Werkboek voor cursisten

Deel 1 A: Introductie Aqua & Leisure
Onderdeel van de eenheid Lifeguard van de beroepsopleiding
Allround zwembadmedewerker
(Aqua & Leisure Host)

Hoofdstuk 1: De zwembadbranche
Opdracht 1: De geschiedenis en ontwikkelingen in de zwembadbranche.
Kies uit de 6 foto’s die geprojecteerd worden, er één die het beste bij jou past.
Presenteer jezelf kort naar de groep en vertel welke foto je hebt gekozen en waarom. Past deze foto
het beste bij jouw verleden, bij het heden of bij je toekomst?

Opdracht 2: De structuur van de zwembadbranche.
Vul de vragenlijst in. Geef aan welk antwoord het beste bij jou past.
1.
Ik kom in een overdekt openbaar zwembad
regelmatig
1.
Ik kom in een openbaar openlucht zwembad
regelmatig
2.
Ik kom in een overdekt gemeentelijk zwembad
regelmatig
4.
Ik kom in een geprivatiseerd zwembad
regelmatig
5.
Ik kom in een zwembad bij de camping of bungalowpark regelmatig
6.
Ik kom in een zwembad in een hotel
regelmatig
7.
Ik kom in een zwembad in een sauna
regelmatig
8.
Ik kom in een zwembad in een fitnessaccommodatie
regelmatig
9.
Ik kom in een therapeutisch zwembad
regelmatig
10. Ik kom in een recreatieplas waar ik entree betaal
regelmatig

/
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/
/
/
/
/
/
/
/

soms
soms
soms
soms
soms
soms
soms
soms
soms
soms

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

nooit
nooit
nooit
nooit
nooit
nooit
nooit
nooit
nooit
nooit

Geef bij de nabespreking aan met behulp van een gekleurde kaart of je regelmatig (groen), soms
(geel) of nooit (rood) in de genoemde gelegenheden komt.

Opdracht 3: Organisaties in de zwembadbranche.
A.
De docent vraagt je of je ervaring hebt met de volgende instanties en wat deze ervaring inhoudt:
• RECRON
• VSG
• Nationaal Platform Zwembaden | NRZ
• Stichting Zwembadkeur
• KNZB
• NCS
• KNBRD
• Fit!vak
B.
Geef bij de verschillende doelstellingen aan wat de bijbehorende organisaties zijn:
• Het doel van deze organisatie is de uitgifte van de Nationale Zwemdiploma’s, het bevorderen
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van zwembadbezoek, het initiëren, ontwikkelen en coördineren van de beroepsopleiding in de
zwembadbranche, het toezicht houden op de kwaliteit van de examens en het ontwikkelen,
verzamelen en verspreiden van kennis op het gebied van exploitatie en beheer.
Het doel van deze organisatie is het behartigen van de belangen van gemeenten en aan
gemeenten gelieerde organisaties op het gebied van sport en recreatie.
Het doel van deze organisatie is het verder professionaliseren en ontwikkelen van de fitness- en
gezondheidssector.
Het doel van deze organisatie is het bevorderen van de zwemsport in de meest brede zin van
het woord.
Het doel van deze organisatie is het streven naar een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat
in de recreatiebranche en de behartiging van de collectieve en individuele belangen van de
aangesloten organisaties.
Het doel van deze organisatie is het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in de
ruimste zin van het woord.
Het doel van deze organisatie is de verbetering van de kwaliteit en veiligheid van producten,
diensten en accommodaties.
Het doel van deze organisatie is het realiseren van een humanistische visie waarbij sport geen
doel op zich is, maar als middel waarbij de mens voorop staat en richt zich daarom op
breedtesport en recreatieve sportbeoefening

