Richtlijnen voor het evalueren van module 2 (reguliere cursus) – v3
1) bevrijdingsgrepen (maximum 15 punten)
Er worden 3 bevrijdingsgrepen afgenomen. Bevrijdingsgreep moet correct en vlot worden uitgevoerd en
moet eindigen met een correcte vervoersgreep naar keuze. Zie onderstaande puntenverdeling :


Fout

: - 5 punten / greep

(bv. niet vlot, niet eindigen met of in correcte vervoersgreep, geen algemene correcte uitvoering)


Drenkeling volledig loslaten

: 0 punten

2) vervoergrepen in het water (maximum 15 punten)
Kandidaten leggen over een afstand van 25m alle 6 de vervoersgrepen af :


Fout

: - 5 punten / greep

(bv. SO wurgen, hoofd onder water, …)


Drenkeling volledig loslaten

: 0 punten

3) transporttechnieken op het droge (maximum 10 punten)
Kandidaten dienen één transportgreep uit te voeren (Rautek 1 persoon of met 2 personen).
(Rautek 2 : Helper mag redder bijsturen maar elke kandidaat dient wel afzonderlijk een volledige
transportgreep af te leggen)


Kleine fout

: - 2 punten / fout

(geen duidelijke leiding/instructie, slordig, niet tellen bij recht/neerzetten, …)


Grote fout

: 0 punten

(over je SO stappen, rautek 2 : helper in verkeerde kijkrichting geplaatst, helper aan de verkeerde
kant van het been geplaatst, verkeerde been als steunbeen gebruikt, achteruit wandelen met SO)

4) praktijk knopenleer (maximum 20 punten)
Kandidaten dienen 3 knopen af te leggen, waarvan sowieso de paalsteek en de boeireep met slipsteek
moeten afgelegd worden :


Knoop verkeerd

: - 7 punten / knoop

5) reddersprong (maximum 10 punten)
Kandidaten voeren een reddersprong uit vanaf de startblok :


Kleine fout

: - 1 punt / fout

(armen/benen onvoldoende gespreid, geen krachtige uitvoering, …)


Grote fout
(hoofd onder water)

: 0 punten

Een kandidaat is geslaagd als hij of zij minimum 50% behaalt op alle onderdelen afzonderlijk. Wanneer een
kandidaat minder dan 50% behaalt voor één of meerdere onderdelen kan hij of zij alsnog voor module II als
geslaagd worden beschouwd mits een totaalscore voor module II van minimum 55/70 zijnde 78.5%.

