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Van ZB naar A+
Vorig jaar werd mij gevraagd een schatting te maken van het aantal certificaten A+, welke we in eerste
instantie nodig hadden met de omruiling en de komende examens. Dit vond ik erg moeilijk, maar heb toen
aangegeven dat je met 200 stuks toch wel een tijdje uit de voeten kon.
Niets van dat alles is waar! Op 31 december is er voor 210 kaderleden een A+ certificaat aangevraagd en
reeds aangemaakt en verstuurd! Ook de eerste resultaten zijn al opgestuurd van de korte A+ cursus, zodat
ook daar de eerste certificaten naartoe konden. Boven verwachting en daar zijn wij blij mee.
Lydia Rorije - Manak

Van ZA naar A+
Zwemleiders A, die al gediplomeerd zijn maar toch A+ willen halen, moeten de korte cursus A+ doen.
Opleiders melden deze cursus aan met het daarbij behorende protocol bij czo.omruilactie@gmail.com.
Hebben zij de cursus volbracht en met een voldoende afgesloten, moeten de resultaten en kopieen van de
ZA diploma’s ingeleverd worden via hetzelfde e-mailadres.
De resultaten van A+ voor lopende opleidingen worden opgenomen op het protocol cijferlijst. Deze
resultaten dienen uiterlijk 1 december 2010 in ons bezit te zijn.

Week van het zwemonderwijs
In de “Nieuwsbrief” van het Nationaal Platform Zwembaden/NRZ van december 2009 is de Week van het
zwemonderwijs vermeld. Evenals vorig jaar wordt er een programma geboden voor verenigingskader. Het
NPZ/NRZ hebben NCS en KNZB gevraagd hierin gezamenlijk op te treden.
De verenigingsavond is vastgesteld op dinsdag 27 april 2010 en wordt gehouden in Burgers Zoo te Arnhem.
Vooraf aan deze avond is er gelegenheid, voor hen die overdag al wat tijd hebben, om het park te
bezoeken, dat vanaf 10.00 uur open is.
Het programma voor de avond ziet er voorlopig als volgt uit:
18.30 uur – 19.00 uur:
19.00 uur – 19.15 uur:
22.00 uur:

ontvangst
opening
einde

De volgende onderwerpen komen die avond aan de orde.
Toelichting op verandering nieuwe BREZ
De BREZ is aangepast en de veranderingen worden gepresenteerd.
Diploma zwemmen, nieuwe mogelijkheden
Het diploma zwemmen is een spannend moment voor veel kinderen. Voor organisaties is het

diploma zwemmen een heel geregel. Het diploma zwemmen zelf duurt vaak lang en is eentonig. De
BREZ is aangepast een geeft nieuwe mogelijkheden voor de organisatie. Tevens komen vragen
aanbod als “Waarom diploma zwemmen?” en “Kan het ook anders?”
Organisatievormen zwemles
Zwemlessen kunnen op meerdere manieren georganiseerd worden. Klassikaal (groepsgewijs) is
meest voorkomende. In basisonderwijs worden ook andere manieren gebruikt en laat zien dat
kinderen van 4 jaar heel goed zelfstandig en in groepen kunnen werken. Dit gebeurt niet van zelf. Er
zijn wel regels en afspraken tussen zwemonderwijzer en kinderen alleen anders dan in klassieke
onderwijsvorm. U krijgt handvatten aangereikt hoe u andere organisatievormen in uw zwemles
kunt vorm geven.
De kosten voor deze avond bedragen 50 euro. Dit is inclusief BTW en het bezoek aan het park.
De informatie over de Week van het Zwemonderwijs is binnenkort te vinden op de site
www.npz-nrz.nl. Ook zal er een flyer via de brievenbus worden bezorgd.
De verenigingen die hun deelnemers willen aanmelden doen dit bij Nieta Sprang:
nsprang@npz-nrz.nl, onder vermelding van de naam van de vereniging en de naam/namen van de
deelnemers.

Bijscholing zwemleider A/ A+/B
De laatste jaren hebben wij verschillende bijscholingen verzorgd, die behoorlijk goed bezocht werden. De
onderwerpen kwamen van onze kant en speelde in op de ontwikkelingen binnen het zwemmen. Nu is onze
vraag eigenlijk: Wat is de behoefte van de verenigingen? Welke bijscholing zouden zij willen zien. Daarom
gaat er binnenkort een brief uit naar iedere vereniging met de vraag voor 1 april wensen kenbaar te
maken.

Examinator ZRZ (Zwemmend Redden voor Zwembaden)
Om tot het eindgesprek voor het examen lesgever zwem-ABC te worden toegelaten moet o.a. het
certificaat ZRZ (Zwemmend Redden voor Zwembaden worden overlegd. Op de laatste BOVO is gesproken
over de mogelijkheid om dit certificaat zelf binnen de vereniging te mogen afnemen.
Hiertoe dient men een trainingsdag voor examinator ZRZ te volgen, verzorgd door de Reddingsbrigade.
Daar wordt dan een korte herhaling (droog en nat) gegeven van vervoers-, en bevrijdingsgrepen, reddingen
van drenkelingen en de veiligheid in en rondom het bad. Na een toets ontvangt men dan een licentie voor
één jaar om het examen ZRZ te mogen afnemen (alsmede het certificaat ZRZ, mits het resultaat voldoende
is).
Om inzicht te krijgen hoeveel personen hiervoor belangstelling hebben verzoeken wij jullie opgave te doen
hoeveel mensen binnen jullie vereniging hiervoor willen worden opgeleid. We verwachten de opgave vòòr
1 april 2010.

Nieuw boek
Het nieuwe boek is bijna klaar. Alle taalfouten zijn er door Alice nog eens uitgehaald en ook de +module is
in het boek verwerkt. Gelukkig beginnen ook alle muntjes te vallen omtrent de eisen van het NPZ\NRZ. We
hebben de hulp van Titeke Postma ingeroepen om ons te gaan helpen bij het implementeren van de
competentie opdrachten. Wanneer alles echt af is, is dus nog niet helemaal bekend. Maar uiteraard kan

het nieuwe boek reeds aangevraagd worden en kunnen we met de startende verenigingen ook e.e.a.
evalueren. Kortom heb je plannen om te gaan starten laat het ons weten.
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