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Inleiding

In dit document wordt globaal de structuur van de opleiding tot Allround Zwembadmedewerker 
(Aqua & leisure host) beschreven. 

Deze opleiding bestaat uit drie certificeerbare eenheden, die kunnen worden afgerond met een 
branchecertificaat:
• certificeerbare eenheid 1: Lifeguard;
• certificeerbare eenheid 2: Begeleider recreatieve zwemactiviteiten (Activity & leisure host);
• certificeerbare eenheid 3: Lesgever Zwem-ABC (Water safety instructor).

Wanneer iemand drie certificeerbare eenheden heeft afgerond, komt hij in aanmerking voor het 
diploma Allround Zwembadmedewerker (Aqua & leisure host).

Iedere certificeerbare eenheid is opgesplitst in twee delen die (kunnen) worden afgerond met een 
bewijs van deelname. In totaal zijn er vijf delen. Voor ieder deel komt een boek beschikbaar. 

De opzet van de opleiding is flexibel. Dit betekent dat cursisten en leerlingen zelf kunnen kiezen 
met welke certificeerbare eenheid ze willen beginnen. Bij certificeerbare eenheid 1 is het ook 
mogelijk om in te stappen bij deel 1B.

Overige certificaten en diploma’s
Het diploma ‘Zwemmend Redden’ voor zwembaden maakt deel uit van de opleiding. Dit diploma is 
in samenwerking met Reddingsbrigades Nederland ontwikkeld en wordt uitgegeven door 
Reddingsbrigades Nederland. Zij zorgen ook voor de kwaliteitsbewaking. Het aanvragen van 
examens gaat via het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Over de exacte inhoud, organisatie en 
kosten van het diploma wordt op korte termijn meer duidelijk.

Ondersteunende materialen
De volgende middelen zijn per september 2006 beschikbaar:
• boek Lifeguard deel 1A: Introductie Aqua & leisure;
• boek Lifeguard deel 1B: Toezichthouder;
• boek deel 2A/3A: Introductie instructie en zwemactiviteiten;
• boek deel 3B: Lesgever Zwem-ABC;
• docentenhandleiding deel 1A, 1B, 2A/3A en 3B;
• CD met powerpointpresentatie voor deel 1A, 1B, 2A/3A en 3B;
• Lifeguardspel;
• video of DVD behorend bij deel 1B;
• video of DVD behorend bij deel 2A/3A;
• video of DVD behorend bij deel 3B.

Gemakshalve wordt in dit document gesproken over ‘hij’. Echter, waar ‘hij’ staat, wordt zowel ‘zij’ 
als ‘hij’ bedoeld.
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Certificeerbare eenheid 1 Lifeguard
(Zwembadmedewerker met het accent op toezichthouden)

Functie
De Lifeguard draagt zorg voor de veiligheid van gasten, collega’s en zichzelf. Hij houdt toezicht op de 
gasten die gebruik maken van het zwembad en de andere faciliteiten van de accommodatie. De Lifeguard 
zorgt ervoor dat gasten het naar hun zin hebben, hij treedt op als gastheer. De Lifeguard draagt tevens zorg 
voor de hygiëne. Hij maakt verschillende ruimtes in de zwembadaccommodatie schoon en meet regelmatig 
de kwaliteit van het zwemwater.

De Lifeguard heeft twee kerntaken. Hij draagt zorg voor (de veiligheid van) de gasten en voor de hygiëne.

Opleiding
De opleiding voor de eenheid Lifeguard bestaat uit twee delen:
• Deel 1A: Introductie Aqua & leisure;
• Deel 1B: Toezichthouder.

In onderstaande tabel is een globale verdeling gemaakt van de beroepscompetenties waaraan in beide delen 
wordt gewerkt.

Deel 1A Deel 1B
• vervullen van gastheerrol
• schoonmaken
• promoten
• controleren van zwemwaterkwaliteit

• houden van toezicht
• verlenen van eerste hulp

Afronding en examen
De toetsing van certificeerbare eenheid 1 bestaat uit:
• Competentieopdrachten van deel 1A en deel 1B;
• Groepsgesprek.
• Tonen van een geldig diploma/certificaat:

 Zwemmend Redden voor zwembaden;
 EHBO.

Om de certificeerbare eenheid Lifeguard af te ronden en het certificaat te ontvangen, moeten de genoemde 
diploma’s/certificaten in orde zijn, alle competentieopdrachten worden ingeleverd en het gemiddelde cijfer 
daarvan voldoende zijn (6,0) en het cijfer voor het groepsgesprek moet voldoende (6,0) zijn. 

Deel 1A en deel 1B kunnen ook afzonderlijk worden afgerond. Voor deze afronding wordt verwezen naar de 
beschrijving van de afzonderlijke delen.

