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Dit examen reglement (ER) werd op grond van artikel 23 van het huishoudelijk reglement van
RN-KNBRD vastgesteld door het bondsbestuur op 15 april 2014
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Artikel 1.1
Algemene bepalingen
Waar in dit reglement staat “de bond”, wordt bedoeld de “Koninklijke Nederlandse Bond tot het
Redden van Drenkelingen” (KNBRD) en/of Reddingsbrigade Nederland (RN).
Dit reglement kan worden aangehaald onder de letters ER.
Het ER geeft bepalingen en reglementen voor recreatieve opleidingen van Reddingsbrigade
Nederland voor open water en zweminrichtingen. Recreatieve opleidingen bevatten alle zwemen reddingsopleidingen van Reddingsbrigade Nederland die niet beroeps en/of georganiseerde
hulpverlening gerelateerd zijn.
Het Opleiding en Examen Reglement (OER) van Reddingsbrigade Nederland geeft bepalingen
en reglementen voor de beroeps en georganiseerde hulpverlening opleidingen van
Reddingsbrigade Nederland.
Naast het ER bestaan er Technische Bladen met specificaties van middelen en de Handleiding
Life Saver met beschrijvingen en afbeeldingen van o.a. hulp- en reddingsmiddelen en methodes.
Wijzigingen in het ER kunnen, op voordracht van de Commissie Opleidingen, na goedkeuring
door het bondsbestuur, worden doorgevoerd. Dit om fouten en lacunes te kunnen corrigeren.
Wijzigingen zullen plaatsvinden in de vorm van wijzigingsbladen. Wijzigingen worden via de
digitale nieuwsbrief gecommuniceerd.
Technische Bladen kunnen worden gedownload van de website van Reddingsbrigade
Nederland.
Artikel 1.2
Door RN-KNBRD zijn de volgende recreatieve opleidingen voor pool, open water en beach
ingesteld:
Recreatieve opleidingen:
RN-KNBRD Brevet Junior Redder 1
RN-KNBRD Brevet Junior Redder 2
RN-KNBRD Brevet Junior Redder 3
RN-KNBRD Brevet Junior Redder 4
RN-KNBRD Diploma Zwemmend Redder 1
RN-KNBRD Diploma Zwemmend Redder 2
RN-KNBRD Diploma Zwemmend Redder 3
RN-KNBRD Diploma Zwemmend Redder 4
RN-KNBRD Diploma Life Saver 1
RN-KNBRD Diploma Life Saver 2
RN-KNBRD Diploma Life Saver 3
RN-KNBRD Diploma Life Saver Beach
Wanneer hierna wordt gesproken over één van de bovenstaande recreatieve RN-KNBRD
brevetten en recreatieve RN-KNBRD diploma's, dan wordt deze aangeduid als brevet of diploma
met weglating van de aanduiding recreatief en weglating van de letters RN-KNBRD.
Brevetten en diploma's zwemmend redden kunnen worden behaald door zowel leden als nietleden van de bond. Uitzondering zijn de diploma's Life Saver. Deze kunnen alleen worden
behaald door aangesloten reddingsbrigades en onder voorwaarden door begunstigende leden.
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Artikel 1.3
Gezondheidsverklaring
Om toegelaten te worden tot een examen (of een wedstrijd), dient door betrokkene één van de
volgende gezondheidsverklaringen te worden overlegd:
- een verklaring van gezondheid, niet ouder dan vierentwintig maanden, afgegeven door een
sportmedisch adviescentrum,
- een verklaring van gezondheid afgegeven door een arts (deze verklaring mag niet ouder zijn
dan vierentwintig maanden),
- een verzamelverklaring van gezondheid afgegeven door een (school)arts (deze verklaring
mag niet ouder zijn dan vierentwintig maanden),
- een verklaring van gezondheid (model RN-KNBRD) afgegeven door betrokkene zelf (deze
verklaring mag niet ouder zijn dan twaalf maanden). Voor minderjarigen (tot 18 jaar) een
gezondheidsverklaring, ondertekend door ouders of verzorgers, voor meerderjarigen (vanaf
18 jaar) een zelf ondertekende gezondheidsverklaring.
