
Werkboek voor cursisten

Deel 1 B: Toezichthouder
Onderdeel van de eenheid Lifeguard

van de beroepsopleiding Allround zwembadmedewerker

(Aqua & Leisure Host)

 



Hoofdstuk 1: Lifeguard in zwembaden
Opdracht 1: Opleiding tot Aqua & Leisure host.

A. 
In het Nieuwsblad van het Noorden werd op 21 april 2006 een artikel gepubliceerd met als titel: 
‘De badmeester wil geen 'aqua leisure host' heten’. Op de website van de krant kwamen tientallen 
reacties binnen. Hieronder vind je er twee. Schrijf op een post-it jouw reactie op de naam van de 
opleiding. Zet je naam op de post-it en plak hem op de flap.

De aqua leisure host moet toezien op het toddler pleasure centre en het adults bathing  
compartment. Hij geeft swimming improvement courses en is verantwoordelijk voor de first  
assessment in trauma evaluation. Verder is hij coach van de underassistent leisure attendants.  
Maar natuurlijk moeten alle leisure hosts eerst op taalles. 
Gepost door Shrink op 21-04 23:32

Hiep, hiep, hoera lang leve de oude vertrouwde badmeester! 
Gepost door Joshua op 22-04 15:19

B. 
Probeer in een groepje de antwoorden op de onderstaande vragen te vinden:
1. Kun je na deel 1 B verder gaan met deel 2 A?

2. Kun je nadat je deel 1 hebt afgerond, gaan aquarobic lessen geven?

3. Kun je eerst deel 2 A/ 3 A volgen voordat je deel 1 A volgt?

4. Moet je deel 1 B afronden met een groepsgesprek?

5. Kun je deelnemen aan het groepsgesprek van deel 1 met een 6,2 gemiddeld voor de 
opdrachten van deel 1 A en een 5,8 gemiddeld voor de opdrachten van deel 1 B?

6. Kun je deelnemen aan het groepsgesprek van deel 1 terwijl je nog geen certificaat 
Zwemmend Redden voor zwembaden hebt?

7. Een cursist heeft voor zijn opdrachten een 8 en een 7. Voor zijn groepsgesprek haalt hij een 
4,5. Krijgt deze cursist zijn certificaat?
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8. Moet je tijdens alle lessen aanwezig zijn?
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Opdracht 2: Competenties van een Lifeguard. 
A.
Bedenk in een groep wat jullie belangrijk vinden om goed toezicht te kunnen houden. 

B.
Vul in het schema bij elk van de onderstaande beschrijvingen in of dit zaken zijn die je als 
Lifeguard moet weten, moet kunnen, moet willen of die al in je karakter zouden moeten zitten.

Beschrijving: De Lifeguard weten kunnen willen zijn
kan vertellen hoe gevaarlijke situaties kunnen 
ontstaan
kan zich bevrijden in het water als hij door de 
drenkeling van achteren wordt vastgepakt
kan eerste hulp bij ongelukken geven
weet wat hij moet doen als er geweld 
optreedt
kan omgaan met agressieve bezoekers 
heeft schone kleding aan en ziet er verzorgd 
uit
is flexibel
kan aangeven wat het leveren van kwaliteit is 
bij het toezicht houden
is in staat om samen te werken met andere 
Lifeguards
heeft een gastvrije houding
kan een drenkeling van de bodem halen
is vriendelijk
kan verwoorden waarom een toezichtsplan 
noodzakelijk is
stelt zich tolerant op
uitleggen wat de 10:20 regel inhoudt
is oplettend
kan communiceren met collega’s met behulp 
van codes
toont overwicht ten opzichte van bezoekers
is verantwoordelijk
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Opdracht 3: Wetten, regels en plannen. 
A. 
De docent leest een aantal verhaaltjes voor. In elk verhaal zit iets wat niet klopt. Ontdek jij de 
fout in het verhaal?