De genoemde geldige diploma’s/certificaten moeten worden overlegd om deel te mogen nemen aan het 
eindgesprek. Eventuele uitzonderingen zijn mogelijk. Dispensatie kan, via een standaardformulier, drie 
weken voor het groepsgesprek worden aangevraagd. 
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Deel 1A: Introductie Aqua & leisure

Beroepscompetenties
In dit deel wordt gewerkt aan de volgende beroepscompetenties: 
• vervullen van gastheerrol;
• schoonmaken;
• promoten;
• controleren van zwemwaterkwaliteit.
Voor deze competenties zijn in het kwalificatiedossier beheersingscriteria beschreven. 

Beroepscompetentie 3. Vervullen van gastheerrol
De Aqua & leisure host (certificeerbare eenheid 1: Lifeguard) is in 
staat om op adequate wijze de rol van gastheer te vervullen, zodat de 
gasten zich op hun gemak voelen.

Beheersingscriteria gericht op 
het proces 

Beheerst correct de Nederlandse taal in woord en geschrift1.
Maakt zich verstaanbaar in het Engels en een andere moderne 
vreemde taal2.
Fungeert als aanspreekpunt voor gasten, stelt zich actief en open naar 
de gasten op.
Schat het 'niveau' van gasten in en spreekt hen op hun eigen niveau 
aan.
Past verschillende gesprekstechnieken en gedragsstijlen toe, afge-
stemd op de situatie en de gast.
Let op non-verbale communicatie.
Toont respect voor andere gewoonten.

                                              Handelt representatief, afgestemd op de gast en de accommodatie.
Vraagt naar wensen en behoeften van de gast.

                                             Vraagt aan de gast of alles naar wens (verlopen) is.
                                             Wijst gasten op rechten/regelgeving.
                                             Respecteert de mening van de gast, neemt klachten serieus en zorgt 

dat deze worden geregistreerd en afgehandeld.
     Treedt corrigerend op wanneer hij signaleert dat gasten lastig worden 

gevallen.
                                              Spreekt anderen aan op racistisch, seksistisch of tendentieus taal-

gebruik.
                                    Toont overtuigingskracht, besluitvaardigheid en verantwoordelijk-

heid.
Blijft rustig en vriendelijk, probeert beheerst om te gaan met eigen 
gevoelens.
Respecteert eigen grenzen en grenzen van anderen.

Resultaat Een geleverde bijdrage aan een goede sfeer in de zwemaccom-
modatie, gasten zijn goed geïnformeerd en op hun gemak.

1 Dit criterium wordt niet afgedekt in de opleiding Aqua & leisure host van het Nationaal Platform 
Zwembaden| NRZ.

2  Zie hiervoor.
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Beroepscompetentie 8. Schoonmaken
De Aqua & leisure host (certificeerbare eenheid 1: Lifeguard) is in 
staat om op adequate wijze schoonmaakwerkzaamheden te verrichten 
met als doel dat de zwemaccommodatie schoon en veilig is.

Beheersingscriteria gericht op 
het proces

Maakt de verschillende ruimtes schoon conform het schoonmaakplan.
Signaleert wanneer extra schoonmaakwerkzaamheden vereist zijn, 
ruimt zwerfafval op en trekt regelmatig de vloer droog.
Beperkt hinder ten gevolge van werkzaamheden tot een minimum.
Werkt netjes.
Signaleert mankementen, repareert eventueel kleine voorkomende 
mankementen en geeft andere mankementen door aan de verantwoor-
delijke persoon/dienst.
Brengt voorstellen in om de schoonmaakprocedures qua werkmetho-
den en middelen te verbeteren.

Resultaat Een geleverde bijdrage aan een schone en veilige zwemaccommo-
datie.

Beroepscompetentie 7. Promoten
De Aqua & leisure host (certificeerbare eenheid 1: Lifeguard) is in 
staat om op adequate wijze zwembadartikelen en deelname aan acti-
viteiten en faciliteiten te promoten zodat een goede omzet wordt 
behaald.

Beheersingscriteria gericht op 
het proces

Stelt zich op de hoogte van het assortiment van zwembadartikelen, 
activiteiten en faciliteiten in de accommodatie en attendeert gasten 
hierop. 
Achterhaalt de behoeften van de gast en schat de koopbehoefte in.
Geeft (klant)gericht advies en overtuigt gasten om artikelen/diensten 
te kopen, rekening houdend met de wensen van de gast.

Resultaat Een geleverde bijdrage aan een goede verkoop van 
zwembadartikelen, deelname aan activiteiten en faciliteiten en 
tevreden gasten.
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Beroepscompetentie 9. Controleren van zwemwater-
kwaliteit
De Aqua & leisure host (certificeerbare eenheid 1: Lifeguard) is in 
staat om op adequate wijze de kwaliteit van het zwemwater te con-
troleren en eventuele afwijkingen te signaleren met als doel de veilig-
heid van de gasten in de accommodatie te garanderen.

