begeleidingsteam en onderhouden contacten; portfolio
4.7. Afnemen van Proeven van Bekwaamheid; portfolio
Let op: Tussen de eerste en laatste I-4 PvB mag maximaal 2 jaar zitten.

I-4 jeugdzeilen (JZ, Een instructeur die:
JKB, JCAT)
• De leeftijd heeft van tenminste 18 jaar (uitzondering Jachtvaren en
Motorboot; zie tabel hiervoor);
• In het bezit is van I-3 in de desbetreffende discipline;
• PVB’s 4.3, 4.4, 4.5 en 4.7 voldoende heeft afgerond;
kan worden afgerond als I-4 Jeugdzeilen. Het CWO IV+ diploma, KVB-I en
PVB 4.1 zijn geen verplicht onderdeel van het I-4 JZ.
I-3 trainer

Een Instructeur 3 (I-3) die:
• De leeftijd heeft van tenminste 18 jaar (uitzondering Jachtvaren en
Motorboot; zie tabel hiervoor);
• In het bezit is van I-3 in de desbetreffende discipline;
• PVB 4.1 voldoende heeft afgerond;
• In het bezit is van eigenvaardigheidsniveau CWO-IV+ in de
desbetreffende discipline;
• In het bezit is van Klein Vaarbewijs I (KVB-I)
kan de status ‘I-3 trainer' verkrijgen. Deze status is een erkenning dat de
instructeur in staat is om t/m CWO IV niveau training te geven en cursisten
naar CWO IV kan begeleiden.
De I-3 trainer kan doorgroeien naar examinator door het afleggen van de
sterbevoegdheid.
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Aan- en afmelden Een PvB voor niveau I-4 wordt minimaal 10 werkdagen van tevoren
PvB I-4
aangemeld bij het CWO-secretariaat. Dit kan per losse PvB of meerdere
PvB’s in één keer. Aanmeldingen die minder dan 10 werkdagen van tevoren
worden aangemeld, zullen niet in behandeling worden genomen. In
tegenstelling tot PvB’s voor niveau I-2 en I-3 koppelt het CWO-secretariaat
een externe PvB-beoordelaar aan de opgegeven kandidaat. Een I-4 PvB kan
niet worden afgenomen door een Opleider die actief is op dezelfde
opleidingslocatie als de kandidaat.
Aan- en afmelden van I-4 PvB’s kan enkel via de online formulieren op de
CWO-website. Binnen 2 werkdagen na ontvangst van de complete aanvraag
stuurt het Secretariaat een mail naar alle Opleiders en Opleiders in
opleiding. 2 dagen na het versturen van de mail naar de Opleiders en de
Opleiders in opleiding wordt er een PvB-beoordelaar aan de locatie
gekoppeld door het Secretariaat.
De locatie meld de PvB aan, de beoordelaar vult de formulieren in en de
kandidaat is verantwoordelijk voor het aanleveren van de ingevulde
formulieren bij het secretariaat.
Tarief PvB I-4

De opleidingslocaties betalen per dagdeel dat de PvB-beoordelaar aanwezig
was; dus niet per PvB. Indien PvB’s I4 meer dan 20 werkdagen van tevoren
worden aangemeld, geldt er een ‘vroegboekkorting’; voor de prijzen zie
hoofdstuk 6, §3: Tarievenoverzicht CWO.

Examinator (*)
Een examinator is bevoegd om examens voor het eigenvaardigheidsniveau IV af te nemen. De functie
van examinator kan aan een I-3 trainer, I-4 of Opleider worden toegekend.
Instapeisen

Een examinator moet in het bezit zijn van het I-4 instructeursniveau in de
desbetreffende discipline, of de ‘I-3 trainer’ status hebben.

Proces

Omdat er in het afnemen van CWO IV uniformiteit gevraagd wordt, schrijft
de CWO een vastgesteld traject voor. Om examinator te worden moeten de
volgende stappen doorlopen worden:

Een stagetraject:
1. De examinator in opleiding kijkt minimaal één keer mee tijdens een
CWO IV (geen jeugddisciplines, uitzondering JaZ: CWO III of CWO IV)
examen met een ervaren examinator;
2. De examinator in opleiding neemt minimaal één keer een examen
af onder auspiciën van een (ervaren) examinator.
3. Bovenstaande stappen worden bijgehouden in een logboek
(www.cwo.nl/downloads)
Afronding door externe gedelegeerde:
1. Na het stagetraject vraagt de verantwoordelijke Opleider minimaal
10 werkdagen voor de ster-afronding een gedelegeerde bij het
CWO-secretariaat aan via het online formulier (https://cwo.nl/mijncwo/inloggen/).
2. Voordat de CWO een gedelegeerde zoekt, moet de Opleider zorgen
dat het logboek in het bezit van het CWO-secretariaat komt.
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3. Het CWO-secretariaat koppelt een gedelegeerde aan de opgegeven
kandidaat en de gedelegeerde beoordeelt de examinator in
opleiding volgens de richtlijnen ‘Rapportage gedelegeerde’
(www.cwo.nl/downloads).
4. Na afloop van het examen geeft de CWO-opleidingslocatie het
resultaat door aan het CWO-secretariaat.

Opleider (O)
Een Opleider is iemand die door organisatie, opleiding en begeleiding (direct of indirect) zorg draagt
voor alle vaar- en instructeursopleidingen op een CWO-locatie. De Opleider is eindverantwoordelijk
voor de kwaliteit van die vaaropleidingen. Dit betekent dat de Opleider competent is om, binnen een
CWO-opleidingslocatie, opleidingen voor alle instructeursniveaus en in het bijzonder niveau 4 te
ontwikkelen, te organiseren en de volledige verantwoordelijkheid daarvoor te dragen. Daarnaast
mogen Opleiders optreden als leercoach of PvB-beoordelaar van een I-4 in opleiding.