Opdracht 4: Beroepsopleiding tot Aqua & Leisure host.
A.
Vertel wat jij vindt van de naam Aqua & Leisure host.
B.
Probeer in een groepje de antwoorden op de onderstaande vragen te vinden:
1.
Kun je na deel 1 A verder gaan met deel 2 A?
2.
Kun je nadat je deel 1 hebt afgerond, gaan lesgeven voor het Zwem ABC?
3.
Kun je eerst deel 1 B volgen voordat je deel 1 A volgt?
4.
Moet je om het branchediploma te halen drie keer een groepsgesprek voeren?
5.
Kun je deelnemen aan het groepsgesprek van deel 1 met een 7 gemiddeld voor de opdrachten
van deel 1 A en een 5 gemiddeld voor de opdrachten van deel 1 B?
6.
Kun je deelnemen aan het groepsgesprek van deel 1 terwijl je nog geen EHBO-diploma hebt?
7.
Een cursist heeft voor zijn opdrachten een 9 en een 7. Voor zijn groepsgesprek haalt hij een 5.
Krijgt deze cursist zijn certificaat?
8.
Moet je tijdens alle lessen aanwezig zijn?
Noteer de vragen die jij wilt stellen over de opleiding en het examen.
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Hoofdstuk 2: Het zwembad, bezoekers, motieven,
activiteiten en medewerkers
1Opdracht 1: Bezoekers: doelgroepen, wensen en motieven.
A.
Bespreek in een groepje de volgende vragen met elkaar:
• Wanneer ga je of ging je naar het zwembad?
• Waarom ga of ging je daar naar toe en wat doe/deed je daar?
Maak een lijst op een flip-over vel met aan de ene kant de activiteit en aan de andere kant de reden
waarom jullie naar het zwembad gaan of gingen.
B.
Bedenk in een groepje zoveel mogelijk activiteiten voor de verschillende doelgroepen, gebaseerd op
geslacht, leeftijd of speciale overeenkomstige lichamelijke of geestelijke kenmerken of motieven..
Zet alle activiteiten op een apart post-it blaadje.

Opdracht 2: Activiteiten en kenmerken van een zwembad.
A.
Vul in je groep de activiteiten van de eerste opdracht aan met de overige activiteiten die in een
zwembad plaatsvinden. Je kunt hiervoor kijken naar de flip-over vellen van de eerste opdracht, naar
de folder van het zwembad dat je van de docent hebt gekregen en je eigen ervaring.
Zet ook al deze activiteiten op een aparte post-it.
Vervolgens krijgen jullie van de docent 4 kaartjes met daarop 4 activiteitencategorieën. Probeer alle
activiteiten onder te brengen bij een van deze 4 categorieën: recreatief zwemmen, leren zwemmen,
doelgroepactiviteiten en verenigingszwemmen
B.
Je werkt verder met je groepje. Jullie moeten de volgende acties ondernemen:
Kies een van de activiteiten uit en kies voor deze activiteit de 6 belangrijkste kenmerken uit de lijst
met kenmerken van zwembaden. Deze kenmerken moeten bij die activiteit zeker in het zwembad
aanwezig zijn. Wanneer een belangrijk kenmerk niet in lijst staat, kun je hem zelf toevoegen.
Lijst met kenmerken
•
25- meter bad
•
Recreatiebad
•
Beweegbare bodem
•
Verschillende waterdiepten
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Diep water
Waterdiepte minimaal 3 meter
Ondiep water
Kleedkamers
Kleedhokjes
Verwarmde zitbanken
Trappen om gemakkelijk uit het water te komen
Rolstoellift
Rolstoelen
Watertemperatuur 32 graden
Watertemperatuur 28 graden
Watertemperatuur 30 graden
Glijbaan
Wildwaterbaan
Golfslagbad
Springplank 1-meter
Springplank 3-meter
Stroomversnelling
Bubbelbad
Sauna
Muziekinstallatie
Aankleedkussens
Föhn
Gezellige aankleding
Onderwaterverlichting
Sfeerverlichting
Spelmateriaal voor baby’s en peuters
Drijvende speelobjecten
Waterpolodoelen
Elektronisch scorebord
Wedstrijdlijnen
Lijnen om gebieden af te bakenen
Horecagelegenheid
Zonnebanken
Ligweiden
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Opdracht 3: Rol en taken van de zwembadmedewerkers en het zwembadmodel.
A.
Samen met de docent bespreken jullie met de hele groep wat de bezoekers willen in een zwembad en
wat de zwembadmedewerker kan en moet doen om te zorgen dat deze wensen worden vervuld.
B.
Bedenk een aantal redenen waarom bezoekers niet naar het zwembad willen gaan.
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Hoofdstuk 3: Zwembadmedewerkers, taken en
functies
Opdracht 1: Taken en werkzaamheden van medewerkers.
A.
Bedenk in een groepje hoeveel medewerkers er in zwembad Splash aan het werk zijn om de
verschillende taken uit te voeren, op de volgende momenten:
• donderdagmiddag tijdens de particuliere zwemlessen
• zondagochtend tijdens gezinszwemmen
• maandagavond tijdens de aquarobiclessen, vrijzwemmen en zwemtraining
• zaterdagavond tijdens de waterpolowedstrijden.
Zwembad Splash is een fraaie accommodatie met daarin 3 bassins (zie tekening). Er is een centrale
receptie met verkoop van snoep en ijs, er zijn goede kleedgelegenheden en er is een kleine maar
gezellige horeca.

