OPEN WATER ZWEMMEN
ALGEMENE INFO OPLEIDING TAK O
1. Algemene voorwaarden:
- Competitievergunninghouder zijn bij de VZF/KBZB.
- De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.
- Of TAK bevoegdheid bezitten

2. Voorwaarden te vervullen bij inschrijving KO (kandidaat official)
-Kandidaat stuurt een formulier “aanvraag opleiding TAKO” voorzien van een pasfoto naar
de VZF
Indien CV nummer bekend wordt dit ingevuld op het formulier.
• Indien geen CV nummer dient een formulier “aanvraag vergunning” meegestuurd.
• Indien u reeds official TAK bent, dit melden op de formulieren.
-VZF stuurt volgende documenten op naar de kandidaat (na ontvangst van inschrijvingsgeld)
• leerstof TAKO
• lesdata + examendata
• 2 stageformulieren
• 2 formulieren praktijkproeven

3. Stages – les – examens - vrijstelling
•

Kandidaat volgt een theoretische les + examen (provincieoverschrijdend)
Kandidaat krijgt officialboekje tijdens de les
Lesgever – examinator vult boekje in
• Kandidaat legt een theoretisch examen af.
Examinator kiest de examenvragen uit een lijst (score per vraag op voorhand
bepaald)
80% of meer = geslaagd
Minder dan 70% = volledig opnieuw beginnen (les + examen)
Tussen 70 en 80% = schriftelijk herexamen
• Eventueel herexamen :
Bij niet slagen in het herexamen moet de kandidaat zich opnieuw inschrijven voor les
en examen, kandidaat mag zich max. 2x inschrijven voor les en examen.
Opgelet : een kandidaat official die reeds de bevoegdheid bezit van official in het binnenbad
TAK, mag het hele theoretische gedeelte overslaan, en rechtstreeks beginnen aan de
praktische stages en examens.
• Kandidaat doet 2 stagebeurten.
• Kandidaat legt 2 praktische proeven af volgens de regels opgesteld door de
verantwoordelijke van de opleidingen.
• Na 2 geslaagde praktische proeven wordt aan de kandidaat official door de examinator
een “getuigschrift official” overhandigd. Vanaf dat ogenblik is de official gemachtigd
om te fungeren. Er mag max. 1 herexamen afgelegd worden voor de praktijkproeven.
• De geslaagde official stuurt zijn boekje op naar de KFO voor te officialiseren. Na
goedkeuring door de OWC wordt het boekje teruggestuurd naar de official.
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4. Inschrijfgeld
Inschrijvingsgeld : 15,00 euro te storten door de kandidaat op rekening van de VZF
BE86 2900 1894 7050

5. Cursusverantwoordelijken :
Jozef Hufkens

tel.: 014 / 58.47.88
0495 / 88.32.94
e-mail :
jozef.hufkens@pandora.be

6. Cursusplaatsen :
Af te toetsen met de Cursusverantwoordelijken
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