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 DUIKBREVETTEN 

1 NELOS-brevetten en -titels 

1.1 De door NELOS uitgevaardigde brevetten en titels  

Het NELOS-Duikonderricht kent de volgende brevetten en titels: 

1.1.1 Voor het duiken met perslucht en nitrox  

NELOS CMAS BLOSO Certificatie EN /ISO 

1*Duiker (1*D) Supervised Diver  EN 14153-2 
ISO 24801-2 

2*Duiker (2*D) Autonomous Diver  EN 14153-2 
ISO 24801-2 

3*Duiker (3*D) Dive leader  EN 14153-3 
ISO 24801-3 

4*Duiker (4*D) Dive leader  EN 14153-3 
ISO 24801-3 

Assistent-Instructeur 
(AI) 

 Bloso- VTS diploma van Ini-
tiator 

EN 14413-1 
ISO 24802-1 
(level 1 Instructor) 

1*Instructeur (1*I) CMAS 1*I Bloso-VTS diploma Instruc-
teur B mits slagen in mo-
dule 1 

EN 14413-2 
ISO 24802-2 
(level 2 Instructor) 

2*Instructeur (2*I) CMAS 2*I Bloso-VTS  assimilatie 
Trainer B 

EN 14413-2 
ISO 24802-2 
(level 2 Instructor) 

3*Instructeur (3*I) CMAS 3*I Bloso-VTS  assimilatie 
Trainer A 

EN 14413-2 
ISO 24802-2 
(level 2 Instructor) 

 

NELOS CMAS Certificatie EN /ISO 

Basis-Nitrox-Duiker (BND) CMAS-Nitrox-Duiker Niveau 1 ISO 11107 

Gevorderd Nitrox-Duiker (GND) CMAS-Nitrox-Duiker Niveau 2 ISO 11107 

 CMAS-Nitrox-Instructeur Niveau 1  

Advanced Nitrox-Instructeur (NI) CMAS-Nitrox-Instructeur Niveau 2  
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1.1.2 Voor het technisch duiken 

NELOS Certificatie EN /ISO 

Extended Range Diver (ERD  

Normoxic Trimix Diver (NTD)  

Advanced Trimix Diver (ATD)  

Extended Range Instructor (ERI)  

Normoxic Trimix Instructor (NTI)  

Advanced Trimix Instructor (ATI)  

Closed Circuit Rebreather Diver – diluent air (CCR-
D-A) 

 

Closed Circuit Rebreather Diver – diluent trimix (all 
mixes) (CCR-D-Tx) 

 

Closed Circuit Rebreather Instructor – diluent tri-
mix (all mixes) (CCR-I-Tx) 

 

Kwalificatie Nitrox Blender (KNB) ISO 13293 (Level1 gas blender) 

Kwalificatie Trimix Blender (KTB) ISO 13293 (Level 2 gas blender) 

Trimix Blender Instructor (BI)  

 

1.1.3 Voor het Jeugdduiken 

Duikers Begeleiders / Instructeurs 

Bronzen Dolfijn (BD) Begeleider Jeugdduiken (BJD) 

Zilveren Dolfijn (ZD) Instructeur Jeugdduiken (IJD 

Gouden Dolfijn (GD) Instructeur Jeugdduiken – evaluator (IJDE) 
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1.2 Inschaling 

1.2.1 Inleiding 

De algemene regels van inschaling zijn opgesteld om houders van brevetten van andere federaties toe te 
laten om zich in te schalen naar een NELOS-brevet van 'vergelijkbaar' niveau. 

In principe zal een inschalingsregeling éénmalig gebeuren en enkel van een andere federatie naar NELOS 
toe. 

Het kan geenszins de bedoeling zijn om een hoger niveau van brevet of instructeurstitel te verwerven via 
een (tijdelijke) aansluiting bij een andere federatie om zich daarna te laten inschalen naar een vergelijk-
baar NELOS-niveau. 