B.
Elk tweetal krijgt van de docent een stapel kaartjes die omgekeerd op tafel worden neergelegd. Op
elk kaartje staat één van de 13 taken die in een zwembad uitgevoerd moeten worden. Ieder neemt een
kaartje van de stapel en kijkt welke taak op dit kaartje staat. De ander moet proberen te raden wat op
het kaartje staat. Hiervoor mag hij vragen stellen die door de ander met ja of nee te beantwoorden
zijn.
Als een vraag met ja beantwoord wordt, mag je nog een vraag stellen en anders mag de ander een
vraag stellen. Als de taak goed is geraden, mag het kaartje door de radende cursist worden behouden
en wordt door de ander een nieuw kaartje gepakt. Is de taak fout geraden, wordt het kaartje onder op
de stapel gelegd en wordt ook een nieuw kaartje gepakt. Wie van het tweetal heeft na afloop de
meeste kaartjes verzameld?
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Opdracht 2: Competenties van de Aqua & Leisure host.
A A.
B De groep wordt in drieën verdeeld. Elke groep krijgt een flip-over vel met daarop een tekst:
• de ‘ideale’ lifeguard ...........
• de ‘ideale’ begeleider recreatieve zwemactiviteiten.........
• de ‘ideale’ lesgever Zwem-ABC...........
Vul deze teksten aan met de kwaliteiten waarvan jullie vinden dat je die voor deze taken nodig hebt.
Na enige tijd worden de flappen doorgegeven. Lees wat de vorige groep heeft opgeschreven en vul
aan.
B.
Geef in het onderstaande schema aan in welk deel van de opleiding de verschillende competenties
aan bod komen.

Competentie

Begeleider
Lesgever
Lifeguard recreatieve
Zwem-ABC
zwemactiviteiten

1. Houden van toezicht
2. Verlenen van eerste hulp
3. Vervullen van gastheerrol
4. Verzorgen van zweminstructie
5. Verzorgen van activiteiten
6. Organiseren van activiteiten en evenementen
7. Promoten
8. Schoonmaken
9. Controleren van zwemwaterkwaliteit
10. Bewaken van kwaliteit
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Opdracht 3: Competenties van de Lifeguard.
A.
Bekijk het dagboek over een werkdag van Carla. Carla is een collega van Inge in zwembad Splash.
Ze werkt als Lifeguard en heeft de opleiding tot Lifeguard afgerond. Welke competenties heeft Carla
nodig om deze taken te kunnen uitvoeren?
6.45 uur: Zwembadwater controleren, logboek invullen, zwembad klaar maken voor de bezoekers.
7.00 uur: Toezicht houden bij het baantjes zwemmen, praatje maken met de vaste bezoekers,
Wilma erop gewezen dat de vereniging zwemtrainingen geeft voor volwassenen. Piet
gevraagd hoe het met zijn kleinkind gaat in het ziekenhuis.
9.00 uur: Kleedkamers en toiletten schoonmaken, wc-papier aangevuld, perron geboend met
boenmachine
10.00 uur: Toezicht houden tijdens het recreatief zwemmen. Helaas een ongevalletje doordat iemand
was uitgegleden. Wond bloedde flink maar gelukkig was er niets ernstigs gebeurd. Wel
even het formulier ingevuld met de naam en adresgegevens van deze persoon.
12.00 uur: Kleedkamers nalopen en toiletten schoonmaken, was hard nodig!
12.30 uur: Lunchpauze. Lekker even uit het zwembad, samen een wandelingetje gemaakt met Inge.
13.00 uur: Toezicht houden tijdens het recreatief zwemmen. Een paar jongeren gewezen op de
overlast die ze veroorzaakten. Gelukkig een goed compromis kunnen vinden, zodat beide
partijen toch plezierig konden zwemmen. Een lijn in het bad leggen is toch een kleine
moeite!
Een dame die kwam klagen over zere ogen door het chloor, gewezen op de
zwembrilletjes die bij de receptie te koop zijn. Voor de zekerheid het zwembadwater nog
een keer gecontroleerd, maar er was gelukkig niets aan de hand.
15.45 uur: einde werkdag
B.
Beschrijf op een kaartje een situatie waar je je als bezoeker van een zwembad tijdens het recreatief
zwemmen aan hebt geërgerd. Lever je kaartje in met je naam erop.
Bijvoorbeeld: Tijdens het recreatief zwemmen lag er een lijn in waardoor er een baan ontstond voor
de baantjeszwemmers. Ik wilde graag extra trainen voor een zwemwedstrijd. Helaas werd dit bijna
onmogelijk gemaakt door twee dames die stug naast elkaar schoolslag bleven zwemmen in deze
baan.
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Hoofdstuk 4: Kwaliteit in het zwembad
1Opdracht 1: Kwaliteit.
A.
De term kwaliteit wordt in heel veel verschillende situaties gebruikt. Probeer met je groepje een
definitie van het begrip kwaliteit te maken. Maak hierbij zoveel mogelijk gebruik van eigen
ervaringen. Wanneer vind je dat ‘iets’ kwaliteit heeft?
B.
Jullie zijn met je groepje verantwoordelijk voor de kwaliteit van de woensdagmiddag in jullie
zwembad. De middag begint om 12 uur met het banen zwemmen. Daarna volgt de hele middag
recreatief zwemmen. Er komen vooral jongeren.
Jullie ontwikkelen jullie eigen visie op kwaliteit. Probeer aan te geven voor deze middag welke
kwaliteit jullie willen nastreven. Beschrijf dat voor de kwaliteit die moet, die hoort en die mag.