Opleidercursus
De Opleidercursus wordt jaarlijks georganiseerd door de CWO en vindt plaats tussen februari en
november. Je kunt deelnemen aan de cursus wanneer je in het bezit bent van de kwalificatie I-4. Deze
opleiding stelt zich ten doel om je zoveel mogelijk andere werkwijzen te laten zien om zo je eigen
vaardigheden nog verder te verbreden. Een actieve bijdrage aan de cursus is dan ook een voorwaarde.
Naast het leren managen van een vaaropleiding volgens CWO-normen, leren we je ook I-4's op te
leiden. Wanneer je de cursus met goed gevolg hebt doorlopen volgt erkenning door de
Kwaliteitscommissie (KC) van de CWO op advies van de cursusstaf van de Opleidercursus. Voor meer
informatie, aanmelding en vragen kunt u gerust contact opnemen met het CWO-secretariaat.

Her- en bijscholingsdagen
Na erkenning door de Kwaliteitscommissie ontvangt de Opleider een Opleiderslicentie. Deze licentie
blijft geldig zolang je eens in de twee jaar de bijscholing voor Opleiders volgt, het licentiegeld wordt
betaald en de CWO de erkenning niet heeft ingetrokken. Een vervallen Opleiderlicentie kan worden
hernieuwd na het volgen van de her- en bijscholingsdag en het betalen van de licentiekosten. Hiervoor
dient contact opgenomen te worden met het CWO-secretariaat. Zonder bezwaar van de
Kwaliteitscommissie (KC) kan er dan een nieuwe Opleiderlicentie worden verstrekt.

Planning bijscholingsdagen
Zondag 29 november 2020 (verlenging voor seizoen 2021 en 2022)
Zaterdag 30 januari 2022 (verlening voor seizoen 2022 en 2023)

Opleidercursus

Instapeisen Opleider

Om Opleider te worden dient de Opleidercursus te worden gevolgd. Deze
cursus wordt georganiseerd door de cursusstaf en een aantal leercoaches.
De cursus is verspreid over één vaarseizoen; deze begint meestal in februari
en de afrondingsdag is in november.
•

•

De kandidaat moet minstens I-4 zijn en zijn sterbevoegdheid vóór 1
juni van het cursusjaar behaald hebben.
Idealiter is de kandidaat bij inschrijving al in het bezit zijn van het
diploma I-4* (dus inclusief examineren).
De kandidaat moet de startdag van de Opleidercursus hebben
bijgewoond om aan de cursus te mogen beginnen. Deze datum
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wordt bekend gemaakt via www.cwo.nl/actueel en in de
nieuwsbrief.
PvB’s

5.1 Geven van trainingen aan vergevorderden; portfolio & praktijk
5.3 Ontwikkelen, vormgeven en innoveren van het opleidingsprogramma;
portfolio
5.4 Bevorderen competentieontwikkeling sportkader; portfolio & praktijk
5.5 Aansturen trainersteam en/of begeleidersteam; portfolio
5.7 Afnemen van Proeven van Bekwaamheid; gedaan in praktijk onder
begeleiding en beschreven in portfolio

Afronding

Erkenning van Opleiders geschiedt door de Kwaliteits Commissie (KC) op
advies van Afronding de cursusstaf van de Opleidercursus. Bij het advies
houdt de cursusstaf rekening met o.a. de aanwezigheid op de
workshopdagen en de afronding van de PvB’s.
Iemand met een Opleiderstatus is automatisch Opleider in alle disciplines
waar deze persoon I-4 in is. In de disciplines waarin iemand I-4* is, wordt
iemand O*.
De Opleiderlicentie blijft geldig zolang
- De KC de erkenning niet heeft ingetrokken
- Jaarlijks het licentiegeld wordt voldaan (zie CWO-tarievenoverzicht
in hoofdstuk 6)
- De CWO Opleiders Her- en Bijscholingsdag minimaal ééns in de 2
jaar wordt gevolgd met de gehele dag aanwezigheid (een dagdeel is
niet voldoende). Indien er zwaarwegende redenen zijn waarom de
Opleiders Her- en Bijscholingsdag niet kan worden bijgewoond, kan
contact worden opgenomen met het CWO-secretariaat. In overleg
met de KC kan naar een passende oplossing worden gezocht.
De Opleider Her- en Bijscholingsdag vindt afwisselend de laatste zondag van
november en de laatste zaterdag van januari plaats in de even jaren.
Planning:
- Zondag 29 november 2020
- Zaterdag 30 januari 2022

Opleiderlicentie

Opleider her- en
bijscholing

4.2 Eigenvaardigheid training CWO IV+
Eigen vaardigheid IV+
Om I-4 te halen, is de afronding van eigenvaardigheid CWO IV+ een vereiste. Voor alle disciplines geldt
dat er voor het behalen van niveau IV+ 48 uur doorgetraind moet worden, waarvan de laatste 12 onder
begeleiding van minimaal 2 externe trainers van de CWO trainerslijst. Dit moet vastgelegd worden in
het logboek doortrainen IV+, te downloaden op deCWO-website. Uitzondering: voor Jachtvaren en
Sloep/ Motorvlet varen kan dit 1 externe trainer zijn wanneer er getraind wordt met 1 boot; de trainer
is altijd aan boord van de motorboot of het jacht.
Instapeisen

De trainingen zijn bedoeld voor instructeurs die in het bezit zijn van CWO-IV
en I-3 in de desbetreffende discipline.

