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Overgangsregeling 2016 vaardigheidseisen en diploma’s KVA, KVT, ZV en ZVE

Per 1 januari 2016 zijn er voor zeekajakken aangepaste vaardigheidseisen van kracht voor de niveaus
Kajak Veiligheids Test (KVT), Zeevaardigheid (ZV) en Zeevaardigheid Extra (ZVE). Verder is er een
nieuwe categorie toegevoegd: Tochtleider (TL).
Basis van de overgangsregeling
Basis voor de regeling zal moeten zijn dat oude diploma’s hun waarde behouden en dat mensen die
al met een oude opleiding bezig zijn deze kunnen afmaken.
Wat kun je met je oude diploma?
Met je oude KVA, KVT, ZV en ZVE diploma heb je dezelfde rechten als met de nieuwe diploma’s als
het gaat over voorvereisten. Als je bijv. voor het nieuwe ZV-examen KVA en KVT moet hebben
mogen dat ook de oude versies zijn.
Overgangsregeling lopende trajecten
Zeekajakkers die in 2015 aantoonbaar hebben deelgenomen aan een ZV(E)-examen (theorie of
praktijk) (geslaagd of niet), of al in het bezit zijn van het theorie-examen ZV(E), mogen in 2016
examen doen volgens de oude voorvereisten en normen en ontvangen bij slagen het oude diploma
ZV(E). Als de geldigheid van het theoriediploma ZV(E) verloopt voordat het praktijkexamen is
afgelegd, moet dat theorie-examen opnieuw worden afgelegd.
Per 1 januari 2017 eindigt deze overgangsregeling voor lopende trajecten en valt iedereen onder de
huidige vaardigheidseisen, inclusief voorvereisten.
Overgangsregeling van Oud ZVE naar TL
Zeekajakkers met een oud-ZVE diploma hoeven maar drie tochten te begeleiden olv een
hoofdinstructeur in plaats van vijf.
Als een kandidaat, na het behalen van zijn oud-ZVE-diploma, al één of meer tochten gevaren heeft
waar een hoofdinstructeur bij was, dan mag die hoofdinstructeur beslissen dat het niet nodig is
nogmaals een tocht te begeleiden waar hij bij is.
Deze overgangsregeling heeft geen beperkte duur.
Overige gevallen
Als er in een individueel geval een complexere situatie is ontstaan door de invoering van de nieuwe
vaardigheidseisen, wordt een persoonlijke passende oplossing gezocht. Mocht een dergelijke
oplossing zich voordoen, dan schept dit nog geen precedent voor andere situaties.

