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GUIDE TRAINING & EDUCATION AWARD SCHEME

GUIDE TRAINING & OPLEIDING CERTIFICERINGS SYSTEEM
Eerste schrijven Augrabies workshop, Augustus 1999
Herzien April 2005
Herzien Mei 2007

Niveaus: De volgende niveaus zijn erkend:
i) Trainee Guide
ii) Raft Guide
iii) Trip Leader
iv) Instructor
v) Assessor
Doel: Commerciële ondernemingen, werkgevers organisaties, nationale federaties, wetvoorstellers van de regering en andere geïnteresseerde partijen wereldwijd te voorzien van een
algemene richtlijn voor guides.
Algemeen:
Guides moeten:
ten minste 18 jaar oud zijn;
kunnen zwemmen;
in het bezit zijn van een geldig Rode Kruis EHBO certificaat of gelijkwaardig certificaat met reanimatie; het is aanbevolen dat Trip Leaders die in afgelegen gebieden werken een
hoger diploma bezitten zoals bijvoorbeeld Wilderness First Aid (WFA) or Responder (WFR) or Red Cross FAC level 2;
Een logboek bijhouden waarin opgenomen iedere afvaart, ondertekend door de Trip Leader of Activiteiten Manager van het bedrijf, als bewijs van ervaring. Dit moet worden
overlegd (aangeboden) als bewijs van ervaring voor een beoordeling;
een zich vertrouwd gemaakte afvaart* hebben voltooid en de evacuatie routes en procedures kennen op ieder nieuw wildwatertraject waarop zij van plan zijn een afvaart te gidsen of
te leiden. *Een uitzondering op deze vereiste is gemaakt in het geval van hoog ervaren guides die verkennend varen of af en toe een expeditie-stijl trip varen waarbij in dat geval een
“zich vertrouwd gemaakte afvaart” niet uitvoerbaar is.
Bedrijven zijn verantwoordelijk voor:
het controleren van waterstanden vóór afvaarten en verzekeren dat de aangestelde guides voor de betreffende afvaart juist gekwalificeerd en ervaren zijn.
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Bepalingen:
Guide Trainees moeten een volledig Guide Training Program (GTP) volgen én afmaken die hen voorziet van de vereiste kennis en vaardigheden om een raft bekwaam
te leiden op een veilge en verantwoorde manier. Een GTP moet de volgende onderwerpen bevatten;
(a) vaardigheden - rafting technieken, training van de bemanning en management-, noodsituatie- en reddingstechnieken;
(b) kennis - uitrusting, veiligheids- en noodgeval procedures, stroomversnelling theorie, leiderschap, signalen.
Trip Leaders moeten een hoog niveau van vaarbekwaamheid en vaarkennis hebben (zoals hierboven omschreven) alsmede een grondige kennis van trip planning,
wildwater reddingstechnieken, noodsituatie procedures en gevorderde eerste hulp;
Verlenging: tweejaarlijkse vernieuwing van diploma vereist bewijs dat aan de eisen hieronder genoemd zijn voldaan.
GT&E Committee behoudt het recht iemands diploma in te trekken of een vernieuwing ervan te weigeren als men dit noodzakelijk acht om de richtlijnen en integriteit van
het certificeringstelsel in stand te houden.
De gediplomeerde klasse zal worden bepaald door de examen Instructor volgens de richtlijnen die vastgesteld worden door het GT&E Comité.
Een afvaart is 2 uur op-de-rivier rafting tijd.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Afkortingen die gebruikt worden in het GT&E Award Scheme;
GT&E
GTP
TGS
TGR
RG
RGS
TL
I

Guide Training & Education
Guide Training Program
Trainee Guide Stadium
Trainee Guide River
Raft Guide
Raft Guide Stadium
Trip Leader
Instructor
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Classificatie Taak

Stadium
(TGS)

River
(TGR)

Bekwaam een raft op
een veilige
weloverwogen wijze
leiden op kunstmatig
aangelegde
wildwaterbanen met
een RG in het raft
Bekwaam een raft op
een veilige
weloverwogen wijze
leiden op rivieren van
klasse 2 met een RG2 of
hoger in het raft

Minimale Opleidingseisen

Minimale commerciële
ervaring

Beoordeling

Minimale vereiste voor
verlenging na 2 jaar

GTP dat in overeenstemming
is met de IRF eisen

Geen

Bewijs vereist
vakbekwaamheid tijdens GTP
+
Theorie examen

Niet van toepassing
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Taak

Minimale Opleidingseisen

Minimale commerciële
ervaring

Beoordeling

Minimale vereiste voor
verlenging na 2 jaar

Bewijs vereist
vakbekwaamheid
+
Theorie examen

10 afvaarten hebben geleid

Stadium
(RGS)