Inhoud en afronding

De trainingsverplichting bestaat uit een tweetal stappen:
36 uur trainen:
• De eerste 36 uur wordt onder verantwoordelijkheid van de CWOOpleider van de CWO-opleidingslocatie getraind. Deze trainingen
mogen door iedereen worden gegeven, mits de Opleider hiermee
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akkoord gaat. De Opleider draagt hiermee de verantwoordelijkheid
voor de kwaliteit van de trainingen. De trainers tekenen in het
logboek de getrainde uren af. De Opleider ondertekent uiteindelijk
het logboek.
12 uur externe training:
• De laatste 12 uur wordt aaneensluitend getraind (dit gebeurt vaak
tijdens een zogenoemd afrondingsweekend) met minimaal twee
externe trainers van de externe trainerslijst (kijk voor meer
informatie over de externe trainers bij ‘CWO IV+ trainer’). De
externe trainers controleren vóór de trainingen het logboek op de
36 uur die vooraf getraind zijn en maken na afloop een persoonlijk
verslag per kandidaat. Indien de kandidaat de laatste 12 uur training
niet gemiddeld boven niveau IV vaart, tekent de externe trainer
deze uren niet af en koppelt dit terug aan kandidaat en
verantwoordelijke Opleider. De kandidaat kan in dat geval zijn
niveau IV+ niet afronden.
Ratio’s van de
trainingen

Jachtvaren en Sloep/ Motorvlet varen: 1 of 2 trainers waarvan 1 extern en
maximaal 4 kandidaten op 1 schip.
Kielboot:
• Eerste 36 uur: 1 trainer met maximaal 4 kandidaten in maximaal 2
boten
• Laatste 12 uur: 1 trainer met maximaal 2 kandidaten in 1 boot
Alle andere disciplines:
• Eénmans: maximaal 3 vaartuigen (dus 3 kandidaten) per trainer.
• Tweemans: maximaal 2 vaartuigen (dus 4 kandidaten) per trainer

Meteorologische
omstandigheden

Tijdens de laatste 12 uur training mag er maximaal vier uur een windkracht
van minder dan 7 knopen staan. Er moet tijdens het weekend een
windmeter aanwezig zijn. Er wordt altijd gevaren, tenzij unaniem besloten
wordt niet te varen. Als er gevaren wordt, moet er door elke trainer
feedback gegeven worden. De CWO mag achteraf de training ongeldig
verklaren als uit onafhankelijke meteogegevens (b.v. van het KNMI) blijkt
dat niet aan de windkrachtvoorwaarden voldaan is.

Aan- en afmelden
trainingsdagen

Opleidingslocaties (individueel of in samenwerking met collegaopleidingslocaties) respectievelijk de daaraan verbonden Opleiders of
Contactpersonen Jeugd en Opleidingen dienen een IV+ trainingsweekend
uiterlijk twee weken van tevoren aan te melden bij het CWO-secretariaat,
onder vermelding van data, locatie, aantal deelnemers en de namen van de
trainers.
Bij afronding van een kandidaat wordt door de verantwoordelijk Opleider
het logboek van de trainingsuren en het verslag van de externe trainers
opgestuurd naar de CWO, die de IV+ afmeldingen verwerkt in de database.

Vergoedingen
trainers

De opleidingslocaties voorzien de trainers na een trainingsweekend van een
vergoeding. Voor de adviesvergoeding wordt verwezen naar §6.3, tarieven
CWO-producten; declaratiebedragen.

34

CWO-jaarboek 2020

Controle

De CWO heeft te allen tijde de bevoegdheid om een gedelegeerde te sturen
naar een trainingsweekend.

Evaluatie

Bij opvallende zaken tijdens de trainingen zullen de trainers of de
organiserende opleidingslocatie de KC op de hoogte stellen doormiddel van
een schrijven.

CWO IV+ trainer
Externe trainers voor CWO IV+ zijn trainers die de laatste 12 uur training van het CWO IV+-traject
mogen geven. Deze personen staan bij de CWO geregistreerd en zijn in een overzicht te downloaden
van de CWO-website en aan te vragen bij het CWO-secretariaat.
IV+ trainer worden

Door de Opleidercursus te volgen en het Opleiderdiploma te behalen wordt
een instructeur automatisch externe IV+ trainer.
Ook zonder Opleiderstatus kan iemand externe trainer worden. Deze
mogelijkheid bestaat wanneer iemand PvB 5.1 afrondt. Dit is een PvB uit
de Opleidercursus, waarin wordt beoordeeld of iemand de capaciteiten
heeft om IV+ training te geven en een niveau-inschatting te maken van de
kandidaten. De PvB bestaat uit een portfoliogedeelte en een
praktijkgedeelte. Een CWO-gecertificeerd instructeur kan PvB 5.1 afleggen
wanneer de I4-status en de sterbevoegdheid behaald zijn. Een niet-CWOgecertificeerd, doch aantoonbaar ervaren, trainer kan zich via het
Secretariaat aanmelden voor de PvB 5.1 afname.

PvB 5.1 afleggen

Als een trainer PvB 5.1 wil afleggen, kan deze zich per telefoon of e-mail
aanmelden bij het CWO-secretariaat. Bij het beoordelen van PvB 5.1 wordt
gewerkt volgens het vier-ogenprincipe. Er zijn twee leden van de
Opleidercursustaf nodig om de beoordeling te doen.
In 2020 staan de afrondingsdagen PVB 5.1 gepland op 4 oktober.
Indien een andere datum gewenst is, kan deze in overleg met het
Secretariaat en de cursusstaf worden bepaald en vervolgens door de
aanvragen worden georganiseerd.
Om deel te nemen aan deze PvB dag dient er een op de gestelde deadline
een volledige aanmelding binnen zijn. Een aanmelding is compleet indien
er een akkoord voor betaling is getekend, een handtekening van de
verantwoordelijke Opleider aangeleverd is en een definitief portfolio is
ingeleverd. Voor deze PvB dag geldt vol = vol, waarbij de volgorde van
volledige aanmeldingen leidend is.

Lijst erkende IV+
trainers

Op de website van de CWO is na inloggen een lijst te downloaden van alle
actieve IV+ trainers.
Trainers blijven op de externe trainerslijst staan zolang zij voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- Ze zijn eerder externe IV+ trainer geworden via de toen geldende
procedure of ze zijn in het bezit (geweest) van een Opleiders* CWOpas of trainersdiploma van het Watersportverbond
- Ze hebben twee keer extern 12 uur training gegeven binnen een
vaarseizoen of zelf deelgenomen aan een training met een externe
trainer om het niveau te behouden.
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Aan het einde van elk jaar wordt gekeken welke IV+ trainer voldoet aan de
2x 12 uur training geven. Op basis daarvan kunnen een aantal IV+ trainers
aan het eind van het jaar van de lijst worden gehaald.
Een IV+ trainer kan ook zelf bij het Secretariaat een verzoek indienen om
van de externe trainerslijst te worden verwijderd.
IV+ trainer andere
discipline

Iemand met de functie IV+ trainer is automatisch IV+ trainer in alle
disciplines waar deze persoon examinator (I-4*) in is.