B. 
Bedenk in een groepje wat de voor- en nadelen zijn van de invloed van wetten, regels en plannen 
op de uitvoering van het werk van de Lifeguard.
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Hoofdstuk 2: Veiligheid en 
verantwoordelijkheid
Opdracht 1: Juridische aspecten.
A. 
De docent vraagt of jullie in groepjes van drie willen gaan staan. 
• cursist 1 is neutraal, 
• cursist 2 is het eens met de situatie (de engel), 
• cursist 3 is het niet eens met de situatie (de duivel). 
Om de beurt debatteren jullie naar aanleiding van een situatiebeschrijving uit de inleiding. Deze 
situatiebeschrijving wordt door de docent verteld. Gedurende één minuut proberen cursist 2 en 3 
cursist 1 te overtuigen van hun gelijk en komen daarvoor met argumenten. Cursist 1 mag niets 
zeggen en luistert naar de anderen. Cursisten 2 en 3 mogen elkaar afwisselen na een klap in de 
handen. Na één minuut vertelt de neutrale cursist wie de beste argumenten had.  

B. 
Je krijgt met jouw groepje van de docent een setje kaartjes. Leg deze kaartjes omgekeerd op tafel. 
De eerste uit het groepje draait een kaartje om en vertelt wat de afkorting op het kaartje betekent. 
Als je niet weet wat de afkorting betekent of je hebt het fout, dan draai je het kaartje weer om. Als 
je de afkorting weet, probeer je nog een kaartje om te draaien. Als hier niet dezelfde afkorting op 
staat draai je beide kaartjes weer om en is de volgende speler aan de beurt. Als er dezelfde 
afkorting op staat vertel je aan de groep wat dit begrip inhoudt. Als je het goed hebt, haal je beide 
kaartjes uit het spel. Daarna is de volgende speler aan de beurt.

 
Opdracht 2: Kwantiteit en kwaliteit van toezicht. 
A.
Op 16 augustus 2002 verdronken in het zwembad van de Mechelerhof twee Chinese zusjes van 
zeven en negen jaar, nadat zij ongemerkt in het diepe van het zwembad terechtgekomen waren. 
De meisjes konden niet zwemmen. Lees de onderstaande Uitspraak van Rechtbank Maastricht, 
meervoudige kamer voor strafzaken. Datum 6 juni 2003. 

Bespreek met de andere cursisten wat je hiervan vindt.
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03/005662-02
Tegen de beheerster van het zwembad
De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte op 16 augustus 2002 te  
Mechelen, gemeente Gulpen-Wittem aanmerkelijk onachtzaam en/of nalatig als beheerster van  
het zwembad van buitenplaats "Mechelerhof" niet heeft zorg gedragen voor voldoende toezicht  
in dat zwembad, waardoor het aan haar schuld te wijten is geweest dat X en/of Y in voornoemd  
zwembad zijn verdronken.
Hierbij heeft de rechtbank geen expliciete uitleg gegeven van artikel 25 BHVBZ.
Het bewezenverklaarde levert op een strafbaar feit dat wordt gekwalificeerd als :
het schuld hebben aan de dood van een ander, meermalen gepleegd, zoals strafbaar gesteld in  
artikel 307 van het Wetboek van Strafrecht.
Veroordeling tot een werkstraf van 100 uren en tot betaling van een schadevergoeding aan de  
benadeelde partij.
De directeur van de Mechelerhof is recent vrijgesproken, omdat de rechtbank niet voldoende  
bewezen acht dat hij ten tijde van het noodlottige ongeval in augustus 2002 verantwoordelijk  
was voor het houden van voldoende toezicht/het voldoen aan artikel 25 BHVBZ. Als  
bewijsvoering wordt de inschrijving in de Kamer van Koophandel gehanteerd. Omdat de  
directeur tijdens de terechtzitting heeft verklaard dat hij wel degelijk als directeur direct  
verantwoordelijk was voor de gang van zaken binnen de badinrichting (en derhalve dus ook  
moest zorgen voor voldoende toezicht op grond van artikel 25 BHVBZ, is de Officier van  
Justitie inmiddels in hoger beroep gegaan tegen dit vonnis.

