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Wat doe je waar?
Nog steeds komen e-mails niet op het juiste adres aan. Hierbij loop je de kans dat een e-mail niet of erg
laat wordt behandeld. Dat is jammer.
Voor alle duidelijkheid:
Voor alle vragen omtrent opleidingen en aanmeldingen voor het examen: czo.secretariaat@gmail.com
Voor ALLE tentamenaanvragen (dus ook +mudule): czo.tentamens@gmail.com
Voor de aanmelding cursus + module voor ZA’s en het doorgeven van resutaten met kopie van het ZA
diploma: czo.omruilactie@gmail.com
Voor het bestellen van boeken + module voor een lopende opleiding: v.dejong@sport4all.nl

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. Deze resultaten dienen uiterlijk 1 december
2010 in ons bezit te zijn.
De resultaten van A+ voor lopende opleidingen worden opgenomen op het protocol cijferlijst.

Omzetting certificaat Zwemleider A+ naar Lesgever Zwem-ABC
De zwemleiders die via de NCS het zwemleider A+ certificaat hebben behaald of hebben verkregen door
het aan te vragen op basis van hun diploma zwemleider B of zwemonderwijzer, kunnen dit laten omzetten
naar het certificaat Lesgever Zwem-ABC.
Het certificaat Lesgever Zwem-ABC (Certificeerbare Eenheid 3) dient te worden aangevraagd bij het
NPZ/NRZ. Met de aanvraag dienen de volgende kopieën te worden opgestuurd:
ID-bewijs
Certificaat Zwemleider A+
EHBO-diploma van het Oranje Kruis of MFA+
Zwemmend Redden voor Zwembaden van Reddingsbrigades Nederland.
De aanvraag dient te worden gestuurd naar: Nationaal Platform Zwembaden/NRZ
Postbus 119
3970 AC Driebergen, of te mailen naar: nsprang@npz-nrz.nl.
Het certificaat CE3 wordt dan per post naar het opgegeven adres gestuurd.
De kosten neemt het NPZ voor haar rekening.

Het boek
Het boek is voor het grootste deel klaar. Er wordt nu hard gewerkt om het reglement op de juiste manier in
te voegen. Daarnaast vindt er overleg plaats met het NPZ om de competentie opdrachten op de juiste
manier in het boek te verwerken.
Zoals het er nu voor staat zou in september het boek dan door de eerste cursisten besteld kunnen worden.
Inmiddels is ons ook de vraag bereikt hoe wij omgaan met het boek van andere opleidende instanties. De
boeken van andere opleidende instanties zijn daarbij door ons zeker niet als beter beoordeeld. Examens
die onder regie van de NCS zullen worden georganiseerd zullen dan ook gebruik gemaakt moeten hebben
van het NCS opleidingsboek. Anders zal de opleiding bij de betreffende organisatie moeten plaatsvinden.

Diploma Examinator ZRZ
Het certificaat examinator ZRZ is 2 jaar geldig (met uitzondering van het eerste jaar na de examentraining,
dan is het maar één jaar geldig). Men kan verlenging aanvragen bij de Reddingsbrigade waarbij men moet
aantonen dat men nog steeds de proeven van het praktijkexamen met goed gevolg kan volbrengen. Is dit
niet meer het geval dan verliest men de licentie.
Men gaat er van uit dat zwembadmedewerkers, waarvoor ZRZ verplicht is, tenminste vijf maal per twee
jaar de proeven herhalen hetgeen wordt afgetekend.

Belangrijke data
09 mei
18 mei
20 mei
31 mei
13 juni
08 juli

Examen te Haarlem
Examen ROC Amsterdam
Examen Albeda College
CZO vergadering
Examen te Tilburg
CZO vergadering
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