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1 Doel herregistratie licentie
Reddingsbrigade Nederland borgt met de licentieregeling het minimale basisniveau dat van een
beroepsbeoefenaar wordt verlangd (“dat het kennis- en vaardighedenniveau van de
beroepsbeoefenaar tenminste gelegen is op het niveau van de initiële opleiding”). Het bewaken van
de kwaliteit van de beroepsuitoefening door beroepsbeoefenaren is vervolgens aan de aangesloten
vereniging zelf.

1.1 Werkervaringseis Waterhulpverlening
Een manier om uw licentie te verlengen is voldoen aan de werkervaringseis (ook wel urennorm
genoemd). In een periode van 5 jaar moet u 160 uur werken als beroepsbeoefenaar. Dit komt neer op
gemiddeld 5 jaar lang 32 uur per jaar werken.
Tevens dient U competent bevonden te worden aan de geldende PvB en competentie eisen op het
moment van herregistratie, welke voor het diploma worden vereist. Voorbeeld: zwemvaardigheid,
diploma eerst hulp en/of vaarbewijs.
Aanvulling op de urennorm van 160u:
 Voor de specialisaties Lifeguard Schipper en Reddingsbrigadechauffeur geldt een
competentieverklaring per specifieke specialisatie en diens competenties.


Voor de specialisaties Officier van Dienst Reddingsbrigade dient aan de Nationale Rampen
Vloot specifieke eisen voldaan te worden.

De urennorm van 160uur geldt voor de basisdiploma’s inclusief de specialisaties.
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2 Aard van de werkzaamheden
Om werkzaamheden mee te mogen tellen gelden 2 eisen:
1. De werkzaamheden moeten liggen op het terrein van “Waterhulpverlening”. Dit zijn
werkzaamheden die rechtstreeks zijn gericht op de Waterhulpverleningstaken van de
Reddingsbrigade. Indien U voldoet aan de hoogste kwalificatie gezien Uw huidige diploma’s,
zullen de onderliggende automatisch worden verlengd.
Specialisaties dienen altijd op het specifieke niveau behaald te worden betreffende de
competenties.
Voorbeeld: Indien er is voldaan aan de eis voor licentieverlening Senior Lifeguard, zal de
licentie voor Lifeguard automatisch worden verlengd.
Indien een Lifeguard ook de licentie Lifeguard Schipper heeft, dient de eis voor het diploma
Lifeguard behaald te worden met een specifiek aanvullende competentieverklaring voor het
diploma Lifeguard schipper.
2. De werkzaamheden moeten altijd vallen binnen het deskundigheidsgebied van het beroep
waarvoor u herregistratie aanvraagt. Als u werkt in een ander beroep of functie dan Lifeguard
kunnen werkzaamheden meetellen als zij binnen het deskundigheidsgebied vallen. Hiervoor
dient een aanvraag te worden ingediend bij de CECO.

3 Werken in het buitenland
Buitenlandse werkervaring kan ook meetellen. Hieraan worden dezelfde eisen gesteld als aan
werkervaring die is opgedaan in Nederland. Heeft U als Lifeguard werkervaring buiten Nederland
opgedaan, dan dient U wel alle bewijsstukken in het bezit te hebben en te houden.

4 Werkonderbreking:
Meerdere werkonderbrekingen in de periode van vijf jaar zijn mogelijk. Een werkonderbreking mag
echter niet langer duren dan twee aaneengesloten jaren. Bij een langer dan twee jaar durende
onderbreking van de werkzaamheden is niet meer aan de eisen betreffende spreiding van de
werkzaamheden voldaan en zal iemand zich moeten scholen om geherregistreerd te kunnen worden.
Werkonderbrekingen vereisen – indien nodig - compensatie in de overige wel gewerkte perioden.

4.1

Wie niet de werkervaringseis (urennorm) haalt, kan een scholingstraject volgen
om in aanmerking te komen voor herregistratie.