Beheersingscriteria gericht op 
het proces

Neemt monsters van het zwemwater in de verschillende zwembaden.
Meet het chloorgehalte, de zuurgraad (ph) en de temperatuur van het 
zwemwater, beoordeelt de helderheid van het water en vult deze ge-
gevens in op een daarvoor bestemde lijst.
Signaleert afwijkingen en geeft deze tijdig door aan de verantwoorde-
lijke functionaris/dienst. 
Rapporteert volgens de richtlijnen.

Resultaat Een geleverde bijdrage aan de zwemwaterkwaliteit en daarmee aan de 
veiligheid van gasten in de accommodatie.

Onderwerpen van het boek

Hoofdstuk Titel

1 De zwembadbranche

2 Het zwembad, bezoekers, motieven, activiteiten en medewerkers

3 Zwembadmedewerkers, taken en functies

4 Kwaliteit in het zwembad

5 Gastheerschap

6 In gesprek met de gast

7 Veiligheid van de gasten

8 Veiligheid en hygiëne

9 Veiligheid en gezondheid van de medewerkers

10 Nood- en ontruimingsplan

Afronding en examen
Deel 1A kan worden afgerond met een bewijs van deelname (uitgereikt door het Nationaal Platform 
Zwembaden | NRZ) wanneer alle competentieopdrachten behorend bij dit deel zijn ingeleverd en het 
gemiddelde cijfer voldoende (6,0) is.
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Deel 1B: Toezichthouder

Beroepscompetenties
In dit deel wordt gewerkt aan de volgende beroepscompetenties: 
• houden van toezicht;
• verlenen van eerste hulp. 
Voor beide competenties zijn in het kwalificatiedossier beheersingscriteria beschreven. 

Beroepscompetentie 1. Houden van toezicht 
De Aqua & leisure host (certificeerbare eenheid 1: Lifeguard) is in 
staat om op adequate wijze toezicht te houden op het verantwoord 
gebruik van het zwembad en de faciliteiten in de accommodatie zodat 
gasten veilig kunnen zwemmen en recreëren.

Beheersingscriteria gericht op 
het proces

Stelt zich op de hoogte van het toezicht- en calamiteitenplan.
Observeert vanaf verschillende posities de gasten conform het toe-
zichtplan.
Zorgt ervoor dat zijn collega's altijd weten waar hij zich bevindt en 
stelt zich op de hoogte van de positie van zijn collega-toezichthou-
ders. 
Schat in welke gasten hij speciaal moet observeren met het oog op 
mogelijk risicovolle situaties. 

                                              Herkent risicovolle situaties en schat deze in.
                                               Legt, indien nodig, een probleem en/of oplossing op duidelijke wijze 

voor aan de leidinggevende.
                                               Weegt mogelijke oplossingen af rekening houdend met belangen en 

normen van anderen en kiest de meest geschikte oplossing.
Neemt maatregelen als gasten zich niet aan de regels houden, zo 
nodig in overleg met leidinggevende en/of vakvolwassen collega, past 
zich daarbij zoveel mogelijk aan aan de personen die hij voor zich 
heeft en de situatie.
Toont overwicht, stelt zich zoveel mogelijk zelfverzekerd op en durft 
ook agressieve personen/groepen aan te spreken, zo nodig samen met 
leidinggevende en/of vakvolwassen collega.
Anticipeert op risicosituaties, neemt preventieve maatregelen, zo 
nodig in overleg met leidinggevende en/of vakvolwassen collega, en 
probeert 'natte' reddingen zoveel mogelijk te voorkomen. 
Signaleert ongevallen en onderneemt direct actie, zo nodig in overleg 
met leidinggevende en/of vakvolwassen collega.
Schakelt indien nodig de hulp in van collega-toezichthouders en/of 
hulpdiensten.
Verdeelt bij het houden van toezicht de aandacht - ook in noodgeval-
len - over verschillende baden.
Brengt voorstellen in om het toezicht- en calamiteitenplan kwalitatief 
te verbeteren.

Resultaat Een geleverde bijdrage aan het veilig kunnen zwemmen en recreëren 
van gasten, zoveel mogelijk voorkomen van ongelukken en toezicht 
dat te allen tijde blijft gehandhaafd.
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Beroepscompetentie 2. Verlenen van eerste hulp
De Aqua & leisure host (certificeerbare eenheid 1: Lifeguard) is in 
staat om op adequate wijze eerste hulp bij ongelukken te verlenen en 
te assisteren bij calamiteiten.

Beheersingscriteria gericht op 
het proces

Verleent eerste hulp bij ongelukken, zowel in het water als op het 
droge.
Let bij wondverzorging op de hygiëne, voorkomt infecties zoveel 
mogelijk.
Let op mogelijk besmettingsgevaar, houdt de veiligheid van zichzelf 
en anderen in de gaten.
Verricht levensreddende handelingen en gebruikt daarbij de juiste 
technieken.
Informeert en schakelt indien nodig de hulp in van collega's, de direct 
leidinggevende en hulpdiensten. 
Delegeert werkzaamheden zodat panieksituaties worden voorkomen.
Vult het ongevallenformulier zeer nauwkeurig in, houdt rekening met 
eventuele aansprakelijkheidsstelling.