Opdracht 2: Keurmerk Veilig & Schoon.
A.
Lees het onderstaande nieuwsbericht van de website www.zwembadkeur.nl.

Het gaat goed met het Keurmerk Veilig & Schoon. Bijna 100 accommodaties beschikken nu over
het Keurmerk en nog eens 15 zijn inmiddels in aanvraag. Achter de schermen wordt bovendien
hard gewerkt aan een plan dat een nieuwe impuls moet geven. Bovendien is een aantal
vooraanstaande Nederlanders bereid gevonden zitting te nemen in het nieuwe aanbevelingscomité
van de Stichting Zwembadkeur.

In de groep bespreken jullie wie in een zwembad werkt met het Keurmerk Veilig & Schoon en wat er
veranderd is sinds de invoering van dit Keurmerk. Merk je het verschil met zwembaden die niet over
het keurmerk beschikken?
B.
Lees de eisen voor het keurmerk Veilig & Schoon in hoofdstuk 4.4. Loop in gedachten door het
zwembad waarin je de praktijklessen volgt. Welke eisen zijn voor de bezoeker te herkennen?
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Opdracht 3: Klantgericht handelen.
A.
Bespreek met elkaar in een groepje hoe jullie in je eigen zwembad te weten komen of klanten
(bezoekers) tevreden of ontevreden zijn.
B.
In het handboek voor het keurmerk Veilig & Schoon staat voor de eis Vastomlijnde
klachtenregeling aanwezig de volgende tekst:
Voor het keurmerk dient uw zwembad klachten af te handelen volgens een, door het bevoegd gezag
vastgestelde, klachtenprocedure. In de klachtenprocedure dient in ieder geval te zijn opgenomen:
• op welke wijze klachten worden geregistreerd (bijvoorbeeld door middel van een
klachtenregistratieformulier);
• wie verantwoordelijk is voor de afhandeling van klachten en binnen welke termijnen;
• de wijze waarop klachten en de klachtenprocedure worden geëvalueerd. De evaluatie van
klachten vindt minimaal twee keer per jaar plaats. Deze evaluatie kan integraal plaatsvinden (met
alle personeelsleden) of groeps- of afdelingsgewijs.
Lees de onderstaande klachtenprocedure van zwembad Splash. Vind je dat deze klachtenprocedure
aan de eisen van het Keurmerk Veilig & Schoon voldoet? Zo nee, wat zou er moeten veranderen?
Klachtenprocedure voor klanten van zwembad Splash
Klagen bij zwembad Splash
Als u ontevreden bent over de dienstverlening of een medewerker van het zwembad heeft u het
recht om daarover een klacht in te dienen. Zwembad Splash heeft hiervoor een speciale klachtenprocedure. Het zwembad streeft ernaar om uw klacht zo snel mogelijk te behandelen. Of u
tenminste duidelijke uitleg te geven. Bovendien kan het zwembad door uw klacht leren hoe het
beter kan.
Een klacht indienen
U kunt een klacht op verschillende manieren indienen, mondeling, telefonisch, per e-mail of per
brief. De medewerker die de klacht in ontvangst neemt, vult zo nodig een klachtenformulier in of
stuurt u het klachtenformulier toe. Alle klachten worden te allen tijde doorgegeven aan de
manager. Gaat de klacht over persoonlijk gedrag of houding van een medewerker dan wordt deze
klacht direct doorverwezen naar de direct leidinggevende. Van deze klachten wordt altijd een
aantekening gemaakt.
Behandeling van de klacht
De medewerker die de klacht binnenkrijgt, zal in eerste instantie proberen deze met u op te lossen.
De medewerker dient er dan voor te zorgen dat de klacht uiterlijk binnen 5 werkdagen verholpen
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wordt. Uw klacht wordt dan als afgehandeld beschouwd. Indien er géén oplossing gevonden wordt
voor de mondelinge klacht, dan wordt u in contact gebracht met de dienstdoende leidinggevende.
Indien niet aanwezig wordt de mogelijkheid geboden het klachtenformulier in te vullen.
Klachtenformulier zwembad Splash
datum (ontstaan klacht)
naam klant
adres
woonplaats/postcode
telefoon
e-mail
geboortedatum
Ik heb als:

