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1.8. SAMENVATTING

Geschiedenis en ontwikkeling tot nu toe
Er is er veel gebeurd waardoor het zwemmen als sport- en vrijetijdsbesteding zo'n grote rol in onze maat-
schappij is gaan spelen. Enkele ontwikkelingen. Het aantal badmeesters en zwemonderwijzers groeide.
evenals de verschillende activiteiten in het zwembad. De zwembaden zelf veranderden ook. In het begin
van de jaren negentig ontstonden in Nederland de Aquasporten en andere doelgroepactiviteiten.
Het ziet er naar uit dat in de nabije toekomst meer bewegen voor je gezondheid nóg belangrijker gaat
worden. Bewegen in water lijkt daarvoor de perfecte methode. Water is uitermate geschikt voor inspan-
ning en ontspanning. De zwembaden en multifunctionele accommodaties zullen daar de komende tijd
ongetwijfeld op in gaan spelen.

Structuur van de zwembadbranche
We rekenen tot de zwembadbranche alleen die gelegenheden waar mensen betalen om te mogen zwem-
men en/of recreëren. De natuurlijke oppervlaktewateren waar je zonder entree gebruik van kunt maken
(zee, rivier, meer) horen er dus niet bij. De recreatieplassen waar je wel entree betaalt horen er weer wel
bij.
Andere indeling en kenmerkende aspecten zijn:
• Openbaar versus semi-openbaar versus therapie
• Overdekt versus openlucht
• Gemeentelijk versus geprivatiseerd
• Particuliere zwemschool
• Recreatiepark bad enlof sauna bad
• Buitenbad
• Medisch/therapie bad
• Recreatieplas

Organisaties in de zwembadbranche
In Nederland zijn veel organisaties werkzaam in en voor 'de zwernbadbranche'. Deze Organisaties zijn
allemaal op een eigen manier van groot belang voor de werkgevers, medewerkers en klanten in de bran-
che. Een kort overzicht:
• RE'CRON
• VSG.
• Nationaal Platform Zwembaden INRZ
• Stichting Zwembadkeur
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• KNZB

• NCS
• KNBRD
• Fit!vak

Beroepsopleiding tot Aqua & Leisure Host
Het Nationaal Platform Zwembaden I NRZ houdt zich bezig met de Beroepsopleiding tot Aqua & Leisure
Host. In 2003 is het beroepscompetentieprofiel voor de Aqua & Leisure Host gepresenteerd door de
zwembadbranche. Het profiel bestaat uit taken, functies en competenties die de Aqua & Leisure Host
moet bezitten om werkzaam te kunnen zijn in een zwembad. Aan de hand van het nieuwe profiel is de
structuur van de beroepsopleiding volledig aangepast. De opleiding binnen de nieuwe structuur gaat van
start in september 2006.

De beroepscompetentieprofiel Aqua & Leisure Host is verdeeld in drie functies, die ook een Engelse
naam hebben gekregen:
• de Iifeguard.
• de begeleider recreatieve zwemactiviteiten (Activity & Leisure Host)
• de lesgever Zwem-ABC (Water Safety Instructor).

De structuur van de opleiding tot Aqua & Leisure Host is opgebouwd rond de drie genoemde functies
(eenheden).
Als iemand de hele opleiding wil volgen, dan zijn deze drie eenheden verplichte stof. Per eenheid kan
men een branchecertificaat halen. Wanneer iemand alle eenheden met succes afrondt, ontvangt hij het
branchediploma Aqua & Leisure Host. Iedere certificeerbare eenheid is opgebouwd uit twee delen die
afzonderlijk kunnen worden afgerond met een bewijs van deelname.

Deel1, lifeguard
In Aqua & Leisure Host, deel I leer je de kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het goed kunnen
uitoefenen van de functie zwembadmedewerker. met het accent op de taken van de Lifeguard.
De opleiding voor Lifeguard bestaat uit twee delen:
• Deel lA: Introductie Aqua &- Leisure
• Deel I B: Toezichthouder

Het examen
Om in het bezit te komen van het branche certificaat Aqua & Leisure Host deel I, Lifeguard dien je een
examen af te leggen voor deel I. Dat examen deel I bestaat uit:
• competentieopdrachten van deel lA en deel I B
• groepsgesprek.

Om deel te mogen nemen aan het groepsgesprek van deel I moet je de competentieopdrachten hebben
gemaakt en in het bezit zijn van de volgende certificaten/diploma's:
• een geldig certificaat Zwemmend Redden voor zwembaden
• een geldig EHBO-diploma of een diploma gelijkwaardig daaraan.

Geslaagd deel1
Deel I wordt afgerond met het branchecertificaat Lifeguard (uitgereikt door het Nationaal Platform
Zwembaden I NRZ) wanneer alle competentieopdrachten behorend bij dit deel zijn ingeleverd en de
gemiddelde cijfers voor deel la en deel 1b voldoende (6,0) zijn en het cijfer voor het groepsgesprek vol-
doende (6,0) is.

Je krijgt een herexamen, indien één van de drie eindcijfers onvoldoende is en niet lager dan 5,0. In alle
overige gevallen ben je afgewezen.

Deel lA en deel I B kunnen ook afzonderlijk worden afgerond
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