Resultaat Een geleverde bijdrage aan het verlenen van eerste hulp bij ongeluk-
ken en een registratie van alle incidenten.

Onderwerpen van het boek

Hoofdstuk Titel

1 Lifeguard in zwembaden

2 Veiligheid en verantwoordelijkheid

3 Techniek van het toezichthouden

4 Toezichthouden met meerdere Lifeguards

5 De Lifeguard in een team

6 Zwemmend redden voor Lifeguards in zwembaden

7 Omgaan met agressie

Afronding en examen
Deel 1B kan worden afgerond met een bewijs van deelname (uitgereikt door het Nationaal Platform 
Zwembaden | NRZ) wanneer alle competentieopdrachten behorend bij dit deel zijn ingeleverd en het 
gemiddelde cijfer voldoende (6,0) is en wanneer het diploma ‘Zwemmend Redden’ voor 
zwembaden is behaald. 

Wanneer een cursist in bezit is van het bewijs van deelname aan deel 1A en deel 1B en EHBO heeft 
gehaald, mag hij deelnemen aan het groepsgesprek en de certificeerbare eenheid 1 volledig afronden.
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Certificeerbare eenheid 2 en 3 

Certificeerbare eenheid 2 is de Begeleider recreatieve zwemactiviteiten (Activity & leisure host) en 
certificeerbare eenheid 3 is de Lesgever Zwem-ABC (Water safety instructor). Er is sprake van een 
overlap tussen beide certificeerbare eenheden wat betreft onderwerpen en (onderdelen van) 
competenties. Dit richt zich onder andere op kennis over de ontwikkeling van deelnemers, 
specifieke kennis over (leren) bewegen in water, organiseren en les- en leidinggeven. Om overlap in 
de opleidingsweg te voorkomen, is in de structuur van de opleiding gekozen voor een (basis)deel A 
die voor beide certificeerbare eenheden gelijk is. Het gaat om deel 2A en 3A die gelijk zijn aan 
elkaar. 

Om certificeerbare eenheid 2 en 3 te kunnen afronden is het behalen van deel 2A/3A een 
voorwaarde. Dit deel wordt hierna beschreven. De overige (B) onderdelen worden daarna bij de 
afzonderlijke paragrafen over de certificeerbare eenheid beschreven.
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Deel 2A/3A: Introductie instructie en zwemactiviteiten

Beroepscompetenties
In dit deel wordt gewerkt aan voorbereiding van het verwerven van de beroepscompetenties van beide 
certificeerbare eenheden. 
Voor certificeerbare eenheid 2 zijn dit:
• verzorgen van activiteiten;
• organiseren van activiteiten en evenementen;
• verlenen van eerste hulp;
• vervullen van gastheerrol;
• promoten.

Voor certificeerbare eenheid 3 zijn dit:
• verzorgen van zweminstructie;
• verlenen van eerste hulp;
• vervullen van gastheerrol;
• promoten.

Voor deze competenties zijn in het kwalificatiedossier beheersingscriteria beschreven.
Bij de afzonderlijke paragrafen over de certificeerbare eenheden worden de competenties verder uitgewerkt.

Onderwerpen van het boek

Hoofdstuk Titel

1 Kwaliteit van de lessen in het zwembad

2 De ontwikkeling van de deelnemers

3 Het maken en leren van bewegingen

4 Bewegen in het water, de betekenis van biomechanica 

5 De rol van de lesgever

6 Organisatie, materiaal en veiligheid

7 Begeleiden

8 Trainingsleer

9 Leren, doelgroepen en activiteiten

10 Lesvoorbereiding en evaluatie

Afronding en examen
De toetsing van deel 2A/3A bestaat uit:
• competentieopdrachten;
• groepsgesprek.

Deel 2A/3A wordt afgerond met een bewijs van deelname (uitgereikt door het Nationaal Platform 
Zwembaden | NRZ) wanneer alle competentieopdrachten behorend bij dit deel zijn ingeleverd en het 
gemiddelde cijfer voldoende (6,0) en het cijfer voor het groepsgesprek voldoende (6,0) is. 
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Certificeerbare eenheid 2 
Begeleider recreatieve zwemactiviteiten
(Activity & leisure host)

Functie
De Activity & leisure host verzorgt recreatieve en zwembewegingsactiviteiten/-evenementen voor diverse 
doelgroepen. Daarbij let hij op de veiligheid van de deelnemer en voorkomt risicovolle situaties.

De kerntaak van de Activity & leisure host is het verzorgen van recreatieve en 
(zwem)bewegingsactiviteiten/-evenementen voor diverse doelgroepen.

Opleiding
De opleiding voor de eenheid Activity & leisure host bestaat uit twee delen:
• Deel 2A: Introductie instructie & zwemactiviteiten;
• Deel 2B: Begeleider recreatieve zwemactiviteiten.

