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In de wereld zijn verschillende opleidingsinstellingen die officieel erkend worden. De twee grootste 

zijn PADI en CMAS/NOB, waarin de NOB de Nederlandse tak van de CMAS is.  

Zowel PADI als CMAS hebben wereldwijde bekendheid, dus alle in Nederland behaalde PADI en 

CMAS/NOB brevetten zijn wereldwijd erkend.  

 

De meeste duikbrevetten worden uitgegeven volgens een internationale standaard (CE normering1). 

Hierdoor is het makkelijk om een brevet van één systeem om te schalen naar een tweede systeem. 

Als je dus bijvoorbeeld een PADI brevet hebt kan deze bij een NOB-duikvereniging of NOB-duikschool 

worden ingeschaald in een NOB/CMAS brevet.  

De NOB zegt hierover (op haar website) het volgende: 

“Indien je in het bezit bent van een niet door de NOB uitgegeven brevet dan worden er een 

aantal opleidingen ingeschaald volgens de inschalingtabel (zie volgende pagina). 

De Inschalingtabel geldt voor namens de RSTC (ACUC, BARAKUDA, FIAS, NASDS, SNSI, IDD, 

PADI, SSI, DAN), CEDIP of IADS afgegeven duikbrevetten. 

                                                           
1
 De “European Recreational Training Standards” zijn van toepassing op alle landen in de Europese 

unie en een aantal naburige landen. 

 

http://www.padi.com/
http://www.cmas.org/
http://www.onderwatersport.org/
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Voor alle andere opleidingen moet een inschalingverzoek worden ingediend bij de 

ledenadministratie.  

In verband met internationale afspraken worden de uitgegeven duikbrevetten van bij de 

RSTC, CEDIP en IADS aangesloten organisaties door de NOB geaccepteerd op het niveau zoals 

is weergegeven in de inschalingtabel. Dit houdt in dat men dezelfde duikbevoegdheden 

heeft als met een NOB/CMAS-duikbrevet. Het verstrekken van een NOB-duikbrevet is echter 

niet mogelijk, aangezien men geen NOB-opleiding heeft gevolgd. Je kunt dan op datzelfde 

niveau starten met een vervolg duikopleiding”. 

Inschalingstabel 2 

 

 

 

Brevetten (omzetten) vanuit andere duikorganisaties 
 

Om een NOB brevet te krijgen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:  

 Je moet lid worden van de NOB. Dit wordt je automatisch, als je lid wordt van een NOB 

duikvereniging of opleiding/inschaling volgt bij een NOB duikschool. 

 Je moet door een arts (via NOB protocol) medisch goedgekeurd zijn voor de beoefening van 

de duiksport. 

 Je kunt een officieel duikbrevet overleggen. 

Daarnaast is het volgende van toepassing. 

Duiker 

CMAS 

NOB-leden in het bezit van een, door een andere bij de CMAS aangesloten organisatie 

uitgegeven duikbrevet, kunnen een NOB/CMAS brevet aanvragen bij de NOB. De 

overeenkomstigheid wordt bepaald door de CMAS en wordt door de NOB ontleend aan de 

door de CMAS gepubliceerde “vergelijkingslijst CMAS”. 

RSTC, CEDIP & IADS 3 

Duikbrevetten van bij de RSTC, CEDIP en IADS aangesloten organisaties door de NOB 

geaccepteerd op  het niveau van resp. het 1* duikbrevet, 2* duikbrevet en het 3* duikbrevet. 

                                                           
2
 Zie voor NOB naar PADI bijlage 2 

3
 (zie www.wrstc.com (link naar RSTC voor deelname duikorganisaties) 
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Dit houdt in dat men dezelfde duikbevoegdheden heeft als met een NOB duikbrevet. 

Het verstrekken van een NOB brevet is echter niet mogelijk, aangezien men geen NOB 

opleiding heeft gevolgd. Mocht men de duikopleiding bij de NOB willen vervolgen om in 

aanmerking te komen voor een NOB/CMAS duikbrevet dan dient rekening te worden 

gehouden met de inschalingtabel. 

Instructeur 

CMAS 

NOB-leden in het bezit van een, door een andere bij de CMAS aangesloten organisatie uitgegeven 2* 

instructeurbrevet, kunnen een inschalingsprogramma volgen naar NOB/CMAS 2* instructeur. 

Overheids- of beroepsduikbrevet 

NOB leden in het bezit van een brandweerduikinstructeur-brevet en een 3* NOB/CMAS 

brevet (of gelijkwaardig), kunnen een inschalingsprogramma volgen naar NOB/CMAS 2* 

instructeur. 