B.
In drie hoeken van de cursusruimte hangen bordjes met respectievelijk voor, tegen en geen 
mening. De docent presenteert een stelling. Bepaal jouw standpunt op basis van voldoende 
argumenten en neem plaats bij het desbetreffende bordje. De groep voorstanders mag de groep 
tegenstanders of groep zonder mening uitdagen op argumenten. De kunst is om personen met een 
andere mening in jouw kamp te lokken. 

Opdracht 3: Toezichtplan.
Geef jouw reactie op de volgende uitspraak. 
‘Elke medewerker in een zwembad zou in de opleidingsperiode een traumatische gebeurtenis mee  
moeten maken om in de rest van zijn loopbaan alert aan het werk te zijn.’
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Hoofdstuk 3: Techniek van het toezichthouden
Opdracht 1: Wat moet je vooraf weten.
A.
Je wordt gebeld door het Uitzendbureau. Zwembad Splash heeft voor deze middag een extra 
toezichthouder nodig. Je wordt gevraagd om deze middag in dit voor jou onbekende zwembad te 
werken als Lifeguard.
Bedenk waarom het lastig is om zomaar ergens toezicht te gaan houden.

B.
De docent toont drie videofragmenten. Bekijk deze fragmenten en geef achtereenvolgens 
antwoord op de volgende vragen.
fragment 1: beschrijf wat jij als Lifeguard wilt weten voordat je toezicht gaat houden.
fragment 2: schrijf alle preventieve maatregelen die je ziet op.
fragment 3: probeer dat wat je ziet te beoordelen vanuit het begrip >alert reageren'. 

Opdracht 2: Observeren.
A.
Jullie gaan met de groep in discussie aan de hand van de volgende stellingen:
• Als het druk is in het zwembad, moet je als Lifeguard beter opletten.
• Iemand in nood zal je aandacht trekken door roepen of gebaren.
• Observeren is kijken naar zwembadbezoekers.

B. 
Bekijk de beelden van het videofragment alsof je de dienstdoende Lifeguard bent in dat 
zwembad. Wat valt je op?

Opdracht 3: Scannen, de 10:20-regel en de positie van de Lifeguard.
A.
De groep wordt in tweeën gedeeld. De ene groep is voor de stelling en tegen de andere groep is 
tegen de stelling. De stellingen zijn: 
• Het observeren van zwembadbezoekers doe je op het gevoel.
• Als een bezoeker je iets vraagt terwijl je toezicht houdt, dan moet je gewoon een gesprek 

kunnen voeren.
• Als Lifeguard moet je op een plaats gaan staan waar je alles goed kunt overzien.

Probeer zoveel mogelijk argumenten voor / tegen te bedenken en voer daarna een discussie.
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B.
Kijk naar het videofragment waarin door verschillende Lifeguards wordt gescand. Kijk goed naar 
iedere Lifeguard en kijk, als Lifeguard, wat er goed gaat en wat er niet goed gaat. Let hierbij 
zowel op het scannen als op de positie van de Lifeguard.

Opdracht 4: Potentiële gevaren.
A. 
Wat vind je van de volgende uitspraak: ‘Veiligheid is niet de afwezigheid van gevaar, maar de 
aanwezigheid van een Lifeguard.’

B. 
Bespreek in een groep de gevaren uit de volgende situatiebeschrijving in Zwembad Splash. 
Bedenk met elkaar wat je in deze situatie zou doen. 