Er wordt gewerkt aan de volgende competenties:
• verzorgen van activiteiten;
• organiseren van activiteiten en evenementen;
• verlenen van eerste hulp;
• vervullen van gastheerrol;
• promoten.

Afronding en examen
De toetsing van certificeerbare eenheid 2 bestaat uit: 
• competentieopdrachten van deel 2A en deel 2B;
• groepsgesprek deel 2A en deel 2B;
• stage deel 2B.

Tonen van een geldig diploma/certificaat:
• ‘Zwemmend Redden’ voor zwembaden en EHBO.
Het is ook voldoende wanneer iemand certificeerbare eenheid 1 of 3 al heeft afgerond.

Om de certificeerbare eenheid ‘Begeleider recreatieve zwemactiviteiten’ af te ronden en het certificaat te 
ontvangen, moeten de genoemde diploma’s/certificaten in orde zijn, alle competentieopdrachten worden 
ingeleverd en het gemiddelde cijfer daarvan voldoende zijn (6,0). Ook het cijfer voor de stage en het 
groepsgesprek moet voldoende (6,0) zijn. 
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Deel 2B: Begeleider recreatieve zwemactiviteiten

Beroepscompetenties
In dit deel wordt gewerkt aan de volgende beroepscompetenties:
• verzorgen van activiteiten;
• organiseren van activiteiten en evenementen;
• verlenen van eerste hulp;
• vervullen van gastheerrol;
• promoten.
Het accent ligt op het verzorgen van activiteiten en het organiseren van activiteiten en evenementen.
Voor deze competenties zijn in het kwalificatiedossier beheersingscriteria beschreven.

Beroepscompetentie 5. Verzorgen van activiteiten
De Aqua & leisure host (certificeerbare eenheid 2: Activity & leisure 
host) is in staat om op adequate wijze recreatieve- en 
(zwem)bewegingsactiviteiten voor diverse doelgroepen te verzorgen.

Beheersingscriteria gericht op 
het proces

Stelt recreatieve en (zwem)bewegingsactiviteiten voor diverse doel-
groepen samen, zo nodig in overleg met leidinggevende en/of vak-
volwassen collega.
Houdt bij het samenstellen van activiteiten rekening met de pro-
gramma’s van de betreffende doelgroepactiviteit.
Let er bij de samenstelling van activiteiten speciaal op dat deze fysiek 
en mentaal verantwoord is.
Legt de oefeningen/opdrachten duidelijk uit.
Beheerst de recreatieve en (zwem)bewegingvormen die hij moet 
overbrengen aan de deelnemers.
Verplaatst zich in anderen in zijn omgang met de verschillende doel-
groepen.
Past zijn handelingen en gedrag aan aan de doelgroep die hij voor 
zich heeft.
Zorgt voor een goede instructieopbouw.
Voorkomt tijdens de instructie risicosituaties, onderneemt bij moge-
lijk onveilige situaties tijdig actie.
Toont creativiteit door afwisselende instructies te geven met steeds 
wisselende oefeningen, let daarbij ook op welke oefeningen al in de 
vorige instructie aan bod zijn gekomen. 
Signaleert wanneer iemand het niveau van de groep niet aankan en 
zoekt hiervoor - in overleg - een oplossing.
Legt collega's, leidinggevende(n) en begeleiders als zij erom vragen 
uit waarom hij een instructie op een bepaalde manier inricht.
Formuleert voor de groep deelnemers concrete (leer)doelen.
Schrijft een activiteitenplan.

                                             Gaat efficiënt en zorgzaam om met materialen, gereedschappen/ in-
strumenten.

                                             Handelt binnen het raamwerk van de wet- en regelgeving rondom 
veiligheid, arbeidsomstandigheden, duurzaamheid en milieu.

Resultaat Goed verzorgde activiteiten en tevreden deelnemers.
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Beroepscompetentie 6. Organiseren van activiteiten 
en evenementen
De Aqua & leisure host (certificeerbare eenheid 2: Activity & leisure 
host) is in staat om op adequate wijze activiteiten en evenementen te 
organiseren met als doel de gasten te vermaken /entertainen.

Beheersingscriteria gericht op 
het proces

Onderzoekt wat voor soort vermaak/ontspanning gasten wensen. 
Brengt voorstellen in voor activiteiten en/of evenementen.
Organiseert samen met collega’s en/of leidinggevende de activiteiten 
en/of evenementen.
Begeleidt de activiteiten en/of evenementen vakkundig, instrueert 
gasten met betrekking tot de uit te voeren activiteiten.
Laat de activiteiten vlot en veilig verlopen, signaleert eventuele pro-
blemen en onderneemt op basis daarvan actie, zo nodig in overleg met 
leidinggevende en/of vakvolwassen collega.

Resultaat Een geleverde bijdrage aan goede, veilige en vlot verlopende activi-
teiten en evenementen die aansluiten bij de wensen van de gasten.

