DATUM:
NAAM EN VOORNAAM:

WOBRA RaZ– POSTOVERSTE – MODULE I
BADPLAATS:
GEBOORTEPLAATS EN DATUM:

Sociale vaardigheden

EVALUATIE

(menselijke eigenschappen om goed met je team te kunnen
omgaan)

V

ONV

WOBRA
Opmerkingen /Werkpunten

V

ONV

Op assertieve wijze u kunnen voorstellen
Omgang met collegae
Omgang met toeristen
baders
Hoffelijkheid
Vermijden en oplossen van conflictsituaties
Integriteit (eerlijkheid, gedragingen t.o.v.
waarden/normen)
Voorbeeldfunctie
Stimuleren en coachen
Flexibiliteit
Verantwoordelijkheidszin/discipline
Zin tot initiatief
Luisterbereidheid
Stressbestendigheid
Leidinggevende capaciteit

KENNIS (is de basis voor vaardigheden)
VAARDIGHEDEN
(acties uitvoeren om een doel te bereiken)

Werkgebied
Omschrijving
Taakbeschrijving/taakverdeling
Observatie strand
Aandachtspunten strand /gevaren/getijdenstromingen
Bereikbaarheid / toegangswegen / ligging
hulpposten

Algemeenheden
Structuren IKWV-gemeente
Lokale wetgeving / wetgevingen kustzone
Organiseren trainingen
Kennis zeemanschap…weetjes

Probleemoplossingen
Procedure verloren kinderen / afspraken
Cases/scenario’s - afspraken

Reanimatie
Kennis en toepassen van de algemene
reanimatierichtlijnen / gebruik AED

Communicatie
Gebruik en beschrijving portofoon
Afspraken bij interventie
Alarmsituatie/radiostilte – wanneer?/afspraken
Onderlinge communicatie / afspraken
(redders-HR-adj.HR-hulpdiensten)
Inspreken van boodschappen

Informatie/ Signalisatie
Signalisatieborden / vlaggenmasten
Gebruik beach- flags/Mirador/Vlag en hoorn

Veiligheid (Preventie)
Gebruik van hulpmiddelen
Tillen en heffen van lasten
Verhandelen van brandstoffen/verwijderen
gevaarlijke voorwerpen

Pedagogisch

(manier van handelen)

Algemeen
Alle items op een goede, correcte en verantwoorde
manier aanbrengen

EVALUATIE

V

ONV

WOBRA
Opmerkingen /Werkpunten

V

ONV

WOBRA RaZ– POSTOVERSTE – MODULE II
Veilig en met respect hanteren van het reddersmateriaal

DATUM:
NAAM EN VOORNAAM:

BADPLAATS:
GEBOORTEPLAATS EN DATUM:

WINDRICHTING:

WINDKRACHT:

ZEEGANG:

EVALUATIE

KENNIS

(is de basis voor vaardigheden)

V

WOBRA

ONV

Opmerkingen /Werkpunten

V

ONV

Boot en motor
Controle voor afvaart
Ligging insteekzones en kennis
pleziervaartuigen

VAARDIGHEDEN
(acties uitvoeren om een doel te bereiken)

Trailergebruik
Uitvaren
Het bepalen van een ankerplaats
Procedure met betrekking tot:
-afvaren/afsteken
-aanleggen/afmeren
Het naar een drenkeling toe varen en
aan boord nemen van drenkeling
Het patrouilleren
Het beheersen van de boot in de
branding
Invaren/Stranden
Hulpverlening bij kite, plank- en
catamaranzeilen

Pedagogisch

(manier van handelen)

Algemeen lesverloop
Stappenplan bij opleiding

OVERZICHT EVALUATIE
COMPETENTIES

(vooraf door de HR, adj. HR en in
samenspraak met de bestaande PO’s te beoordelen)

I
I
I

Sociale vaardigheden
Kennis en Vaardigheden
Algemeen – Pedagogisch
Totaal

VAARPROEF

EVALUATIE

V

ONV

Opmerkingen /Werkpunten

conclusie

V

ONV

(tijdens bezoek van WOBRA-afgevaardigde – afname en beoordeling door erkende vaarinstructeurs

van de badplaats)

II
II
II

Boot - Kennis
Boot – Vaardigheden
Boot – Pedagogisch
Totaal

conclusie

V

ONV

conclusie

V

ONV

WOBRA
Items uit mod. I+II – cursus 2019
Scenario’s / cases
Totaal
ALGEMENE CONCLUSIE
De HR verklaart dat betrokken kandidaat minstens twee kalenderjaren in dienst
zijn geweest en minstens voor één maand per kalenderjaar. Module I+II kan dus
ten vroegste afgelegd worden op het einde van de aanstellingsperiode van het
tweede jaar.De hoofdredder verklaart eveneens dat betrokken kandidaat een
voldoende behaalde bij de screening op module I en het reddersmateriaal veilig en
met respect hanteert.

Hoofdredder

GESLAAGD
Vaarinstructeur/examinator

NIET GESLAAGD
Voor WOBRA

Voorwaarden (zie ook document PO- algemene info)
De kandidaten dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
-kandidaten komen in aanmerking indien ze minstens twee seizoenen in dienst zijn
geweest en minstens voor één maand per kalenderjaar.
Module I (competenties)+ II (vaarproef) kan dus afgelegd worden op het einde van de
aanstellingsperiode van het tweede jaar.
-op module I een voldoende behalen na screening door de hoofdredder
-veilig en met respect hanteren van het reddersmateriaal.
(in het bijzonder boten en motoren)
-Voor deelname moet de kandidaat een voldoende behalen voor de competenties (module I) welke
worden beoordeeld, onder de leiding en verantwoordelijkheid van HR, in samenwerking met de
adj.HR en bestaande PO’s.
-Tijdens het bezoek van de WOBRA- afgevaardigde wordt de vaarproef (module II) afgenomen en
beoordeeld door erkende vaarinstructeurs/examinatoren* van de badplaats. Deze beoordelen op “Kennis”,
“Vaardigheid” en “Pedagogie”. Ook hier dient de kandidaat een voldoende te behalen.
-Met iedere kandidaat zal de WOBRA-afgevaardigde een gesprek voeren, in het bijzijn van de HR, om de
kennis te toetsen over de items welke voorkomen in de cursus PO 2019
*Gezien de vaarinstructeur/examinator hier een belangrijke rol speelt bij de beoordeling van de
vaartechnieken van de kandidaten, zou het aangewezen zijn dat deze, vòòr afname van de eigenlijke
“vaarproef”, een testvaart afnemen van de kandidaten om hen alsnog te kunnen wijzen op eventuele
tekortkomingen en/of geven van belangrijke richtlijnen conform de tekst beschreven in cursus PO module II :”Boten en Motoren-Vaartechnieken-Bootopleiding”.

Om te slagen dient de kandidaat voor zowel module I als voor module II een voldoende te
behalen. De beoordeling van de WOBRA- afgevaardigde kan een invloed hebben op de
eindbeslissing.