CWO Praktijkbegeleider
Praktijkbegeleiders zijn I-4’s of Opleiders (beiden meestal met ster) die kunnen worden ingevlogen
door vaarscholen of verenigingen die bijvoorbeeld:
 Willen aansluiten bij de CWO en nog het e.e.a. moeten regelen
 Begeleiding willen bij het opleiden van kader
 Een onvoldoende hadden op een controle en dit willen oplossen voor de hercontrole of de
controle van het volgende jaar
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4.3 CWO-functies & controlesysteem bij examens en PvB’s
Gedelegeerde
Er bestaan meerdere redenen voor de komst van een CWO-gedelegeerde:
- Als steekproef tijdens CWO-examens
- Als steekproef bij Proeven van Bekwaamheid
- Als beoordelaar van een examinator in opleiding ter afronding van de examineerstage
Beoordeling door
gedelegeerde

De gedelegeerde bekijkt hoe het examen of de PvB wordt afgenomen.
Daarbij wordt aan de hand van de scoringslijst of protocol gecontroleerd of
het examen of de PvB aan de eisen voldoet
• Totale organisatie van het examen / de PvB (o.a. aantal kandidaten
per examinator, tijdsplanning, vaststellen uitslag en de wijze
waarop kandidaten worden geïnformeerd etc).
• Voorgesprek van examinator / PvB-beoordelaar
• Opbouw en afronding van het examen / PvB
• Opdrachtvormen en normering van het examen / PvB
• Benutten van vaarwater en tijdsindeling
• Veiligheid
• Motivering van de uitslag naar de kandidaat/kandidaten
• Portfolio-beoordeling (indien vereiste)

Meevaren
gedelegeerde

De gedelegeerde zal met één of meerdere examinatoren /beoordelaars aan
boord meevaren óf het examen van een afstand bekijken. Een combinatie
hiervan is ook mogelijk.

Uitslag examen

In beginsel stelt de PvB-beoordelaar of examinator de uitslag van de PvB /
het examen vast. Mocht het oordeel van de gedelegeerde afwijken van het
oordeel van de PvB-beoordelaar of examinator dan beslist de gedelegeerde
en vervalt de door de PvB-beoordelaar vastgestelde uitslag. De
gedelegeerde zal in zijn rapport aan de KC melding maken van dergelijke
zaken.

Bevoegdheid
gedelegeerde

Indien de gedelegeerde van oordeel is dat het examineer niveau van de PvB
beoordelaar of examinator in sterke mate afwijkt van de CWO richtlijnen,
kan de gedelegeerde in het uiterste geval de bevoegdheid tot het afnemen
van PvB’s of examens intrekken. De gedelegeerde deelt dit mede aan het
CWO-secretariaat.

Gedelegeerde worden
Instapeisen

Een gedelegeerde:
• Moet examinator (I-4* of O*) in de desbetreffende discipline zijn;
• Heeft na het verkrijgen van de examineerbevoegdheid minimaal vijf
examens afgenomen.

Proces gedelegeerde Het proces om gedelegeerde te worden is in drie stappen onder te verdelen:
worden
1. De gedelegeerde in opleiding meldt zich aan bij het CWOsecretariaat, die bekijkt of de gedelegeerde een ervaren examinator
is. Het CWO-secretariaat zorgt dat deze persoon als gedelegeerde
in opleiding in het systeem komt te staan, zodat deze persoon
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automatisch alle verzoeken vanuit de CWO voor een gedelegeerde
ontvangt;
2. De gedelegeerde in opleiding geeft bij een gedelegeerde-aanvraag
vanuit de CWO aan dat hij of zij beschikbaar is. De CWO vraagt aan
de daadwerkelijk gekoppelde gedelegeerde of die akkoord gaat met
het begeleiden van de gedelegeerde in opleiding. De gedelegeerde
in opleiding neemt de sterafname af onder auspiciën van de
daadwerkelijke gedelegeerde. Dit heeft een begeleidend karakter,
wat betekent dat er een voor- en nagesprek moet plaatsvinden. De
gedelegeerde in opleiding maakt hier een verslag van dat - na
goedkeuring en eventuele toevoeging van commentaar door de
gedelegeerde - naar het CWO-secretariaat wordt gestuurd.
3. De gedelegeerde in opleiding geeft bij een volgende gedelegeerdeaanvraag vanuit de CWO wederom aan dat hij of zij beschikbaar is.
De CWO vraagt aan de daadwerkelijk gekoppelde gedelegeerde of
die akkoord gaat met het beoordelen van de gedelegeerde in
opleiding. De gedelegeerde in opleiding neemt de sterafname af
onder auspiciën van de daadwerkelijke gedelegeerde. In
tegenstelling tot de eerste sterafname - die een meer begeleidend
karakter had – treedt de daadwerkelijke gedelegeerde in dit geval
op als beoordelaar. De gedelegeerde geeft na het examen een
uitslag aan de gedelegeerde in opleiding en maakt een verslag dat
naar het CWO-secretariaat wordt gestuurd. Indien de sterafname
als voldoende is beoordeeld, past het CWO-secretariaat de status
van de gedelegeerde in opleiding aan naar gedelegeerde.
Gedelegeerde in een
andere discipline

Iemand met de functie gedelegeerde is automatisch gedelegeerde in alle
disciplines waar deze persoon examinator (I-4*) in is.