Bekwaam een raft op
een veilige
weloverwogen wijze
leiden op een
kunstmatig aangelegde
wildwaterbaan

TGS

10 afvaarten of 20 uur met
een RG in het raft

Class 2
(RG2)

Bekwaam een raft op
een veilige
weloverwogen wijze
leiden op rivieren van
klasse 2

TGR

10 afvaarten of 20 uur met
een RG2 of hoger in het raft

10 afvaarten hebben geleid
op rivieren van klasse 2

Class 3
(RG3)

Bekwaam een raft op
een veilige
weloverwogen wijze
leiden op rivieren van
klasse 3

TGR

30 afvaarten of 60 uur op
rivieren van klasse 3 of
hoger met een RG3 in het
raft

10 afvaarten hebben geleid
op rivieren van klasse 3

Bekwaam een raft op
een veilige
weloverwogen wijze
leiden op rivieren boven
klasse 3

TGR

30 afvaarten of 60 uur op
rivieren boven klasse 3 met
een RG4/5 of hoger in het
raft

10 afvaarten hebben geleid
op rivieren boven klasse 3

Class 4/5
(RG4/5)
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Taak

Minimale Opleidingseisen

Minimale commerciële
ervaring

Beoordeling

Minimale vereiste voor
verlenging na 2 jaar

Bewijs vereist
Vaardigheden
+
Theorie examen
+
Scenario Beoordeling

20 afvaarten hebben geleid
op rivieren van klasse 2
waarvan ten minste 10 als
TL

Class 2
(TL2)

Bekwaam raft trips op
een veilige en
weloverwogen wijze
leiden op rivieren van
klasse 2

RG2 +
50 afvaarten of 100 uur op
3 opleidingsafvaarten onder
rivieren van klasse 3 of
toezicht van een TL2 of hoger hoger

Class 3
(TL3)

Bekwaam raft trips op
een veilige en
weloverwogen wijze
leiden op rivieren van
klasse 3

RG3 +
75 afvaarten of 150 uur op
3 opleidingsafvaarten onder
rivieren van klasse 3 of
toezicht van een TL3 of hoger hoger

20 afvaarten hebben geleid
op rivieren van klasse 3
waarvan ten minste 10 als
TL

Bekwaam raft trips op
een veilige en
weloverwogen wijze
leiden op rivieren boven
klasse 3

RG4/5 +
3 opleidingsafvaarten onder
toezicht van een TL4/5 of
hoger

20 afvaarten geleid op
rivieren boven klasse 3
waarvan ten minste 10 als
TL

Class 4/5
(TL4/5)

200 afvaarten of 400 uur op
rivieren boven Klasse 3
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Classificatie

Taak

Minimale Opleidingseisen

Minimale commerciële
ervaring

Beoordeling

Class 3
(I3)

a. kandidaten opleiden
voor G3 standaard
b. kandidaten beoordelen
voor G3 en T3

TL3
+
assisteren op 2 onder IRFvlag staande GTPs en 1 TL
scenario beoordeling
+
deelnemen in IRF Instructor
workshop

100 afvaarten of 200 uur als Prestatie op GTPs
TL3 of hoger
+
Demonstratie vereist
vaardigheden

Class 4/5
(I4/5)

a. kandidaten opleiden
voor G4/5 standaard
b. kandidaten beoordelen
voor G4/5 en TL4/5

TL4/5
+
assisteren op 2 onder IRFvlag staande GTPs en 1 TL
scenario beoordeling
+
deelnemen in IRF Instructor
workshop

100 afvaarten of 200 uur als
TL4/5 of hoger

_

a. Instructor workshops
verzorgen
b. de integriteit behouden
van en actief promoten
van het IRF Award
Scheme

I3 of I4/5
Ten minste 10 GTPs hebben
+ assisteren op 3 IRF
verzorgd
Instructor workshops die door
ten minste 2 verschillende
Assessors geleid worden

Prestatie op de Instructor
workshops
+
Proefschrift dat in verband
staat met GT&E

Minimale vereiste voor
verlenging na 2 jaar

2 GTPs hebben verzorgd

2 Instructor workshops
verzorgd hebben
+
voortdurende betrokkenheid
in de promotie van het IRF
Award Scheme

GTP – Guide Training Program = Guide Opleidings Programma. Een GTP mag aangeboden worden in een gestructureerde cursus en/of in de werkopleiding