Inge is Lifeguard in Zwembad Splash. Tijdens het familiezwemmen op zondagochtend ziet ze een  
gezellig gezinnetje binnenkomen: vader, moeder, een baby van 1 jaar, een peuter van  3 jaar en  
twee oudere kinderen van 6 en 10 jaar.
De vader zoekt een gezellig plekje bij de bar en neemt al snel een biertje. De baby wordt in het  
babybadje gezet vlak bij de bar. Vader houdt de kleine in de gaten. De baby heeft geen  
armbandjes om, het water is maar 30 cm diep. Het is gezellig aan de bar, dus vader neemt nog  
een paar biertjes. 
Moeder heeft intussen bij de peuter zwembandjes omgedaan en is met deze peuter aan het spelen  
in het ondiepe bad (tot 80 cm). In dit bad komt in de hoek ook de waterglijbaan uit. Moeder komt  
een bekende tegen en maakt even een praatje. Geen probleem toch, want de peuter heeft toch  
zwembandjes om. 
De twee oudste kinderen gaan lekker in het 25 meter bad zwemmen (1,80 meter diep). Dit is niet  
direct in het zicht van de ouders: ze hebben immers hun A-diploma dus kunnen ze lekker hun  
gang gaan. Ze zijn met een bal aan het spelen. Omdat het nogal druk is komt deze bal af en toe  
op het hoofd van andere kinderen. Vlak bij de kinderen die met de bal spelen,  zijn andere  
kinderen kunstjes aan het doen vanaf de kant en vanaf de springplank.
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Hoofdstuk 4: Toezichthouden met meerdere 
Lifeguards 
1Opdracht 1: Toezichthouden in zones.
A.
Toezichthouden doe je meestal niet alleen, maar samen met meerdere collega's. Samen met de 
docent zetten jullie de voor- en nadelen van werken met meerdere Lifeguards aan een bassin op 
een rij.

B.
Hieronder zie je een tekening van zwembad Splash. Bij het 25-meterbad zorgt de lichtinval  voor 
een schittering op het water, bovendien staan op de bodem allerlei motieven die zorgen voor een 
onrustig beeld.
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Situatiebeschrijving:
Het is zondagmorgen 09.45 uur. Over een kwartier zal het recreatief zwemmen van zwembad  
Splash beginnen. 

De Lifeguards zitten in de koffiekamer nog even een kopje koffie te drinken en te genieten van de  
rust. Dadelijk wordt het erg druk, zoals altijd op zondagmorgen. 

Veel ouders met kleine kinderen, oma=s en opa=s en natuurlijk de jeugd vanaf 14 jaar die het  
zwembad gebruikt als verzamelplaats om bij elkaar te zijn. Gelukkig slapen die eerst uit, en  
worden pas vanaf 12.00 uur verwacht. Dan is het oppassen geblazen, want die kijken nergens  
naar en irriteren de ouders met de kleine kinderen. Meestal zitten ze massaal in de whirlpool en  
zijn daar niet meer weg te krijgen. 

De laatste weken komt er ook altijd een groep. Het spannende drijvende klimkasteel is  
opengesteld in het 25 meter bad. Om 14.00 uur vraagt een aantal kinderen of de duikplank open  
mag. 

Om 14.30 uur krijgen jullie een telefoontje van de receptioniste met de mededeling dat er een  
groep asielzoekers komt zwemmen, van het nabij gelegen asielzoekerscentrum. Die moet je dus  
extra in de gaten houden, want sommigen kunnen helemaal niet zwemmen. 

Alle Lifeguards hebben inmiddels al op het rooster gekeken en weten waar hun eerste positie zal  
zijn. Ze hopen dat er op tijd afgelost zal worden voor een kop koffie, want het is moeilijk om op  
een zondag alert te blijven. Ook hopen ze dat het roteren tussen de toezichtplaatsen goed  
geregeld is, want dat was vorige zondag niet zo goed verlopen en moesten ze wel een paar uur op  
dezelfde positie staan.

Samen met je groepje ga je beschrijven hoe je in dit zwembad toezicht wilt houden. Denk hierbij 
aan:
Beschrijf samen met je groepje hoe je toezicht wilt houden. 
• welke zones zou je willen vaststellen (per bassin)?
• met hoeveel Lifeguards wil je werken (per bassin)?
• welke positie moet(en) hij(zij) innemen (per bassin bepalen)?
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Opdracht 2: Toezichthouden bij een springplank.
Er zijn veel mogelijke gevaren die kunnen ontstaan bij springplanken. Bekijk het videofragment dat 
wordt getoond en beantwoord de volgende vragen:
• wat had hier allemaal mis kunnen gaan? 
• wat zou je kunnen doen of wat is er gedaan om zulke situaties te voorkomen? 