Hiermee laat u zien dat u de noodzakelijke kerncompetenties en -vaardigheden van uw beroep
beheerst. Er zijn 2 mogelijkheden.
1. U toont met behulp van een competentie-toets aan dat u de noodzakelijke kerncompetenties
en –vaardigheden beheerst. Meer informatie hierover bij het Landelijk Rayon. De uitslag krijgt
u uiterlijk 6 weken na het maken van de toets per post thuisgestuurd.
Bent u niet voor de alle toets onderdelen geslaagd? Volg dan de landelijke scholingen voor de
onderdelen die u niet gehaald heeft.
2. U kiest direct voor het volgen van het scholingstraject. Het landelijk rayon biedt opleidingen
aan volgens de kwalificatiestructuur “Waterhulpverlening”.
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5 Aanvragen herregistratie licentie
Ter onderbouwing van de licentieaanvraag kan volstaan worden met een getekende eigen verklaring.
De eigen verklaring zal bestaan uit een (digitaal) standaardformulier opgesteld door Reddingsbrigade
Nederland met een aantal relevante vragen over het werkverleden binnen het desbetreffende gebied
der beroepsuitoefening. Deze dient namens een instructeur niveau 3 van een Reddingsbrigade, in
bezit van het diploma “Waterhulpverlening” waarvoor hij tekent, mede ondertekend te worden. Er hoeft
bij de aanvraag verder geen bewijsstukken bij te voegen.
Reddingsbrigade Nederland zal steekproefsgewijs de aanvragen controleren, waarbij de steekproef
zowel willekeurig als op basis van de informatie uit de ingediende aanvraag kan plaatsvinden.
1. Willekeurige steekproef:
Een bepaald percentage van de indieners moet op verzoek van het Reddingsbrigade Nederland hun
aanvraag alsnog met bewijsstukken onderbouwen. Reddingsbrigade Nederland moet vervolgens
beoordelen of deze bewijsstukken de aanvraag voldoende ondersteunen.
De controles moeten zodanig groot in aantal zijn dat er voldoende druk bij de beroepsbeoefenaren
wordt gevoeld om de eigen verklaring naar waarheid in te vullen. Hierdoor zal er een zelfregulerend
effect optreden en dit zal mensen weerhouden de eigen verklaring niet naar waarheid in te vullen. De
omvang van de steekproef kan jaarlijks ook echter variëren. Ten eerste zal controle alleen relevant
zijn bij aanvragen op grond van opgedane werkervaring en niet op grond van scholing. Ten tweede zal
het merendeel van de aanvragen ruim aan de norm voor werkervaring voldoen. De noodzaak op
controle van deze aanvragen is minder groot, waardoor de steekproef beperkt kan blijven.
2. Controle n.a.v. de ingediende aanvraag:
 Indien de gegevens uit de aanvraag/eigen verklaring aanleiding geven tot nader onderzoek
(dat zal vooral het geval zijn indien een beroepsbeoefenaar zich rond de grens van 160 uur
werkervaring in vijf jaar bevindt), kan Reddingsbrigade Nederland besluiten deze aanvraag
met nadere bewijsstukken door de beroepsbeoefenaar te laten onderbouwen.


Als de werkervaring buiten de EU is opgedaan, zal direct bij de aanvraag door de
beroepsbeoefenaar meer informatie moeten worden gegeven over de omvang, duur en aard
van de verrichte werkzaamheden. Hij zal hiertoe direct de benodigde bewijsstukken moeten
bijvoegen. Dit is dus niet afhankelijk van de kans dat hij binnen de steekproef valt en in
zoverre een uitzondering op de hoofdregel dat een eigen verklaring volstaat.

Het voordeel van dit getrapte systeem is dat de omvang van de steekproef klein gehouden zal kunnen
worden, terwijl toch het beoogde doel kan worden bereikt. Het grootste deel van de
beroepsbeoefenaren die werkzaam is binnen hun licentie zal immers gemakkelijk aan de gestelde
eisen voldoen: hun werkervaring is zodanig ruim dat er geen twijfel bestaat over de vraag of zij
voldoende gewerkt hebben binnen hun deskundigheidsgebied. Zij hoeven dus ook niet allemaal
gecontroleerd te worden. Bij de beroepsbeoefenaren waarvan uit de aanvraag blijkt dat er mogelijke
twijfel bestaat over het aantal gewerkte uren, zal Reddingsbrigade Nederland bewijsstukken kunnen
opvragen.
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6 Bewijsstukken
Het thans gekozen systeem van volstaan met een eigen verklaring en desgevraagd de aanvraag
nader onderbouwen met bewijsstukken ontslaat de beroepsbeoefenaar niet van het verzamelen van
de benodigde bewijsstukken: indien hij binnen de steekproef dan wel de controlegroep valt zal hij toch
desgevraagd (tijdig) de juiste stukken moeten kunnen overleggen.

7 Herintreden
Met herintreden wordt bedoeld: een kandidaat, in het bezit van een diploma “Waterhulpverlening”
zonder geldige licentie.
Bijvoorbeeld, een kandidaat heeft in het verleden zijn diploma Lifeguard behaald, vanwege stopzetting
van zijn lidmaatschap bij een plaatselijke Reddingsbrigade is de licentie te komen vervallen. Na
enkele jaren wil de kandidaat zijn “oude” hobby weer oppakken.
Een herintreder moet zijn behaalde diploma kunnen aantonen.
Hierna zijn er 2 mogelijkheden.
1. U toont met behulp van een competentie-toets aan dat u de noodzakelijke kerncompetenties
en –vaardigheden beheerst. Meer informatie hierover bij het Landelijk Rayon. De uitslag krijgt
u uiterlijk 6 weken na het maken van de toets per post thuisgestuurd. Bent u niet voor de alle
toets onderdelen geslaagd? Volg dan de landelijke scholingen voor de onderdelen die u niet
gehaald heeft.
2. U kiest direct voor het volgen van het scholingstraject. Het landelijk rayon biedt opleidingen
aan volgens de kwalificatiestructuur “Waterhulpverlening”.
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Bijlage 1
Licentieregeling:
Diploma

Urennorm

Herregistratie door:

Junior Lifeguard

160u

Reddingsbrigade

Lifeguard

160u

Reddingsbrigade

Senior Lifeguard

160u

Reddingsbrigade

Specialisatie

Urennorm

Herregistratie door:

Lifeguard Schipper

160

Reddingsbrigade

Reddingsbrigadechauffeur

160

Reddingsbrigade

Optische- en geluidssignalen

Instructie O&G

Reddingsbrigade

Senior Lifeguard Schipper

160

Reddingsbrigade
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