Indien echter een lid wegens privé- of beroepsredenen voor een onbepaalde tijd in het buitenland heeft 
verbleven, en tijdens dit verblijf een hoger niveau heeft verworven, kan een gemotiveerd inschalingsdos-
sier ingediend worden waarvan de ontvankelijkheid zal beoordeeld worden door het Bureau Duikonder-
richt. 

Om de mogelijkheden van inschalen eenduidig vast te leggen, werd een tabel aangelegd waarin beschre-
ven staat volgens welke procedure inschalingen kunnen geschieden (zie tabel 1: 'Administratieve inscha-
lingen, standaard inschalingen en standaard examens'). Deze tabel kan in functie van de concrete noden 
aangroeien. Het is het Bestuur Duikonderricht dat zal bepalen hoe er kan ingeschaald worden. 

1.2.2 Voorwaarden om te kunnen inschalen 

Om ingeschaald te kunnen worden moet de kandidaat: 

 lid zijn van een NELOS-club; 

 in het bezit zijn van een duikbrevet;  

 voldoen aan dezelfde minimum voorwaarden waaraan een NELOS-kandidaat moet voldoen voor het 
aangevraagde niveau. Voorbeeld: Indien op een bepaalde niveau een bepaald aantal duiken vereist 
zijn en de kandidaat heeft dit aantal duiken nog niet, dan moet hij deze eerst uitvoeren vooraleer hij 
zijn aanvraag mag indienen. 

Minderjarige duikers dienen bij hun aansluiting een verklaring te laten ondertekenen door hun ou-
ders/voogd. Dit formulier is downloadbaar van de NELOS-website. 

Vanaf inschrijvingsdatum bij NELOS heeft de kandidaat 3 maanden tijd om in te schalen. 

Nota: in deze context maken we geen onderscheid tussen de begrippen 'inschaling', 'cross-over' of 'la pas-
serelle'. 

1.2.3 Inschalingsinstanties 

1.2.3.1 1*D – 3*D  

Voor wat betreft de inschalingen van de laagste 3 persluchtbrevetten (de brevetten van de recreatieve 
duiker) en het brevet BND ligt de verantwoordelijkheid en de organisatie ervan in handen van de duik-
scholen. De duikschoolverantwoordelijke draagt de eindverantwoordelijkheid.  

1.2.3.2 AI/Instructeur  

Voor wat betreft de inschalingen voor Assitent-Instructeur (sportduiker) en van de instructeurstitels voor 
persluchtduikers ligt de verantwoordelijkheid bij het Bestuur Duikonderricht. Het Bestuur Duikonderricht 
zal, nadat ze via het NELOS-secretariaat in kennis gesteld is van een aanvraag tot inschaling, de nodige ini-
tiatieven nemen. 
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1.2.3.3 Clubs 

Voor wat betreft de inschaling van duikclubs, ligt de verantwoordelijkheid bij het Bestuur van NELOS. Het 
NELOS-bestuur zal, met de hulp van het Duikonderricht, terzake de nodige initiatieven nemen. 

1.2.3.4 Technisch Duiken 

Voor wat betreft de inschalingen van het technisch duiken (brevetten en titels) ligt de verantwoordelijk-
heid bij de Sectie Duiktechnieken. Het nitrox-duiken (BND, GND, NI) valt qua inhoudelijke verantwoorde-
lijkheden in haar totaliteit onder de bevoegdheid van het Brevettencomité en qua organisatorische ver-
antwoordelijkheid onder de bevoegdheid van de nitrox-instructeur en/of de Verantwoordelijke der Bre-
vetten. NELOS beschouwt immers het nitrox-duiken als 'standaard' duiken en niet langer als bijzonder ge-
specialiseerd technisch duiken.  

