
SELECTIEDAG
BEROEPSDUIKEN

BEROEPSDUIKER WORDEN? 
KOM NAAR ONZE SELECTIEDAG EN DOE DE TEST!  
Tijdens de selectiedag ontdek je of jouw toekomst in de duikindustrie ligt.
Met een zwemtest en vaardigheidsoefeningen kijken we naar je fysieke
en mentale vaardigheden in en onder water. Ook ervaar je hoe het is om
een duikhelm te dragen. Na de test heb je een gesprek met de
instructeur om je motivatie en kwaliteiten te bespreken. Daaruit volgt een
persoonlijke beoordeling en advies voor een loopbaan in de duikindustrie. 

BC-OPLEIDINGEN

BC-opleidingen is een erkend
opleidingscentrum voor
professionele duikers. Aan het
Markermeer hebben wij een
duiktoren van 9 meter, diverse
buitenwater duiklocaties en de
modernste faciliteiten. De opleiding
wordt verzorgd door vakkundige
instructeurs met veel ervaring als
beroepsduiker.

INFORMATIEMIDDAG

voorlichting over de opleiding;
rondleiding in het duikcentrum;
presentatie over
werkzaamheden als
beroepsduiker;
in gesprek met instructeurs en
beroepsduikers.

Wil je eerst meer info over de
opleiding beroepsduiken? Kom dan
naar één van onze informatiedagen.

Open dag

SELECTIEDAG

zaterdag 22 mei  
zaterdag 5 juni  
zaterdag 6 november 
zaterdag 20 november 

Kijk voor meer info op
www.bc-opleidingen.nl

BC-opleidingen | Voorland 13 | Enkhuizen | E: info@bc-opleidingen.nl | T  0228 722 420

DE TEST

150 meter schoolslag;
100 meter vrije slag;
100 meter schoolslag met
loodkoppel;
50 meter rugslag met loodkoppel;
2 minuten watertrappelen;
loodkoppel droppen in het diepe;
loodkoppel opduiken en al
watertrappelend omdoen;
25 meter onderwater zwemmen.

Met diverse oefeningen en handelingen
onder water testen we je vaardigheid en
inzicht. In een zwemtest testen we je
conditie, doorzettingsvermogen en
stressbestendigheid met:

PRAKTISCHE INFO
Kosten: €120,- incl. BTW

Vooraf inschrijven via de website.
Locatie: BC-opleidingen in de
duiktoren op Voorland 13.
Meenemen voor de zwemtest:
zwemkleding, minimaal 2
handdoeken en warme kleding om
tussen de oefeningen aan te trekken.
Meenemen voor het gesprek: je cv
en een schriftelijke motivatie om
beroepsduiker te worden.

De kosten van de selectiedag worden
bij aanmelding voor de
beroepsduikopleiding verrekend met
de opleidingskosten.