Opdracht 3: Toezichthouden bij de glijbaan.
Een glijbaan is ook een attractie waarbij veel gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Bekijk het 
videofragment dat wordt getoond en beantwoord de volgende vragen:
• welke gevaarlijke situaties zie je hier?
• hoe zou je deze situaties kunnen voorkomen?
• welke preventieve maatregelen zie je hier?

Opdracht 4: Toezichthouden bij golfslagbad of stroomversnellingen.
Ook bij stroomversnellingen kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Bekijk het videofragment dat 
wordt getoond en beantwoord de volgende vragen:
• welke gevaarlijke situaties zie je hier?
• hoe zou je deze situaties kunnen voorkomen?

Opdracht 5: Toezichthouden bij opblaasbare objecten.
Opblaasbare, drijvende objecten kunnen zorgen voor gevaarlijke situaties. Bekijk het videofragment 
en beantwoord dan de volgende vragen:
• welke gevaarlijke situaties zie je hier?
• hoe zou je deze situaties kunnen voorkomen?
• waar zou de Lifeguard moeten staan?

Opdracht 6: Toezichthouden in openluchtbaden.
Bedenk wat de verschillen zijn tussen het toezichthouden in een overdekt bad en in een 
openluchtbad.
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Hoofdstuk 5: De Lifeguard in een team 
 
1Opdracht 1: Communicatie tijdens het toezichthouden.
A.
Inventariseer in jouw groep welke van de onderstaande communicatiemiddelen bij jullie in het 
zwembad worden gebruikt om te communiceren tijdens het toezichthouden. Als jullie nog andere 
middelen gebruiken, voeg deze dan toe aan het lijstje.  
• handsignalen
• de fluit
• omroepinstallatie
• vast telefoontoestel
• mobiele telefoons
• portofoons
• noodzenders
• noodtelefoon

B.
Het communiceren door middel van handsignalen tijdens het toezichthouden is een manier om een 
simpele boodschap aan je collega door te geven. 
Je krijgt van je docent een boodschap die je dadelijk moet gaan uitbeelden. Je mag hierover met je 
groepje nadenken, waarna één persoon uit je groepje de boodschap moet uitbeelden aan de rest van 
de cursisten. 

1Opdracht 2: Toezichtplan en logboek.
A.
De docent vraagt of er in het zwembad waar je werkt of waar je regelmatig komt, een toezichtplan
en logboek aanwezig zijn. Jullie bespreken de volgende vragen:
• Hoe belangrijk denk je dat het hebben van een toezichtplan en logboek is?
• Waarom is het zo belangrijk om beide te hebben?
• Wat is de inhoud van het toezichtplan?
• Wat moet er genoteerd worden in het logboek?
• Wat wordt er met de genoteerde punten in het logboek gedaan?

B.
In les 4 heb je een invulling gegeven aan het toezicht van  zwembad Splash. 
Vandaag maken jullie voor  zwembad Splash een toezichtplan. Beschrijf daarbij:
• Over welke kwaliteiten moeten de Lifeguards beschikken om toezicht te mogen houden. 
• Hoe vaak zou je willen dat ze trainen, oefenen en bijscholen.

© Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, september 2006



• Maak een risico-analyse per bassin.
• Code toezicht; hoeveel Lifeguards heb je nodig op enig moment (denk aan drukte, openstelling 

glijbaan, koffiepauzes e.d.)
• Beschrijf de communicatiemiddelen: welke communicatiemiddelen ga je gebruiken? waar 

moeten die zich bevinden? welke uniforme afspraken maak je hierover vooraf en hoe zorg je 
ervoor dat iedereen hiervan op de hoogte is?

• Beschrijf hoe je wilt dat er gecommuniceerd wordt over binnenkomst bijzondere groepen 
(protocol). Geef ook aan wat dat betekent voor het aantal Lifeguards dat je nodig hebt.