De Sectie Duiktechnieken zal, nadat ze via het NELOS-secretariaat in kennis gesteld is van een aanvraag tot 
inschaling van een technisch brevet of titel, de nodige initiatieven nemen. Er is dus minstens een mel-
dingsplicht bij inschalingen van technische brevetten of titels vereist. De Sectie Duiktechnieken zal dan 
een technische instructeur of een inschalingscommissie aanstellen om de inschaling in goede banen te lei-
den. 

1.2.4 Soorten inschaling 

1.2.4.1 Administratieve Inschaling: AI 

De aanvrager is in staat om enkel met documenten zijn gelijkwaardigheid te bewijzen. 

Hij zal mits het betalen van een bepaalde, minimale som het gelijkwaardige NELOS-brevet of titel beko-
men. Dit is een zuivere administratieve kost en geen homologatiekost. Inderdaad werden er geen inspan-
ningen gepleegd door het instructeurskader en werd er enkel een administratieve regeling getroffen. 

We noemen dit een Administratieve Inschaling (AI). 

1.2.4.2 Standaard Inschaling: SI 

De aanvrager moet nog enkele bijkomende bewijzen leveren van zijn gelijkwaardig kunnen. 

De elementen die moeten aangetoond worden vormen een relatief klein percentage van de totale bagage 
die op het gevraagde niveau nodig is (maximum 20 %). In het merendeel van de situaties zal de materie op 
zich wel duidelijk gekend zijn door de aanvrager maar moet hij de specifieke accenten van de Liga (NELOS) 
begrijpen. Hier ligt dus een opdracht voor de Liga (de inschalende Instructeur of de Inschalingscommissie) 
die ervoor moet zorgen dat deze accenten duidelijk gebrieft of aangeleerd worden. Daarna zal de kandi-
daat door middel van enkele eenvoudige toetsen (bijvoorbeeld enkele theoretische vragen, een duik in 
openwater met hieraan gekoppeld enkele opdrachten, enz.) aantonen dat hij de specifieke regels van 
NELOS begrepen heeft. Heeft hij deze opdrachten succesvol afgelegd, dan kan hij zich ook administratief 
regulariseren en het brevet bekomen waarvoor hij deze inspanningen geleverd heeft. Hij betaalt 50 % van 
het standaard homologatiegeld. Deze 'proeven' of 'demonstraties' zijn dus geen examens in de echte zin 
van het woord. Er worden enkel belangrijke accenten gelegd en afgetoetst. 

We noemen dit een Standaard Inschaling (SI). 

1.2.4.3 Standaard Examen: SE 

De aanvrager kan zich aanbieden voor het examen van een hoger of gelijk niveau dan het zijne.  

Er moet veel meer dan 20 % van het totale pakket behandeld worden. De kandidaat legt alle examens en 
proeven af. Uitzonderlijk zijn er vrijstellingen mogelijk. Ondertussen duikt de kandidaat verder met het 
brevet dat hij in de andere Federatie behaald heeft. Hij kan ook overwegen om zich standaard of admini-
stratief te laten inschalen op een lager niveau dan het zijne indien dit voorzien is. 
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Lukt de kandidaat, dan bekomt hij na het betalen van het homologatiegeld het overeenkomstige brevet of 
de overeenkomstige titel. 

Mislukt de kandidaat, dan kan hij het onderliggende niveau aanvaarden en zich op dit niveau administra-
tief of standaard laten inschalen indien dit voorzien is of de examens afleggen van dit lagere niveau. Na 
het betalen van het inschalingsgeld bekomt hij dan het brevet of de titel van dit lagere niveau. Aanvaardt 
deze kandidaat dit lagere niveau niet, dan kan hij niet functioneren in duikscholen van NELOS. 

We noemen deze derde inschalingsmogelijkheid een Standaard Examen (SE).  

Hiervoor kunnen de klassieke brevettenkaarten gebruikt worden. 