0 zwemmer

: ……………………… tijdstip: ..……………………..
: …………………………………………………… m/v
: …………………………………………………………..
: …………………………………………………………..
: …………………………………………………………..
: …………………………………………………………..
: …………………………………………………………..
0 begeleider

deelgenomen aan:
0 zwembadactiviteit (welke)
: …………………………………………….…………….
0 verenigingslid (naam vereniging) : ……………………………………………………….….
Ik heb een klacht over:
0 onderhoud
0 hygiëne
0 voorlichting
0 horeca
0 anders, nl.: …………………..

0 activiteitenprogramma
0 veiligheid/vandalisme

0 personeel
0 bereikbaarheid

Korte omschrijving van de klacht: …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Suggesties voor oplossing van de klacht:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……
Handtekening klant: ………………………………………….. Datum: ………………
Hoe is de klacht doorgegeven:
0 schriftelijk

0 telefonisch

0 persoonlijk

De klacht is afgehandeld door: …………………………………………………………………..
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Structurele afspraken naar aanleiding van de klacht:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……
Paraaf manager voor gezien

: ……………………………………………

Opdracht 4: De rol van de medewerkers.
Samen met de docent gaan jullie kijken naar de rol van de medewerkers in het bereiken van hoge
kwaliteit in het zwembad. Wat zou je als medewerker allemaal moeten weten om te kunnen werken
aan kwaliteit?
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Hoofdstuk 5: Gastheerschap
Opdracht 1: Communiceren.
A.
Maak groepjes van vijf personen. Een van de groepsleden krijgt een kaartje met daarop een
verhaaltje. Lees het verhaaltje en ga dit vervolgens aan één ander groepslid doorvertellen in je eigen
woorden (het kaartje mag daarbij niet meer gebruikt worden).Zorg ervoor dat de anderen niet kunnen
horen wat je vertelt. Als het verhaal is verteld, gaat degene die net het verhaal gehoord heeft dit op
zijn beurt weer doorvertellen aan één ander groepslid en zo verder tot allen het verhaal gehoord
hebben. De laatste die het verhaal gehoord heeft, vertelt nu het verhaal aan de hele groep waarna de
eerste verteller het verhaal voorleest van het kaartje.
Beantwoord de volgende vragen:
• Welke verschillen zitten er tussen het originele verhaal en de versie van de laatste verteller?
• Hoe komt het dat die ontstaan?
B.
Hieronder staan vijf korte fragmenten van boodschappen die je in een zwembad zou kunnen
tegenkomen. Lees deze fragmenten en geef bij elk fragment aan wat het inhoudsniveau van de
boodschap is en wat het betrekkingsniveau is.
1. >Jongens, er hangen overal bordjes dat je niet met meer tegelijk van de glijbaan af mag. Waarom
doen jullie het dan toch? Jullie zijn toch niet blind. Bovendien heeft mijn collega het ook al een
keer tegen jullie gezegd=.
2. >Meneer, ik weet dat u probeert uw kind zwemmen te leren maar in dit zwembad is de regel dat
kinderen die niet kunnen zwemmen niet met drijfmiddelen of onder begeleiding in het diepe bad
mogen i.v.m. de veiligheid=.
3. Tegen collega:>Man, let toch eens een keer op in plaats van met iedereen te staan praten, ik krijg
maar één salaris hoor=.
4. Tegen collega: >Gisteren heeft er een moeder gebeld die zegt dat haar dochtertje drie maal van de
duikplank is gegooid en dat het personeel geen actie ondernomen heeft om dat te voorkomen,
terwijl haar dochtertje dit wel heeft gevraagd volgens haar=.
5. >Juffrouw, mijn kind is in iets scherps getrapt hier in het kleedlokaal en dat verbaast me niets. Ze
bloedt behoorlijk en als ik zo om me heen kijk, moet die wond goed schoongemaakt worden=.