Controleur
Een Controleur voert in opdracht van het CWO-bestuur controles uit bij CWO opleidingslocaties.
Hierbij controleert de Controleur de CWO-opleidingslocatie op de kern- en overige criteria die in het
hoofdstuk Kwaliteitswaarborging van dit Jaarboek zijn omschreven.
Instapeisen

Een Controleur:
- moet minimaal één jaar in het bezit zijn van de Opleiderstatus;
- is géén eigenaar of beheerder van een CWO-opleidingslocatie: de
Controleur is niet financieel verbonden aan een opleidingslocatie
- heeft ervaring als PvB-beoordelaar/gedelegeerde op externe
locaties

Proces

Het proces om Controleur te worden is in een aantal stappen onder te
verdelen:
1. De Opleider meldt zich aan bij het CWO-secretariaat;
2. Het CWO-secretariaat zorgt dat deze persoon als Controleur in
opleiding in het systeem komt te staan, zodat deze persoon wordt
ingedeeld voor de CWO-controles;
3. Het CWO-secretariaat koppelt de Controleur in opleiding aan een
ervaren Controleur die bereid is om de Controleur in opleiding te
begeleiden. De Controleur in opleiding doet de controle onder
auspiciën van de daadwerkelijke Controleur. Dit heeft een
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begeleidend karakter, wat betekent dat er een voor- en nagesprek
moet plaatsvinden. De Controleur in opleiding maakt hier een
verslag van dat – na goedkeuring en eventuele toevoeging van
commentaar door de Controleur – naar het CWO-secretariaat
wordt gestuurd;
4. Voor de tweede controle koppelt het CWO-secretariaat de
Controleur in opleiding wederom aan een ervaren Controleur die
bereid is om de Controleur in opleiding te beoordelen. In
tegenstelling tot de eerste controle - die een meer begeleidend
karakter had – treedt de daadwerkelijke Controleur in dit geval op
als beoordelaar. De Controleur geeft na de controle een uitslag aan
de Controleur in opleiding en maakt een verslag dat naar het CWOsecretariaat wordt gestuurd en in afschrift naar de Controleur in
opleiding. Indien de controle als voldoende is beoordeeld past het
CWO-secretariaat de status van de Controleur in opleiding aan naar
Controleur.

4.4 Lesgeven in een andere discipline
Bij de beoordeling van lesgeefcompetenties bestaan er overeenkomsten tussen verschillende
disciplines. Daarom zijn er een aantal disciplines samengevoegd in zogenoemde instructiegroepen,
zodat de behaalde PvB’s in een bepaalde discipline tevens van toepassing zijn op een overeenkomstige
discipline. Hierbij wordt de volgende indeling gehanteerd:
Jeugdinstructie
Jeugdzeilen 1-mans

Afstandsinstructie
Zwaardboot 1-mans

Aan boord instructie
Kielboot

Jeugdzeilen 2-mans
Jeugdzeilen Catamaran
Jeugdzeilen Kielboot

Zwaardboot 2-mans
Catamaran
Windsurfen

Roeien
Buitenboordmotor
Sloep en Motorvlet

Overige instructie
Jachtvaren Motor non
tidal
Jachtvaren Motor tidal
Jachtvaren Zeil non tidal
Jachtvaren Zeil tidal
Groot Motorschip

Voorbeeld I: Een instructeur die in het bezit is van I-3 windsurfen heeft recht op het
instructeursdiploma I-3 catamaran zodra het CWO-eigenvaardigheidsniveau CWO IV catamaran wordt
behaald. Er worden wel eenmalige disciplinekosten gerekend voor instructeurs die op basis van deze
regeling recht hebben op het instructeursdiploma in een nieuwe discipline. Daarom moet een CWOlocatie deze nieuwe discipline actief aanvragen bij het CWO-secretariaat.
Wanneer een instructeur een nieuwe discipline wil toevoegen aan zijn instructeursdiploma uit een
andere disciplinegroep, moet hij/zij nogmaals het PvB lesgeven (2.1, 3.1 of 4.1) voor dat niveau
afleggen.
Voorbeeld II: Een instructeur die in het bezit is van I-3 kielboot haalt het CWO-eigenvaardigheidsniveau
CWO IV catamaran. Om I-3 catamaran te worden zal deze instructeur het PvB lesgeven (3.1) moeten
halen omdat deze twee disciplines niet tot dezelfde disciplinegroep behoren.
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4.5 Vrijstellingen
RR&P, TKN*

Vrijstelling voor een RR&P en TKN* is te verkrijgen op basis van de
hierna volgende diploma’s:
• Marine officier Zeedienst met zeewacht standaard A of K
• Visserij officier alle vissersschepen
• Maritiem officier hoofdfase
• Maritiem koopvaardij officier alle Schepen
• Koopvaardij officier alle schepen
• Koopvaardij officier kleine schepen
• Stuurman alle schepen (SAS)
• Stuurman kleine schepen (SKS)
• Stuurman Grote Zeilvaart (GZV, Enkhuizer Zeevaartschool)
• Stuurman Kleine Zeilvaart (KZV, Enkhuizer Zeevaartschool)

Marcom B

Vrijstelling voor het certificaat Marcom B is te verkrijgen op basis
van het Short Range Certificaat

* Het TKN diploma in zijn huidige vorm wordt niet meer aangeboden. Voor de personen die een TKN
diploma hebben blijft de vrijstellingsregeling op deze basis van kracht. Op een later moment wordt
bekend gemaakt hoe het CWO het wegvallen van he TKN diploma gaat opvangen.

5 Praktische uitvoering
De CWO heeft 4 online systemen:
• CWO-website: informatie voor opleidingslocaties en consumenten, aan- en afmelden PvB’s en
examens;
• CWO-webshop (ondergebracht in CWO-website): bestellen van diploma’s, vorderingenstaten en
andere producten;
• CWO-Salesforce database: informatie met betrekking tot instructeurskwalificaties, aan- en
afmelden PvB 2 en 3 en eigenvaardigheid;
• Mijnwatersportpaspoort: digitaal cursistenregistratiesysteem

5.1 CWO-website
Inloggen website

Ga naar www.cwo.nl en log in met uw gebruikersnaam (e-mailadres) en
wachtwoord. Indien u nog niet eerder heeft ingelogd, kunt u zich registreren
met uw pasnummer en geboortedatum en dit koppelen aan een mailadres.
Via ‘wachtwoord vergeten’ kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen.