Bij bondsactiviteiten die een gezondheidsverklaring vereisen voor meerdere kandidaten c.q.
deelnemers tegelijk, volstaat een algemene namens het brigadebestuur getekende vrijwaringsverklaring, waarin wordt vastgesteld dat de betreffende reddingsbrigade in het bezit is van een
geldige verklaring van gezondheid (model RN-KNBRD), van die kandidaten c.q. deelnemers.
Deze ondertekende vrijwaringsverklaring is na dagtekening 12 maanden geldig. De
bijbehorende gezondheidsverklaringen kunnen worden opgevraagd door de examenvoorzitter.

Artikel 1.4
Dispensaties
De aanvrager van examens kan een dispensatieaanvraag indienen:
1. Deze dispensatieaanvragen worden afgehandeld conform het vastgestelde dispensatiebeleid
voor de recreatieve opleidingen.
2. Eventuele dispensatieverzoeken dienen voor de examen aanvraag geregeld te zijn bij de
ambtelijk secretaris opleidingen
Dyslexie aanvragen zijn dispensatieverzoeken die niet aan de ambtelijk secretaris opleidingen
worden verstuurd, maar moeten worden ingediend bij de Rayon Administrateur, tegelijk met het
EA formulier.
Een dispensatieverzoek dient in ieder geval:
- zo precies mogelijk te omschrijven, waarvoor de dispensatie wordt aangevraagd;
- onderbouwd te worden / vergezeld te gaan van zo nodig een medische verklaring;
- aan te geven voor welk brevet of diploma de kandidaat examen zal afleggen;
- aan te geven op welk(e) moment(en) de dispensatie nodig is.
3. De ambtelijk secretaris opleidingen toetst het verzoek aan de geformuleerde uitgangspunten
horend bij de opleidingscategorie waarbinnen het brevet of diploma valt conform het
dispensatiebeleid;
4. De ambtelijk secretaris opleidingen informeert vervolgens binnen 7 werkdagen na ontvangst
van het verzoek de aanvrager (brigade) en stuurt een kopie naar het rayon.
Een dispensatieverzoek wordt altijd uitgegeven voor het betreffende examen.
De portefeuillehouder opleidingen beslist zo nodig na overleg met een commissie (bijvoorbeeld
Medische Adviesraad of Landelijk Rayon) om een dispensatie op andere gronden toe te kennen.
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Artikel 1.5
Examenplaats
Bij een examen wordt zorg gedragen voor:
1. het ter beschikking hebben van voldoende praktijk- en/of theorieruimte, die voldoet aan de
eisen die ten behoeve van het examen gesteld zijn.
2. het ter beschikking stellen van voldoende materialen voor praktijk- en theorie-examens;
3. het ter beschikbaar stellen van voldoende ruimte voor de administratie en ontvangst van
officials en examenkandidaten;
4. bij gebruik van een zweminrichting het aanwezig zijn van voldoende bevoegde en bekwame
toezichthouders, zoals bedoeld in de Wet Hygiëne voor Bad- en Zweminrichtingen);
5. het aanwezig zijn een lid van de brigade of medewerker van het object waarin het examen
wordt gehouden (de zweminrichting of ander gebouw voor theorie-examens) die geoefend is
in het ontruimingsplan van het betreffende object.

Artikel 1.6
Afgifte brevetten en diploma’s
Voor de afgifte van een brevet en/of diploma moeten alle bewijsstukken van vooropleidingen
overlegd zijn. De overlegde bewijsstukken moeten geldig zijn. Dit ter beoordeling van de
examenvoorzitter. Alleen als aan eerder vermelde voorwaarden is voldaan, kan de kandidaat
toegelaten worden tot het examen.
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