RSTC, CEDIP & IADS 

NOB leden in het bezit van een instructeurbrevet welke is uitgegeven door bij de RSTC, CEDIP en 

IADS aangesloten organisaties, kunnen een inschalingsprogramma volgen naar NOB/CMAS 2* 

instructeur. 

Om (zelfstandig) bij de NOB duikles te geven dien je in het bezit te zijn van een geldige 

NOBinstructeurslicentie. 

Als Assistent Instructeur van een andere duikorganisatie kun je deze licentie behalen door het volgen 

van een NOB-2*-instructeursopleiding. Zolang je geen NOB-licentie hebt, is er directe supervisie van 

een NOB-instructeur vereist. 

Je wordt als instructeur geaccepteerd na het volgen van een cross-over-programma4. 

Welk zwemdiploma is nodig om te beginnen aan een duikopleiding?  

Een zwemdiploma is niet nodig. Als je begint met de opleiding moet je wel kunnen zwemmen. 

 

Hoeveel duiken zijn per jaar nodig om de geldigheid van een duikbrevet 

niet te verliezen?  

De CMAS/NOB duikbrevetten blijven altijd geldig mits ze vergezeld gaan van een geldige 

duikmedische keuring. Het is dus mogelijk om te stoppen met duiken en na een aantal jaar weer te 

beginnen zonder opnieuw je duikbrevet te moeten halen. 

  

                                                           

4
 Duikinstructeurs van andere organisaties (RSTC, CMAS en CEDIP) kunnen bij de NOB een cross-over naar NOB-2*-

instructeur volgen. Tijdens de cross-over wordt ingegaan op de NOB, didactische werkvormen en lesgeven in het zwembad. 
De cross-over duurt twee dagen en de kosten zijn € 275,00 (exclusief NOB-lidmaatschap, entreegeld en lesboeken). Je kunt 
informatie opvragen en/of je opgeven door een e-mail te sturen aan:  
desmond.vansanten@onderwatersport.org 

 

mailto:desmond.vansanten@onderwatersport.org
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De Praktijk:wat gebeurt er voor de inschaling? 

 

De inschalingprocedure volgen betekent dat je twee testen, een theoretisch en een praktisch 

gedeelte, moet afleggen. 

Belangrijk hierbij is: 

 Het kennen van de 'Richtlijnen voor veilig duiken' 

 Het kunnen hanteren van de N.O.B.-duiktabellen 

 Het tonen van duiktechniek en -vaardigheden die horen bij het gevraagde inschalingsniveau. 

De praktische vaardigheden worden tijdens een proefduik in het buitenwater getoond. 

Inschaling betekent in de praktijk, dat je automatisch voor een 

jaar aspirant-lid wordt van MOC / NOB . Bij het met voldoende 

resultaat afleggen van deze testen, wordt het aspirant 

lidmaatschap direct omgezet in een volwaardig lidmaatschap. 

Bij het niet voldoen aan de gestelde breveteisen, kunnen 

eventueel aanvullende afspraken gemaakt worden. 

 Ervaring 

 Bij veel duikers die uit een ander opleidingssysteem komen, blijkt dat zij de wekelijkse 

zwembadtraining door gebrek aan praktische vaardigheden niet kunnen volgen. Daarom geldt voor 

iedere aanvraag dat er ook een zwemtest aan de inschaling verbonden is. Bij onvoldoende resultaat 

moeten aanvullende afspraken voor extra begeleiding worden gemaakt.  
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Bijlage 1. Overeenkomst PADI en CMAS 
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Bijlage 2. NOB > PADI 

NOB/CMAS ⇒ ⇒ ⇒ PADI Euro norm Benaming 

  Scuba Diver EN 14153-1 Duiker niveau 1 

– Duiker onder 

toezicht 

  Open Water Diver EN 14153-2 Duiker niveau 2 

– Autonome 

duiker 

1 ster mag 

inschrijven 

voor 

Advanced Open Water  Geen 

overeenkomstige 

kwalificatie 

1 ster  

plus minimaal 9 

duiken waaronder een 

nachtduik, navigatie 

duik en diepe duik (> 

18 m) 

mag 

inschrijven 

voor 

Rescue cursus  Geen 

overeenkomstige 

kwalificatie 

2 ster mag 

inschrijven 

voor 

Divemaster cursus EN 14153-3 Duiker niveau 3 

– Duikleider 

  Assistant Instructor EN 14413-1 Instructeur 

niveau 1 

  Open Water Scuba 

Instructor 

EN 14413-2 Instructeur 

niveau 2 
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Bijlage 3: Opleidingsschema NOB / CMAS 