Downloads

Onder de tab ‘Downloads’ kunt u alle belangrijke CWO documentatie
vinden. Wanneer u bent ingelogd als opleidingslocatie heeft u toegang tot
een groter aantal downloads.
Onder de tab ‘Mijn CWO’ kunt u:
• de gegevens van uw locatie aanpassen;
• zich aanmelden voor bijeenkomsten;
• enquêtes invullen;
• doorgaan naar de CWO-webshop of de CWO-database

Mijn CWO

5.2 CWO Webshop
De webshop is sinds april 2019 niet meer een aparte site. De webshop is ondergebracht in de nieuwe
website van CWO. Opleidingslocaties kunnen via de CWO-webshop diploma’s, vorderingenstaten,
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diplomazegels en waterpaspoorten bestellen. Daarnaast worden in de webshop enkele andere CWOproducten aangeboden, zoals vlaggen en magneetjes. De diplomalijn poster is op dit moment niet
beschikbaar en zal dit seizoen ook niet meer komen. Bij controles zal hier rekening mee gehouden
worden. Per CWO-opleidingslocatie kan één account in de CWO-webshop worden aangemaakt;
instructeurs zijn niet bevoegd om diploma’s et cetera te bestellen op hun eigen naam.
Inloggen

Producten
selecteren

Ga naar www.cwo.nl en log in met uw gebruikersnaam (e-mailadres) en
wachtwoord. Indien u nog geen inloggegevens heeft, kunt u zich registreren
met uw pasnummer en geboortedatum en uw account koppelen aan een emailadres. Vervolgens kunt u met dit mailadres inloggen. (Locaties hebben
één beheerderslogin waarmee zij ook in de webshop kunnen)
•
•
•
•

Afrekenen

•
•
•
•
•
•
•

Klik op de categorie producten die u wilt bestellen;
Zoek het product op dat u wilt bestellen;
Klik op de afbeelding van het product dat u wilt bestellen en vul het
door u gewenste aantal in;
De producten worden nu toegevoegd aan uw winkelwagen.
Indien u alle gewenste producten heeft besteld, klikt u op
‘winkelwagen’ bovenin het scherm;
Klik op ‘afrekenen’;
Pas eventueel uw factuur- en afleveradres aan;
Selecteer de door u gewenste verzendmethode;
Selecteer de door u gewenste betaalmethode;
Vink aan dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden;
Bevestig uw bestelling

Betaalmethode

U kunt met iDeal betalen

Verzendmethoden

Er zijn 3 verzendmogelijkheden:
• ‘normale’ verzending
• aangetekende verzending
• verzekerde verzending

Tarieven

De prijzen van diploma’s, afhandelingskosten en verzendkosten kunt u
vinden in het CWO-tarieven overzicht in hoofdstuk 6.

5.3 CWO-Database Salesforce
Opleidingslocaties kunnen de gegevens en kwalificaties van de bij hen aangesloten instructeurs inzien
en wijzigen. In 2018 is Salesforce vernieuwd/ aangepast. In het nieuwe systeem kunnen locaties zelf
instructeurs toevoegen en kwalificaties I-2 en I-3 wijzigen. Het Secretariaat informeert de achterban
over de vernieuwing van Salesforce. Let op in Salesforce moet een PvB 2 ook aangemeld worden.
Het opslaan en gebruik van de CWO-data gebeurt volgens de geldende wet- en regelgeving; per 25 mei
2018 wordt het databeheer gedaan met het in acht nemen van de regels van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

5.4 Mijnwatersportpaspoort.nl
Via mijnwatersportpaspoort kunnen instructeurs de vorderingen van de cursisten online bijhouden
en kunnen locaties diploma’s uitschrijven. De cursist kan online zijn eigen vorderingen en diploma’s
inzien.
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6 Financiën en tarieven
6.1 Jaarlijkse bijdrage voor CWO-locaties
Elke CWO-locatie betaalt jaarlijks een bijdrage. De bijdrage voor CWO-locaties is gestaffeld. Dat wil
zeggen dat niet alle categorie locaties hetzelfde bedrag betalen. Per locatie wordt aangegeven hoe
groot het aantal opleidingsplaatsen per week is. Dit gebeurt op grond van het aantal cursusplaatsen
(inclusief ingehuurd materiaal).
Indeling
capaciteitscategorie

Om de toerekeningschaal (categorie mini t/m 5) te bepalen, wordt de
volgende berekening gemaakt: lescapaciteit = aantal cursusplaatsen per
week x 8 seizoenweken x 80%. Voor niet-seizoen gebonden locatie is de
lescapaciteit 25% van het aantal cursusplaatsen van april t/m november
Jaarlijks wordt door het Secretariaat het aantal bestelde producten
(diploma’s, diplomazegels en vorderingenstaten) bekeken; het is mogelijk
dat de indexering op basis daarvan wordt gewijzigd. Er zal dan een
gemiddelde worden genomen van een aantal jaren.

Categorieën

Categorie mini:
Categorie 0:
Categorie 1:
Categorie 2:
Categorie 3:
Categorie 4:
Categorie 5:
Categorie X:

Lescapaciteit 1 - 30
Lescapaciteit 30 - 60
Lescapaciteit 60 - 150
Lescapaciteit 150 - 300
Lescapaciteit 300 - 500
Lescapaciteit 500 - 750
Lescapaciteit 750 - 1250
Lescapaciteit 1250 en groter

Gebonden locaties

Opleidingslocaties die bij één van de deelnemende organisaties (HISWA of
het Watersportverbond) zijn aangesloten, betalen een aangepast tarief.

Factuur jaarbijdrage

De jaarbijdrage wordt in de laatste week van februari gefactureerd.

Uitblijven betaling

Indien de jaarbijdrage niet wordt betaald, wordt in principe de
serviceverlening aan de locatie (b.v. verstrekking van diploma’s, pasjes, e.d.)
opgeschort tot de betaling is gerealiseerd.