Onderwerpen van het boek 
• introductie op zwemactiviteiten;
• creativiteit in ontwikkeling van zwemactiviteiten;
• bewegen op muziek in het water;
• recreatieve activiteiten voor kinderen voorbereiden en verzorgen;
• activiteiten voor volwassenen voorbereiden en verzorgen;
• activiteiten voor ouderen voorbereiden en verzorgen;
• organisatie en financiering van evenementen;
• promoten van activiteiten en evenementen;
• communiceren met medeteamleden en klanten.

Afronding en examen
De toetsing van deel 2B bestaat uit:
• competentieopdrachten;
• stage;
• groepsgesprek.

Deel 2B wordt afgerond met een bewijs van deelname (uitgereikt door het Nationaal Platform 
Zwembaden | NRZ) wanneer alle competentieopdrachten behorend bij dit deel zijn ingeleverd en het 
gemiddelde cijfer voldoende (6,0) is, het cijfer voor de stage voldoende (6,0) en het cijfer voor het 
groepsgesprek voldoende (6,0) is.  

Om deel te mogen nemen aan het examen van deel 2B moeten het bewijs van deelname aan deel 2A en 
certificeerbare eenheid 1 of een geldig diploma/certificaat ‘Zwemmend Redden’ voor zwembaden en EHBO 
worden overlegd. Eventuele uitzonderingen zijn mogelijk. Dispensatie kan (met uitzondering van deel 2A), 
via een standaardformulier, drie weken voor het groepsgesprek worden aangevraagd.  
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Certificeerbare eenheid 3 Lesgever Zwem-ABC
(Water safety instructor)

Functie
De Water safety instructor verzorgt zweminstructie aan kinderen en volwassenen gericht op het 
(beter) leren zwemmen. Daarbij let hij op de veiligheid van de deelnemer en voorkomt risicovolle 
situaties.

De kerntaak van de Water safety instructor is het verzorgen van zweminstructie.

Opleiding
De opleiding voor deze eenheid bestaat uit twee delen:
• Deel 3A: Introductie instructie en zwemactiviteiten;
• Deel 3B: Lesgever Zwem-ABC.

Er wordt gewerkt aan de volgende competenties:
• verzorgen van zweminstructie;
• verlenen van eerste hulp;
• vervullen van gastheerrol;
• promoten.

Afronding en examen
De toetsing van certificeerbare eenheid 3 bestaat uit:
• competentieopdrachten van deel 3A en deel 3B;
• groepsgesprek deel 3A en deel 3B;
• stage deel 3B.

Tonen van een geldig diploma/certificaat:
• C-diploma van het Zwem-ABC;
• ‘Zwemmend Redden’ voor zwembaden en EHBO.
Het is ook voldoende wanneer iemand certificeerbare eenheid 1 of 2 al heeft afgerond.

Deel 3A en deel 3B worden afzonderlijk afgerond. Voor deze afronding wordt verwezen naar de 
beschrijving van de afzonderlijke delen.

Om de certificeerbare eenheid ‘Lesgever Zwem-ABC’ af te ronden en het certificaat te ontvangen, moeten 
de genoemde diploma’s/certificaten in orde zijn, alle competentieopdrachten worden ingeleverd en het 
gemiddelde cijfer daarvan voldoende zijn (6,0) en het cijfer voor de stage en het groepsgesprek moeten 
voldoende (6,0) zijn. 
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Deel 3B: Lesgever Zwem-ABC

Beroepscompetenties
In dit deel wordt gewerkt aan de volgende beroepscompetenties:
• verzorgen van zweminstructie;
• verlenen van eerste hulp;
• vervullen van gastheerrol;
• promoten.
Het accent ligt op het verzorgen van zweminstructie.
Voor deze competenties zijn in het kwalificatiedossier beheersingscriteria beschreven.

Beroepscompetentie 4. Verzorgen van zweminstructie
De Aqua & leisure host (certificeerbare eenheid 3: Water safety 
instructor) is in staat om op adequate wijze zweminstructie te geven 
met als doel de deelnemers (beter) te leren zwemmen.

Beheersingscriteria gericht op 
het proces

Bereidt de instructie zorgvuldig voor. 
Houdt bij het samenstellen van de instructie rekening met het instruc-
tieprogramma van de accommodatie en wijkt daar van af als de situa-
tie dat vereist.
Zorgt voor een goede instructieopbouw, zo nodig in overleg met lei-
dinggevende en/of vakvolwassen collega.
Legt op duidelijke wijze de verschillende zwemoefeningen uit aan de 
deelnemers.
Beheerst de zwembewegingvormen die hij moet overbrengen aan de 
deelnemers op het niveau van het zwemdiploma C+.
Handelt geduldig, leert de deelnemers niet overhaast de zwemvaar-
digheden aan maar pakt het stap voor stap aan.
Verplaatst zich in anderen in de omgang met doelgroepen; krijgt en 
behoudt de aandacht van anderen. 
Voorkomt tijdens de instructie risicosituaties, onderneemt bij moge-
lijk onveilige situaties tijdig actie.
Zorgt dat iedere deelnemer in de groep voldoende individuele aan-
dacht krijgt zonder dat dit ten koste gaat van de groep.
Evalueert iedere instructie, houdt de voortgang van de zweminstructie 
en de vorderingen van de deelnemers bij, overlegt hierover met col-
lega’s en stemt hier de volgende instructie op af.
Informeert de begeleiders van de kinderen over de vorderingen van de 
kinderen.
Formuleert voor een instructiegroep concrete (leer)doelen.
Schrijft een instructieplan.
Legt collega's, leidinggevende(n), deelnemers en begeleiders uit 
waarom hij een instructie op een bepaalde manier inricht. 
Schat het niveau van de groep deelnemers in en handelt daarnaar.
Schat in of iedere individuele deelnemer het niveau van de groep wel 
aankan en onderneemt actie indien nodig.
Gaat efficiënt en zorgzaam om met materialen, gereedschappen/ in-
strumenten.

