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Hij is af!
Het heeft even geduurd en toegegeven we hebben er ons een beetje op verkeken maar de werkmap met
de 14 competenties is af. Het viel niet meteen mee om de opdrachten van het NPZ te vertalen naar ons
boek. Wij hopen dat jullie net zo enthousiast zullen zijn als wij. In de opdrachten worden alle gevraagde
competenties getoetst. Op onze site http://zwemmen.sport4all.nl/czo/htm/download.htm is de map
inmiddels te downloaden alsmede de in de bijscholing behandelde lesvoorbereidings- en
evaluatieformulieren. Voor de goede orde --> deze formulieren vervangen dus het oude en bekende
bolletjes formulier; die zijn niet meer geldig.
Mochten jullie toch onverhoopt tegen gekke dingen aanlopen dan horen we dat natuurlijk graag.

Introductie van de Opleiding Lesgever Zwem-ABC
Tijdens de door het Nationaal Platform Zwembaden|NRZ georganiseerde week van het zwemonderwijs zal
de Commissie Zwemopleidingen op zaterdag 7 mei 2011 de nieuwe opleiding “Lesgever Zwem-ABC” van de
NCS tijdens een workshop presenteren. De uitnodigingen voor deze bijeenkomst worden door het
NPZ|NRZ verzonden.

Mededelingen van de CZO
-

Wees alert op kandidaten die nog examen oude stijl moeten doen. Tentamens zijn 5 jaar geldig.
Geef tijdig aan het secretariaat door wanneer je een examen wil plannen.
De CZO krijgt elk jaar vragen van verenigingen of wij een opleider hebben, die een opleiding bij hun
vereniging kan verzorgen. Om de lijnen korter te maken roepen wij verenigingen op een
advertentie te plaatsen in onze nieuwsbrief en eventueel op onze site. In de advertentie moet
komen te staan:
 Naam vereniging
 Contactpersoon met telefoonnummer en/of e-mailadres
 Opleidingsvraag



Aantal cursisten

OVO
Bij een nieuwe cursus hoort natuurlijk ook een nieuwe cursus Opleiders voor Opleiders. Op dit moment
wordt er achter de schermen nog hard gewerkt aan een nieuwe opzet, één die de Opleiding voor Opleiders
als die van Opleiding voor Examinatoren samenvoegt. Om de invulling goed te doen willen wij
inventariseren hoeveel kandidaten we ongeveer kunnen verwachten. Dus zonder enige verdere
verplichting willen we de verenigingen verzoeken om het aantal mogelijke kandidaten vast aan ons door te
geven. Zoals het er nu naar uit ziet zal de cursus in het najaar gehouden worden en zal het ongeveer 10
dagen in beslag nemen. In welke vorm, dag of weekend zullen wij zo snel mogelijk aan jullie terugkoppelen.

Belangrijke data
Zaterdag 16 april

Sectievergadering en Bondscongres

Zaterdag 7 mei

Week van het zwemonderwijs, workshops e.d.

Zaterdag 21 mei

BVO

Woensdag 11 mei

CZO vergadering

Maandag 20 juni

CZO vergadering

Donderdag 15 september

CZO vergadering

Woensdag 26 oktober

CZO vergadering

Maandag 12 december

CZO vergadering
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