Opdracht 2: Observeren van non-verbaal gedrag.
A.
Jullie werken in drietallen. Twee van jullie gaan met de ruggen tegen elkaar aan staan. Persoon A
legt uit hoe je vanaf de cursuslocatie naar zijn huis rijdt.
Persoon B is de ontvanger en probeert te begrijpen hoe hij moet rijden. Hij mag vragen stellen. Aan
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het eind moet hij vertellen hoe hij moet rijden.
Persoon C is observator. Hij observeert het non-verbale gedrag van beide personen.
Nadat persoon A klaar is met de uitleg, bespreekt persoon C het non-verbale gedrag van A en B:
• de gezichtsuitdrukkingen
• de gebaren
• de lichaamshoudingen
Voer deze opdracht één keer uit.
B.
Jullie werken samen in een groepje. Van de docent krijgen jullie allemaal een kaartje waarop een
boodschap staat. Om de beurt proberen jullie de boodschap op het kaartje zonder woorden duidelijk
te maken. De anderen moeten de boodschap raden en de aspecten van non-verbale communicatie die
gebruikt zijn herkennen.
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Opdracht 3: Observeren en beeldvorming.
A.
Wat vind je van de volgende uitspraak:
In een kamer met 50 stellen heeft de vrouw minder dan tien minuten nodig om de relatie tussen elk
stel te analyseren. Ze ziet wie wie is, wat wat is en hoe ze zich allemaal voelen. (Uit: waarom
vrouwen niet kunnen kaartlezen.... en aan een stuk door praten.)
B.
Hieronder zie je een aantal foto=s van mensen.