                                              Handelt binnen het raamwerk van de wet- en regelgeving rondom 
veiligheid, arbeidsomstandigheden, duurzaamheid en milieu.

Resultaat Voorspoedig verlopen instructies, tevreden deelnemers en tijdig be-
haalde zwemdiploma’s.
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Onderwerpen van het boek 

Hoofdstuk Titel

1 Zwemonderwijs, het Zwem-ABC 

2 De start van het leren zwemmen, het voortraject

3 Voortraject, voorwaarde om te leren zwemmen

4 Lesgeven in het voortraject 1

5 Lesgeven in het voortraject 2

6 Diep water

7 Aanleren zwemslagen, hoofdtraject

8 Enkelvoudige rugslag

9 Omgaan met methoden, aanleren enkelvoudige rugslag

10 Schoolslag 

11 Aanleren van de schoolslag 

12 Te water gaan/onder water zwemmen

13 Drijven/watertrappen/draaien/richting de bodem gaan

14 Rugcrawl

15 Aanleren van de rugcrawl 

16 Borstcrawl 

17 Aanleren van de borstcrawl

18 Organisatie van de zwemlessen en communicatie met 
ouders en leerlingen

19 Schoolzwemmen 

20 Communicatie in het team

Afronding en examen
De toetsing van deel 3B bestaat uit:
• competentieopdrachten;
• stage;
• groepsgesprek.

Deel 3B wordt afgerond met een bewijs van deelname (uitgereikt door het Nationaal Platform 
Zwembaden | NRZ) wanneer alle competentieopdrachten behorend bij dit deel zijn ingeleverd en het 
gemiddelde cijfer voldoende (6,0) is, het cijfer voor de stage voldoende (6,0) is en het cijfer voor 
het groepsgesprek voldoende (6,0) is.  

Om deel te mogen nemen aan het examen van deel 3B moeten het bewijs van deelname aan deel 3A, het C-
diploma van het Zwem-ABC, certificeerbare eenheid 1 of een geldig diploma/certificaat ‘Zwemmend 
Redden’ voor zwembaden en EHBO worden overlegd. Eventuele uitzonderingen zijn mogelijk. Dispensatie 
kan (met uitzondering van deel 3A), via een standaardformulier, drie weken voor het groepsgesprek worden 
aangevraagd.  
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Overige algemene competenties

Naast de genoemde competenties zijn er nog vier competenties die zijn beschreven in het 
kwalificatiedossier. Deze vier komen bij iedere certificeerbare eenheid terug. Voor de volledigheid worden 
daarom ook deze competenties en de beheersingscriteria genoemd.

Beroepscompetentie 10. Bewaken van kwaliteit
De Aqua & leisure host is in staat om op adequate wijze zorg te dra-
gen voor de kwaliteit van de dienstverlening in de accommodatie 
zodat deze voldoet aan de bedrijfsvoorschriften.

Beheersingscriteria gericht op 
het proces 

Toont een kritische instelling ten aanzien van de kwaliteit van zijn 
eigen werkzaamheden, probeert zijn werkwijze voortdurend te evalu-
eren en verbeteren.
Signaleert fouten, verstoringen en afwijkingen in het eigen werk en 
onderneemt actie binnen het eigen werk.
Rapporteert fouten, verstoringen en afwijkingen aan betreffende 
functionaris.
Plaatst zijn werkzaamheden in een breder programma of plan.

                                         Doet voorstellen voor verbetering van de kwaliteit van het werk.
Brengt voorstellen in om het toezicht- en calamiteitenplan kwalitatief 
te verbeteren.

                                              Houdt ontwikkelingen bij met betrekking tot wet- en regelgeving en 
handelt binnen dit raamwerk.
Werkt volgens het kwaliteitssysteem van de werkgever.

Resultaat Een geleverde bijdrage aan kwalitatief goede dienstverlening (con-
form de bedrijfsvoorschriften) en tevreden gasten.
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Beroepscompetentie 11. Samenwerken 
De Aqua & leisure host is in staat om op adequate wijze samen te 
werken met collega’s en leidinggevenden zodat gezamenlijk de doel-
stelling van het bedrijf wordt gerealiseerd.

