
Project AWARE Specialty Instructeurshandleiding 42

Instructeurs-
handleiding

Project AWARE®

Project AWARE Specialty
Kennistoets
Maak deze kennistoets en geef die ter beoordeling aan je instructeur. Mocht je iets niet 
begrijpen, laat je instructeur het dan uitleggen.

Wees een expert op het gebied van uittrimmen
1. Welke drie stappen kun je het komende half jaar nemen om jouw trimvaardigheden te 

verbeteren?

1.

2.

3.

Geef het goede voorbeeld
2.  Welke drie dingen kun jij doen om een beter rolmodel voor de aarde te worden, vinnen 

aan of vinnen uit?

1.

2.

3.

Neem alleen foto’s en laat alleen bellen achter
3.  Hoe kunnen foto’s gebruikt worden om bewustzijn te verhogen op social media? 

Beschrijf een milieuprobleem in jouw omgeving waar dat zou kunnen helpen.

Naam __________________________

Datum____________
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Bescherm het leven onder water
4.  Welke interacties met het onderwaterleven heb je gezien? Geef een opsomming 

van eerdere ervaringen met interactie met zeedieren, zowel positieve als negatieve 
ervaringen, en beschrijf manieren om correct gedrag te bevorderen.

Word een afvalactivist
5.  Wat kun je doen om afval in onderwateromgevingen te verminderen?

Kies voor verantwoord gevangen vis en schaal- en schelpdieren
6.  Waar kun je te weten komen welke vissen die te je wilt kopen duurzaam zijn gevangen?

Onderneem actie
7.  Wat kunnen duikers, freedivers en snorkelaars doen om in actie te komen?



Project AWARE Specialty Instructeurshandleiding 44

Instructeurs-
handleiding

Project AWARE®

Wees een ecotoerist
8.  Hoe zoek je locaties voor een eco-vakantie?

Verminder je ecologische voetafdruk
9.  Wat kun je de komende zes maanden doen om je koolstofvoetafdruk te verminderen?

Geef terug

10. Hoe kun je iets bijdragen aan de beweging om de zee te beschermen en om iets terug 
te doen voor de oceaan?

Verklaring van de cursist: Ik heb de vragen en antwoorden doorgenomen, en de vragen die 
ik fout of niet volledig heb beantwoord zijn aan mij uitgelegd en/of heb ik nageslagen in het 
lesmateriaal, zodat ik nu begrijp wat ik heb gemist.

Handtekening_____________________________________________ Datum _____________