• Geef aan welke preventieve maatregelen er geboden kunnen worden.
• Maak 5 huisregels voor zwembadgebruikers.
• Geef 5 algemene richtlijnen voor het toezichthouden.
• Beschrijf wat er allemaal gecontroleerd moet worden voor zwembad Splash om 10.00 uur. 

opengesteld wordt. Geef ook aan wie je wat laat controleren.
• Geef 8 punten aan die zeker in het logboek vermeld moeten worden.
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Hoofdstuk 6: Zwemmend redden voor Lifeguards 
in zwembaden 
Opdracht 1: Natte en droge redding, positie drenkeling.
A.
Bespreek in de groep wie er wel eens een reddingsactie heeft meegemaakt, waarbij er sprake was 
van een drenkeling.

B.
Hieronder zijn vier verschillende praktijksituaties beschreven. Bespreek met je groepje voor elke 
situatie hoe je de drenkeling wilt redden:
• ga je in het water of blijf je op de kant?
• wil je een hulp- of reddingsmiddel gebruiken? Zo ja, welke? En waarom?
• hoe zou je de drenkeling uit het water willen halen?

Situatie 1
Het is zondagmiddag 13.00 uur. Het is bijzonder druk in het zwembad. 
Er is nog familiezwemmen. Zojuist ben je van een toezichtplek bij het grote recreatiebad  
doorgedraaid naar een nieuwe post. Je hebt nu de zorg voor de veiligheid in de redelijk  
onoverzichtelijke wildwaterkreek die 1.35 m diep is en waar het water behoorlijk hard stroomt. Het  
is heel druk in de kreek. In je ooghoek zie je een groepje kleine kinderen van een jaar of 6, op de  
opstaande rand van de kreek spelen. Je wilt er net naar toe lopen om dat te verbieden, als er drie  
van de kinderen van het groepje te water vallen. Bij één gaat dat niet goed. Hoewel vlak bij de kant,  
spartelt het kind in het wilde water. Het blijft wel boven, maar is duidelijk in paniek.

Situatie 2
Het is maandagmiddag 3 uur. Zoals gewoonlijk zijn er zo’n 50 volwassenen aan het baantjes  
zwemmen in het geheel diepe 50-meter-bad. Jij staat al een kwartiertje op deze post. 
Je houdt toezicht met patrouille. Het is je al opgevallen dat er een forse meneer meezwemt die je  
nog nooit hebt gezien. Het lijkt wel of hij niet zo goed kan zwemmen. 
Hij zwemt tussen de eerste en tweede zwarte lijn die op de bodem staan. 
Je besluit om voor het zekere wat vaker aan die kant van het bassin te patrouilleren.
Plotseling zie je dat de grote man zich ernstig verslikt en in problemen komt. Hij hoest en proest en  
van z’n zwemkunst komt nu helemaal niets meer terecht. 

Situatie 3
Zondagmiddag 15.00 uur. Het zwembad zit vol met zich manifesterende jongeren. Het is druk en  
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het gaat er behoorlijk wild aan toe. Jij staat met nog 3 Lifeguards bij het geheel diepe 50-meter-
bad. Jullie houden toezicht, waarbij het bad verdeeld is in 4 zones. Jouw zone strekt zich uit tot het  
midden van het bad. Precies daar wordt gedold met drijfmatten. Een groep allochtone jongens van  
een jaar of 14 probeert steeds op de matten klimmen, terwijl anderen ze er afkiepen. Bingo, je ziet  
dat één van de jongens van de mat gegooid wordt en daar niet goed mee om kan gaan. 
Hij heeft moeite om boven te blijven en is nu toch 3 meter van de matten weg. De overige jongens  
merken het niet eens.

Situatie 4
Zaterdagmiddag 14.00 uur. Het is redelijk druk in het grote 50 meter ronde recreatiebad.
De waterdiepte in dit bassin varieert van 30 cm tot 1.35 meter. 
Er wordt met 4 Lifeguards in zones toezicht gehouden omdat de grote glijbaan ook is opengesteld.
Je bent net doorgedraaid naar je volgende post/zone als er een meisje van ongeveer 6 naar je toe  
komt rennen die naar je schreeuwt dat haar kleine zusje onder water is verdwenen. Ze wijst daarbij  
naar het 1.35 m deel.