1.2.4.4 Administratieve inschalingen, standaard inschalingen en toelatingsexamens 

AI = Administratieve Inschaling (20,00 €). 
SI = Standaard Inschaling (50 % van het homologatiegeld). 
SE = Standaard Examen (volledig homologatiegeld). 

Voor de meest actuele versie van de NELOS-inschalingstabel, raadpleeg de NELOS-website. 

Opmerking: 

We merken op dat tot op heden HOGER gekwalificeerde duikers dan bijvoorbeeld PADI Assistent Instruc-
tor niet in de gelijkwaardigheidstabel van NELOS werden opgenomen. Vermits hier geen enkele overeen-
komst over bestaat, vallen al deze brevetten en titels qua gelijkwaardigheid terug op het niveau 3*Duiker 
(de gelijkwaardigheid van een PADI Assistent Instructor). 

 

 1*D 2*D 3*D AI 1*I 2*I 3*I 

PADI OW AI SE      

PADI AOW AI SI SE     

PADI RD AI SI SE     

PADI DM AI SI SI SE    

PADI Ass In AI SI SI SE    

LIFRAS 1*D AI SE      

LIFRAS 2*D  AI SE     

LIFRAS 
3*D/4*D 

  AI SE    

LIFRAS AM   AI SE SE   

LIFRAS 1*I   AI SI SI SE  

LIFRAS 2*I   AI SI SI SI SE 

LIFRAS 3*I   AI SI SI SI SI 

VVW 1*D AI SE      

VVW 2*D AI SI SE     
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 1*D 2*D 3*D AI 1*I 2*I 3*I 

VVW 3*D  AI SI SE    

VVW 4*D  AI SI SE SE   

VVW 1*I   AI SE SE SE  

VVW 2*I   AI SI SE SE SE 

VVW 3*I   AI SI SI SE SE 

IADS 1* OWD AI SE      

IADS 2* AOWD AI SI SE     

IADS 3*  
Redder D AI SI SI SE    

IADS 1*I AI SI SI SE    

IADS 2*I AI SI SI SE    

IADS 3*I AI SI SI SE    

IADS Master 
Instr AI SI SI SE    

Duiker Mil AI AI SI SE    

Duikmeester 
Mil 

AI AI SI SE    

Onderrichter 
Mil 

AI AI SI SI SE   

Brandweerdui-
ker Mod. 1 

AI SE      

Brandweerdui-
ker Mod. 2 

AI SI SE     

CMAS 1*D AI SE      

CMAS 2*D AI SI SE     

CMAS 3*D AI AI SI SE    

CMAS 4*D AI AI SI SE    

CMAS 1*I AI AI AI SI SI SE  

CMAS 2*I AI AI AI SI SI SI SE 
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 1*D 2*D 3*D AI 1*I 2*I 3*I 

CMAS 3*I AI AI AI SI SI SI SI 

 

 BND GND NI 

CMAS BND AI SE  

CMAS GND AI SI  

CMAS NI niv1 AI SI SE 

CMAS NI niv2 AI SI SE 

IANTD BND AI SE  

IANTD GND AI SI  

IANTD BNI AI SI SE 

IANTD GNI AI SI SE 

NAUI Nitrox AI SE  

PADI EAD (enriched air) AI SE  

Duiker Mil AI SI  

TDI BND AI SE  

TDI GND AI SI  

TDI BNI AI SI SE 

TDI GNI AI SI SE 

ANDI LSU (BND) AI SE  

ANDI CSU (GND) AI SI SE 

ANDI Safe Air I level 1 AI SI SE 

ANDI Safe Air I level 2 AI SI SE 

SSI Nitrox 40 AI SE  

 

ADMINISTRATIE VOOR INSCHALING 

Voor een Administratieve Inschaling bezorgt hij volgende documenten aan het NELOS-secretariaat: 

 Kopie (voor- en achterkant) van het desbetreffende brevet; 

 Voorblad met pasfoto uit het NELOS-duikboekje. 
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