Beheersingscriteria gericht op 
het proces

Volgt instructies van de (direct) leidinggevende op, vraagt aanvul-
lende informatie bij onduidelijkheden.
Gaat in goede harmonie om met collega’s en leidinggevende, draagt 
bij aan een positieve arbeidssfeer en toont interesse in het werk van 
anderen.
Stelt zich flexibel op.
Toont inzet en motivatie.

                                        Stelt het gemeenschappelijke resultaat van het team centraal.
                                              Komt gemaakte werkafspraken na.

Overlegt met collega’s over afstemming van de werkzaamheden.
Stelt gerichte vragen aan collega’s om alle relevante informatie boven 
water te krijgen.
Stelt zich collegiaal op.

                                              Houdt rekening met verschillen tussen mensen en hun manier van 
werken.
Toont verantwoordelijkheidsgevoel door te assisteren bij de werk-
zaamheden van minder ervaren collega’s.

                                             Vraagt hulp/ondersteuning wanneer dit nodig is.
                                            Geeft feedback aan collega’s.
                                            Vraagt om feedback aan collega’s.

Respecteert mening van anderen.
                                            Gaat respectvol om met mensen van andere disciplines en culturen, 

houdt rekening met de werkzaamheden van derden en overlegt bij 
eventuele problemen.

Resultaat Een geleverde bijdrage aan een efficiënte en prettig samenwerking.

Beroepscompetentie 12. Begeleiden van collega’s
De Aqua & leisure host is in staat om op adequate wijze instructies en 
begeleiding te geven aan minder ervaren collega’s met als doel kennis 
en ervaring over te dragen en de werkzaamheden optimaal te laten 
verlopen.

Beheersingscriteria gericht op 
het proces

Geeft uitleg aan nieuwe medewerkers over de werkzaamheden.
Stelt realistische eisen, maakt een inschatting van wat iemand op een 
bepaald moment wel en niet kan, zo nodig in overleg met leidingge-
vende en/of vakvolwassen collega.
Beantwoordt vragen geduldig en legt zaken helder en duidelijk uit.
Schat in wanneer hij moet ingrijpen bij minder ervaren collega’s.
Geeft op een positieve manier kritiek of aanwijzingen.

Resultaat Goed begeleide collega’s.
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Beroepscompetentie 13. Ontwikkelen van beroepscom-
petenties 
De Aqua & leisure host is in staat om op adequate wijze zijn beroeps-
competenties gedurende de loopbaan te ontwikkelen om goed te blijven 
functioneren in zijn beroep.

Beheersingscriteria gericht (ontwikkeling als individu)
op het proces Toont motivatie om te leren.

Onderzoekt eigen capaciteiten en mogelijkheden.
Verwoordt de eigen situatie en mening.
Raadpleegt bronnen en gebruikt hulpmiddelen om zelfinzicht te ver-
groten.
Respecteert mening van anderen.
Zoekt ondersteuning indien nodig.
Creëert mogelijkheden tot het uitvoeren van leeractiviteiten.
Stuurt eigen leerproces.
Stemt eigen werkwijze af op trends en ontwikkelingen.
Deelt kennis en ervaring met anderen.
(ontwikkeling als werknemer)
Sluit en beëindigt arbeidscontract.
Onderneemt passende activiteiten om werk te vinden en zoekt onder-
steuning.
Onderzoekt de ontwikkelingen en mogelijkheden in de arbeidsmarkt.
Solliciteert.
Maakt gebruik van rechten en plichten.
Maakt gebruik van activiteiten met betrekking tot personeelsvoorzie-
ningen.
Neemt initiatieven met betrekking tot personeelsvoorzieningen.
Onderzoekt alternatieven in de balans tussen werk en privé.
Geeft overwegingen voor keuzen met betrekking tot balans werk en 
privé.
Respecteert eigen grenzen en grenzen van anderen.
Past zich aan de bedrijfscultuur aan. 
Stelt zich loyaal op ten opzichte van het bedrijf en personeel.
Behartigt eigen belangen.

                                             Geeft aan wanneer de werkdruk te hoog is.
Neemt deel aan functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken.
Participeert in besluitvorming en beleidsbeïnvloeding. 
Onderbouwt keuze tot participatie.
Neemt deel aan verkiezingen voor de Ondernemingsraad.
(ontwikkeling als vakman)
Toont betrokkenheid en interesse in het vakgebied, toont bereidheid om 
bijscholing, specialisaties of cursussen te volgen.

                                              Formuleert eigen mening/standpunt met betrekking tot normatieve 
aspecten van het beroep.
Handelt uit normatieve aspecten van het beroep.
Houdt ontwikkelingen bij met betrekking tot wet- en regelgeving en 
handelt binnen dit raamwerk.

Resultaat Constante ontwikkeling van de eigen beroepscompetenties.
Loopbaankoers uitzetten.
Zet leeractiviteiten in passend bij situatie en leeromgeving.
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