Aanpassing bij
gedaalde de
capaciteit

Bij gedaalde capaciteit is het aan de eigenaar/beheerder aannemelijk te
maken dat bijdrage van zijn bedrijf gewijzigd (kleiner) is, o.a. aan de hand
van de exploitatievergunning, accountantsverklaring, classificatiegegevens.
Vervolgens worden deze gegevens vergeleken met de gegevens van het
bedrijf die beschikbaar zijn bij de Stichting CWO, brancheorganisaties en die
te vinden zijn in externe publicaties (folders, promotionele gidsen, e.a.).
Deze gegevens zijn het uitgangspunt voor een gesprek op het bedrijf in
kwestie tussen de aanvragende ondernemer (of diens vertegenwoordiger),
een vertegenwoordiger van de brancheorganisatie en een
vertegenwoordiger van de Stichting CWO. Het doel van een dergelijk
gesprek is te komen tot een advies aan het CWO-bestuur voor het al dan
niet toekennen van een bijdragevermindering.
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In dit gesprek zullen in ieder geval drie kernvragen duidelijk moeten
worden:
• Waardoor wordt de teruggang in capaciteit veroorzaakt?
• Is deze teruggang structureel?
• Komt de continuïteit van de onderneming in gevaar?
Het resultaat van het gesprek zal aan het CWO-bestuur worden voorgelegd.
Daarna neemt het CWO-bestuur een beslissing over het verzoek. Het
verzoek kan pas met ingang van het volgende seizoen gehonoreerd worden.
Het besluit wordt slechts dan uitgevoerd als aan alle verplichtingen (dus ook
de financiële verplichtingen van voorgaande jaren) is voldaan.
Aanpassing bij
gestegen capaciteit

Het is locaties niet toegestaan meer cursisten op te leiden dan aan
lescapaciteit bijdrage voor dat jaar is doorgegeven. Indien er meer cursisten
zijn opgeleid, is een locatie verplicht dit kenbaar te maken aan het CWOsecretariaat. Blijkt uit beschikbare gegevens dat de capaciteit hoger is dan
bij de inschaling het geval was dan kan de CWO tot her-inschaling van de
locatie overgaan. Dit wordt de opleidingslocatie schriftelijk meegedeeld
onder vermelding van de toegepaste berekening. Dit ontheft de
opleidingslocatie niet van de verplichting zelf de capaciteitsuitbreiding van
de locatie bij de CWO te melden.

Kosten van
diploma’s etc. voor
ongebonden locaties

Watersportverenigingen en vaarscholen die niet bij het
Watersportverbond of de HISWA zijn aangesloten betalen een
aangepast tarief (met een opslag) voor de diploma’s en
vorderingenstaten. Deze kosten zijn te vinden in het CWO tarievenoverzicht 2020.

6.2 Bestellen vorderingenstaten, diploma’s, watersportpaspoorten en zegels
De procedure gaat alléén uit van bestellingen via de CWO-webshop (www.cwo.nl/mijn-cwo/webshop).
Telefonische bestellingen worden niet geaccepteerd.
Inkoopprijzen

Voor de actuele prijzen van CWO-vorderingenstaten, diploma’s,
watersportpaspoorten en zegels: zie CWO-tarievenoverzicht

Verkoopprijzen

Voor het verstrekken van CWO-diploma’s aan consumenten mogen geen
extra kosten in rekening gebracht worden. Deze kosten moeten worden
berekend in de totale kosten van de opleiding.

Aflevering

Men dient rekening te houden met een verwerkingsperiode van maximaal
twee weken.

Afhandelingskosten

Voor elke verzending van CWO-artikelen (met uitzondering van
instructeurspassen) worden afhandelings- en verzendkosten (zie CWO –
tarievenoverzicht 2020) in rekening gebracht. Opleidingslocaties die
achterstand in betaling hebben aan de CWO ontvangen pas nieuwe
producten en/of diensten van de CWO na de betaling van het nog
openstaande bedrag.
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Doorverkoop

Het is niet toegestaan om CWO-diploma’s, -vorderingenstaten, watersportpaspoorten en -diplomazegels door te verkopen aan andere
organisaties of personen. Dit om te voorkomen dat niet-aangesloten
locaties CWO-diploma’s uitgeven zonder dat er controle op uitgeoefend
wordt.

6.3 Tarieven producten CWO 2020
Tarieven CWO-producten en diensten
De tarieven hieronder zijn exclusief BTW

Omschrijving
Categorie Mini
Categorie 0
Categorie 1
Categorie 2
Categorie 3
Categorie 4
Categorie 5
Diploma CWO I t/m III
Vorderingenstaten
Diploma CWO I t/m III
Zegel CWO I t/m III
Watersportpaspoort
Deelcertificaat niveau
IV
Eenmalige bijdrage I-2
t/m O* **

Per
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
Stuk
Stuk
Stuk
Stuk
Stuk
Stuk

HISWA /
Watersportverbond
aangesloten
€ 150,€ 250,€ 350,€ 700,€ 1.150,€ 1.500,€ 2.300,€ 2,50
€ 0,50
€ 3,€ 3,€ 3,€ 10,-

Stuk

€ 26,50

€ 26,50

€ 26,50

Duplicaat
instructeurpas 'oud'
Diploma's
Duplicaat
instructeurpas 'nieuw'
Opleidingen/Cursussen Licentiegeld
Opleiderserkenning
Opleidingen/Cursussen Opleidercursus 2020
Opleidingen/Cursussen Externe Opleider PvB
niveau 4(*); (<20
werkdagen van
tevoren aangemeld)
PvB 4(*) met
vroegboekkorting
(>20 werkdagen van
tevoren aangemeld)

Stuk

€ 22,20

€ 22,20

€ 22,20

Stuk

€ 15,50

€ 15,50

€ 15,50

Jaar

Nvt

Nvt

€ 38,25

Cursus
Dagdeel

€ 1089,€ 100,-

€ 1089,€ 100,-

€ 1089,Nvt

Dagdeel

€ 80,-

€ 80,-

Nvt

Productcategorie
Jaarbijdrage
Jaarbijdrage
Jaarbijdrage
Jaarbijdrage
Jaarbijdrage
Jaarbijdrage
Jaarbijdrage
Digitaal diploma
Diploma's
Diploma's
Diploma's
Diploma's
Diploma's
Diploma's
Diploma's

Ongebonden
locaties
€ 200,€ 300,€ 700,€ 1.250,€ 2.000,€ 2.550,€ 3.250,€ 5,50
€ 0,50
€ 6,€ 6,€ 6,€ 10,-

Particulieren
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
€ 10,-
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Productcategorie
Omschrijving
Opleidingen/Cursussen CWO-gedelegeerde
voor I-4* examen
Dit gebeurt door een
CWO-erkende
gedelegeerde

Per
Dagdeel

HISWA /
Watersportverbond Ongebonden
aangesloten
locaties
Particulieren
€ 80,€ 80,Nvt

** Eenmalige bijdrage I-2 t/m Opleider: per discipline worden eenmalige kosten gerekend. Voor een pas waar
twee disciplines op staan, wordt dus twee keer betaald.