Opdracht 2: Natte redding, gebruik hulp- en reddingsmiddelen, vervoers- en 
bevrijdingsgrepen.
A.
Hieronder wordt het verhaal van Janssen en van Jaap Bovenwater beschreven. Beide situaties 
vragen om een natte redding. 
Beantwoord voor de beide situaties afzonderlijk de volgende vragen:
• Waarom besluit je tot een natte redding en niet tot een droge?
• Wil je hulp- of reddingsmiddelen gebruiken? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
• Hoe zou je de drenkeling naar de kant willen vervoeren? Welke vervoersgreep zou je willen 

gebruiken?

Janssen
Het is zaterdagmiddag 16.00 uur. Het is redelijk rustig in het 50-meter-bad. Aan één kant speelt  
een aantal jongens met een paar ballen. Er wordt ook nog baantjes gezwommen door een 20-tal  
oudere volwassenen van rond de 60 jaar. Het is een vast clubje dat dan altijd zwemt. Het clubje is  
overblijfsel van de volwassenen-lessen. Aardige mensen die niet erg zeker zijn van hun  
zwemkunsten. Je houdt toezicht met 2 Lifeguards met patrouille. 
Plotseling zie je dat er iets mis gaat. Vanuit de groep jongeren vliegt een bal keihard door het bad.  
De bal raakt, precies midden in het bad, meneer Janssen (met dubbel s) midden op het hoofd. Jij  
weet dat het niet goed gaat want meneer Janssen (met dubbel s) is niet de beste zwemmer van het  
clubje. 
Eerst blijft Janssen verdoofd voorover liggen. Hij zakt wat onder water. Komt boven, hoest en roept  
om hulp, waarna hij slim probeert op z’n rug te blijven drijven. Hetgeen amper goed gaat.
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Jaap Bovenwater
Dat is een kort verhaal. Jaap Bovenwater zwemt/speelt elke woensdagmiddag met een groep  
vriendjes in het zwembad. Jaap is een beetje late leerling, hij is al 8 en mag misschien over een  
maand diplomazwemmen. Dat weten ze niet in het zwembad, dus Jaap gaat al een poosje gewoon  
met z’n vriendjes in het diepe 25-meter-bad zwemmen.
Jij staat met nog een Lifeguard toezicht te houden als Jan-Kees, één van de vriendjes van Jaap  
Bovenwater, komt melden dat Jaap niet boven maar onder water is verdwenen. Hij wijst daarbij  
naar het deel van 4 meter diep.

B.
Inventariseer met je groep welke hulp- en reddingsmiddelen er in de verschillende zwembaden 
beschikbaar zijn. Liggen deze op vaste plekken? Zijn de hulp- en reddingsmiddelen beschreven in 
het toezichtplan?

 
1Opdracht 3: Het reddingsproces.
A.
Wat vind je van de volgende uitspraak: ‘Als er iemand dreigt te verdrinken is er maar één regel: niet 
denken maar doen!’

B.
Je houdt toezicht bij het plonsbad van de steile, brede familieglijbaan. Er zijn een aantal kinderen 
die op verschillende manieren naar beneden glijden. Vooral Bas is op zoek naar steeds betere stunts: 
op de buik, op de rug, op de knieën, achterste voren, ondersteboven. Het kan hem niet gek genoeg 
zijn. Op een gegeven moment ziet hij dat een andere bezoeker na het glijden op de buik een salto 
maakt voordat hij het water raakt. Dat wil hij ook proberen! Hij gaat op z’n buik naar beneden maar 
zet de salto veel te laat in: je ziet dat hij met z’n nek dubbel klapt op de bodem en dat hij vervolgens 
niet meer boven komt. Z’n vriendjes die na hem zijn gestart klappen allemaal boven op hem.
Bespreek wat er bij de redding van Bas allemaal komt kijken. Wat moet je doen voordat je in het 
water gaat? Welke rollen moeten je collega Lifeguards uitvoeren? Hoe zit het met medische zorg 
voor de drenkeling?
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Hoofdstuk 7: Omgaan met agressie
Opdracht 1: Agressie.
A. 
Bespreek met de groep wat je vindt van de onderstaande conclusies uit een onderzoek naar 
aanleiding van het Arboplusconvenant Recreatie (waaronder de zwembaden vallen):
• Iets minder dan de helft van de werknemers in de branche zegt het afgelopen jaar één of 

