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Examen Reglement Reddingsbrigade Nederland
Voorwoord
1 september 2013 is het Examen Reglement (ER) voor de laatste keer gewijzigd. Er is een jaarlijkse
cyclus ontstaan van het up to date brengen van het ER, en als gevolg hiervan is er ook per 1 september
2014 weer een vernieuwd ER nodig. Deze ligt nu voor U.
De commissie opleidingen hoopt dat met dit nieuwe ER een positieve bijdrage geleverd wordt aan de
opleiding van kinderen en (jong) volwassenen om de doelstelling van Reddingsbrigade Nederland, het
voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord, mede vorm te geven.
Daarnaast is plezier hebben in het doen van een opleiding en verzorgen van vrijwilligerstaken erg
belangrijk. Iedereen moet op zijn eigen niveau kunnen deelnemen aan een opleiding en examens kunnen
afleggen. Daarom zijn er in dit ER ook weer lichte aanpassingen gedaan in de diploma lijn, waarbij er
voor de toekomst meer wijzigingen worden verwacht waarbij inhoudelijk betere aansluiting word gezocht
bij de huidige tijd en eisen.
Het nu voorliggende ER is vastgesteld op 15 april 2014 door het bestuur van RN-KNBRD en is geldig
vanaf 1 september 2014 totdat een nieuwere versie door het bestuur is geaccordeerd. Er kunnen
tussentijds op onderdelen wijzigingen of aanvullingen komen, wanneer dit noodzakelijk blijkt te zijn. Deze
zullen o.a. per elektronische nieuwsbrief aan U bekend worden gemaakt en/of in technische bladen. Deze
vormen een aanvulling op dit ER.
Reglementen met betrekking tot Hogere Bondsopleidingen alsook de opleidingen Waterhulpverlening zijn
terug te vinden in het Opleiding- en Examenreglement (OER) van Reddingsbrigade Nederland.
Reglementen met betrekking tot wedstrijden zijn terug te vinden in het Wedstrijdreglement (WR).
Ik wil iedereen die heeft bijgedragen aan het tot stand komen van deze uitgave, hartelijk bedanken voor
hun inzet. Tot slot wens ik iedereen veel succes en plezier met de opleidingen en examens.

Hans van Scheijen
Portefeuillehouder Opleidingen
Ede, juni 2014
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Overzicht formulieren
Code

Omschrijving

PD
DL

Declaratieformulier (per bondslid)
Declaratieformulier (verzamel) en Presentielijst
Deelnemerslijst Zwemmend Redden

EA-B/EV-B (*) Examen Aanvraag Open Water / Examen Verslag Open Water
EB
EM

Examen Bevestiging
EM-bewijs
Antwoordformulier Lifesaver 1
Gezondheidsverklaringen

JR
ZR
LS

Inlegvellen bevoegdheden
Inlegvellen brevetten Junior Redder
Inlegvellen diploma’s Zwemmend Redder
Inlegvellen diploma’s Life Saver

O1 (**)
O2
O3
O4

Werkformulier aanstelling official
Brief procedure officialschap
Uitnodigingsstaat aspirant official
Officialschap
Protocol Examen open water KNBRD / Life Saver 2
Protocol Examen open water KNBRD / Life Saver 3
Tekstvragen Life Saver 1

VRIJW

Vrijwaringverklaring

WF
WF-s

Werkformulier

RA

Risico Analyse Formulier

Wijzigingen voorbehouden!
(**) Het EA-B/EV-B -formulier is per 2013 vernieuwd door toevoeging van diverse in te vullen gegevens. Graag de nieuwste versie
gebruiken bij het aanvragen van het examen. Deze is te vinden op de website van reddingsbrigades Nederland.
(**) Het O1-formulier kan alleen via de COZ worden verkregen, alle andere formulieren inzake beoordeling (aspirant-)officials
worden door het Landelijk Bureau verstrekt.
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