Omschrijving
Productcategorie
Opleidingen/Cursussen Los PvB i5
(Opleider) zoals 5.2
training geven
(voor externe
trainerslijst)
Opleidingen/Cursussen Los PvB 5.1
training geven op
de afrondingsdag
training geven (4
oktober 2020)
Opleidingen/Cursussen Examen
Reisvoorbereiding,
Routering
en
Planning
Diverse
1 CWO-vlag
Diverse
2 CWO-vlaggen
Diverse
3 CWO-vlaggen
Diverse
4 CWO-vlaggen
Diverse
5 CWO-vlaggen
Diverse
CWO-locatiebord
(borg)
Diverse
CWO-hercontrole
Diverse
CWO-intake
nieuwe locatie
Diverse
Klachtengeld

Per
Dagdeel
(twee PvBbeoordelaars)

HISWA /
Watersportverbond Ongebonden
aangesloten
locaties
Particulieren
€ 160,€ 160,€ 160,-

PvB

€ 100,-

€ 100,-

€ 100,-

Examen

Nvt

Nvt

€ 170,-

1 vlag
2 vlaggen
3 vlaggen
4 vlaggen
5 vlaggen
stuk

€ 35,€ 65,€ 83,€ 96,€ 110,€ 40,-

€ 35,€ 65,€ 83,€ 96,€ 110,€ 40,-

Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt

Controle
Controle

€ 170,€ 170,-

€ 170,€ 170,-

Nvt
Nvt

Klacht

€ 76,-

€ 76,-

€ 76,-

Verzend- en verwerkingskosten bestellingen CWO-webshop
Verzendkosten
Verwerkingskosten

Administratiekosten

Totaal

1-19 gram

€ 3,00

€ 3,98

€ 0,83

€ 0,15
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20-49 gram

€ 1,74

€ 0,40

€ 3,00

€ 5,14

50-99 gram

€ 2,61

€ 0,80

€ 3,00

€ 6,41

100-349 gram

€ 3,48

€ 1,20

€ 3,00

€ 7,68

350-1999 gram

€ 4,35

€ 7,00

€ 3,00

€ 14,35

2000-10000 gram

€ 6,95

€ 13,00

€ 3,00

€ 22,95

Verzendkosten briefpost CWO
Productcategorie
Biefpost Nederland
Briefpost Internationaal
Pakketpost Nederland
Pakketpost Internationaal
Pakketpost NL Aangetekend
Pakketpost Internationaal Aangetekend
Pakketpost NL Verzekerd
Pakketpost Internationaal Verzekerd

Prijs tot
20 gram
€ 0,78
€ 1,33
€ 6,95
€ 13,00
€ 8,60
€ 14,65
€ 14,45
€ 20,50

Prijs tot
50 gram
€ 1,56
€ 2,66
€ 6,95
€ 19,50
€ 8,60
€ 21,15
€ 14,45
€ 27,00

Prijs
tot
100 gram
€ 2,34
€ 3,99
€ 6,95
€ 25,00
€ 8,60
€ 26,65
€ 14,45
€ 32,50

Prijs tot
250 gram
€ 3,12
€ 6,65
€ 13,25
€ 34,00
€ 14,90
€ 35,65
€ 20,75
€ 41,50

Prijs tot
2 kilo
€ 3,90
€ 9,31
€ 13,25
€ 45,00
€ 14,90
€ 46,65
€ 20,75
€ 52,50

Declaratiebedragen
Binnen de CWO worden twee soorten declaraties onderscheiden:
• Declaraties bij de CWO: het gaat hier om diensten die voor de CWO zijn uitgevoerd, zoals een
controle, de afname van een PvB niveau 4 of als er als gedelegeerde wordt opgetreden.
• Declaraties bij een CWO-opleidingslocatie: het gaat hier om diensten die voor een CWOopleidingslocatie worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld het afnemen van een CWO IV-examen of
training geven. In onderstaande tabel zijn alle declaratiebedragen te vinden.
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Omschrijving
CWO IV trainer

Opdrachtgever

CWOopleidingslocatie
CWO IV+ trainer
CWOopleidingslocatie
Examinator CWO IV
CWOopleidingslocatie
PvB beoordelaar niveau 2 en 3 CWOopleidingslocatie
Algemene kilometervergoeding CWObinnen de CWO
opleidingslocatie
Algemene kilometervergoeding CWObinnen de CWO
secretariaat
CWO-controle
CWOsecretariaat
PvB-beoordelaar niveau 4
CWOsecretariaat
Gedelegeerde
CWOsecretariaat

Declareren bij

Vast of advies

Bedrag

Per

CWOopleidingslocatie
CWOopleidingslocatie
CWOopleidingslocatie
CWOopleidingslocatie
CWOopleidingslocatie
CWOsecretariaat
CWOsecretariaat
CWOsecretariaat
CWOsecretariaat

Adviesbedrag

€ 35,-

Dagdeel

Adviesbedrag

€ 50,-

Dagdeel

Adviesbedrag

€ 50,-

Dagdeel

Adviesbedrag

€ 50,-

Dagdeel

Adviesbedrag

€ 0,28

KM

Vast bedrag

€ 0,28

KM

Vast bedrag

€ 50,-

Dagdeel

Vast bedrag

€ 50,-

Dagdeel

Vast bedrag

€ 50,-

Dagdeel

47