meerdere keren te maken hebben gehad met lastig gedrag.
• 16% van de werknemers behoort tot de ‘risicogroep agressie en geweld’ (één of meerdere keren 

een incident met lichamelijke agressie en/of serieuze bedreiging meegemaakt de afgelopen 12 
maanden).

Herken je deze cijfers uit jouw eigen zwembad? Wat is voor jou lastig of ongewenst gedrag?

B. 
Om gezond aan het werk te blijven heeft RECRON samen met de FNV Horecabond, ABVAKABO 
FNV, CNV BedrijvenBond en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een 
voorlichtingscampagne ‘Keep it cool’ ontwikkeld met daarbij een website, mogelijkheden tot 
bedrijfsbezoeken en cursussen. Eén van de aandachtspunten is daarbij ‘Omgaan met ongewenst 
gedrag’. Op de volgende pagina staan acht plaatjes uit de voorlichtingspresentatie. Bedenk bij de 
acht plaatjes waarom het gaat en verzin een passend onderschrift bij elk plaatje.
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Opdracht 2: Protocol gedragsregels zwembaden.
A. 
Je bent op donderdagavond tussen 20.00 en 22.00 uur Lifeguard in zwembad Splash en hebt te 
maken met dezelfde situatie als Inge in het voorbeeld van het boek. Alleen loopt het nu anders af. In 
plaats van dat de vijf mannen naar de andere kant van het bad gaan, geeft één van hen jou een duw 
in je rug en zegt daarbij: ‘Rot op met die baantjeszwemmers, dat zijn toch fossielen, wij gaan 
gewoon lekker door’. 
De andere mannen joelen daarbij ‘wij gaan lekker door hoor, wij gaan lekker niet weg’. Je probeert 
rustig te blijven en verzoekt de mannen nog één maal om naar de andere kant van het bad te gaan en 
vertelt daarbij dat ze anders uit het zwembad worden verwijderd. De mannen lachen je vierkant uit 
en degene met de grootste mond zegt: ‘Dat wordt dan flink sjouwen voor jou, want we blijven 
lekker in het water en als je het lef hebt om erin te springen dan ben je nog niet jarig’. Het lijkt wel 
of hij te veel gedronken heeft, maar dat weet je niet zeker. Je besluit de politie te bellen en vult het 
onderstaande registratieformulier in.

B. 
Bespreek in de groep hoe het bij jou in het zwembad is gesteld: doet het zwembad mee met het 
protocol Vrolijk & Veilig. Zo ja, hoe werkt het protocol in de praktijk? Zo nee, waarom niet?
Gebruikt het zwembad het bovenstaande registratieformulier?  Zo ja, hoe werkt het 
registratieformulier in de praktijk? Zo nee, waarom niet?
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Opdracht 3: Lifeguardspel.
Ter afsluiting van dit deel 1B gaan jullie met elkaar het Lifeguardspel spelen.
De volgende spelregels worden gehanteerd:
• wanneer je een vraag goed hebt, blijf je staan, de volgende deelnemer krijgt de beurt. 
• is de vraag fout, dan moet je 1 plaats terug (of terug naar waar je vandaan komt). 
• je mag elkaar helpen: bedenk dat je zelf de hulp van een ander nog wel eens nodig zou kunnen 

hebben!
• eventueel mag je ook het boek er bij gebruiken.
• een vraag is goed beantwoord wanneer iedereen het er mee eens is. 
• is er geen overeenstemming mogelijk, kan de docent redding bieden. Hij of zij weet de goede 

antwoorden!
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