Ieder voor zich bekijkt deze foto=s en beantwoordt de volgende vragen:
•
•
•
•

Wie van deze personen heeft één of meer kinderen?
Wie van deze personen is zo rijk dat hij de rest van zijn leven niet meer hoeft te werken?
Met welk persoon zou je zeker niet op een onbewoond eiland terecht willen komen?
Er is gestolen in een kleedlokaal. Deze personen zijn verdacht omdat ze zich op dat tijdstip bij het
kleedlokaal bevonden. Wie is de dader denk je?
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Opdracht 4: Culturen en misverstanden.
A.
Bij de kassa van het zwembad staan een allochtone man en vrouw en zeven kinderen. De man
spreekt heel gebrekkig Nederlands en wil de kaartjes betalen. Hij wijst op de kinderen en vraagt:
>korting=?
Bespreek in de groep hoe je naar dit voorval kijkt en hoe je zou willen reageren?
B.
Verzamel in een groepje alle kenmerken die je weet over een bepaalde cultuur. De volgende culturen
worden over de groepen verdeeld: Marokkanen, Chinezen, Surinamers, Amerikanen en Duitsers.
Probeer in ieder geval iets te zeggen over:
• Taal
• Gebaren
• Stemgebruik
• Gezichtsuitdrukking
• Fysieke afstand
• Kleding
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Hoofdstuk 6: In gesprek met de gast
Opdracht 1: Vragen stellen en luisteren.
A.
Hieronder staat een gesprek dat Inge met haar manager voert. Geef aan welke soort vragen Karel stelt
en welke luistertips hij toepast.
Inge moet bij de manager (Karel) van zwembad Splash komen voor een gesprek. Zenuwachtig komt
ze binnen en Karel kijkt haar verwonderd aan.
K: ben je zenuwachtig
I: nee hoor (en gaat zitten op de stoel voor het bureau).
K: vertel eens hoe je vindt dat het gaat op het werk.
I: hoezo?
K: ben je zenuwachtig, omdat je denkt dat je op het matje wordt geroepen?(en kijkt haar vragend
aan).
I: nou ja....(en wriemelt zenuwachtig met haar vingers).
K: is daar dan een reden toe?
I: weet ik niet.
K: is er iets dat je dwars zit?
I: nou....(lange stilte).
K: (schuift belangstellend naar voren en kijkt haar indringend aan) ja?
I: kijk, ik weet dat ik nog in mijn proeftijd zit, dus zeg het nou maar meteen.
K: (enigszins verwonderd) goed ik zal je zeggen waarom je hier zit, het administratiekantoor heeft
een potje gemaakt van allerlei administratieve zaken zoals ziektekostenverzekering en pensioen en
dat wilde ik nu even rechttrekken, zodat je later niet in de problemen komt.
I: oh..... (en trekt een verbaasd gezicht).
K: (kijkt haar vragend aan)
I: (zegt niets)
K: wel, ik geloof dat je dat niet verwacht had, want je kijkt zo verbaasd (en kijkt haar vragend aan).
I: ja, dat is waar.
K: je komt hier zenuwachtig binnen, geeft ontwijkende antwoorden dus is er volgens mij iets aan de
hand, wil je niet vertellen wat, want ik weet nog van niets.
I: (ze gelooft hem en begint onwennig aan haar verhaal) kijk, tussen mij en Frans (ploegleider)
botert het niet zo...
K: oh (en kijkt verbaasd)
I: wel...,ik weet niet of jij het weet van mij...?
K: nou?
I: ................uhh......
K: je hebt er behoorlijk moeite mee hè, is het zo iets belangrijks?
I: .........ik ben lesbisch!
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K: misschien weet jij dat niet, maar dat is bij een heleboel mensen bekend. Dat kan dus niet zo het
punt zijn, maar ik begrijp dat tussen jou en Frans wat aan de hand is over het feit dat jij lesbisch
bent en dat zint jou niet zo?
I: precies (opgelucht).
K: nou, voor de draad ermee.
I: hij loopt mij daar de hele tijd mee te pesten en flauwe opmerkingen te maken en gisteren is me dat
in het verkeerde keelgat geschoten en ben ik kwaad naar huis gegaan.
K: daar kan ik me wel wat bij denken, maar zomaar naar huis gaan is natuurlijk niet zo slim. We
gaan dit varkentje onmiddellijk wassen. Ik laat Frans komen.
B.
Op tafel liggen verschillende foto’s. Kies een foto die een associatie of herinnering oproept aan de
sfeer of gevoelens (verdriet, blijdschap, boosheid, verwarring enzovoort) rond een bepaalde situatie
uit jouw eigen leven, of die een belangrijk moment of ingrijpende leerervaring representeert. Schrijf
deze herinnering in drie tot vijf trefwoorden op de post-it en plak deze daarna op de achterkant van
de foto.
Voer in drietallen de volgende opdracht uit:
• Persoon A probeert door de juiste vragen te stellen erachter te komen wat de betekenis is van de
foto voor persoon B, cq. wat hij op het briefje heeft geschreven.
• Persoon B geeft alleen antwoord op de vragen die worden gesteld. Het verhaal wordt dus niet in
één keer verteld, maar er wordt ook niet opzettelijk informatie achtergehouden.
• Persoon A hanteert de juiste vraagtechniek en probeert de luistertips toe te passen.
• Na 5 minuten geeft persoon A in eigen woorden de essentie weer van wat persoon B heeft verteld
naar aanleiding van de foto. Hij kan ook nog iets van zijn eigen indrukken en gevoelens
weergeven.
• Persoon C let op welke vragen gesteld zijn en welke luistertips zijn toegepast. Hij sluit deze
ronde af met feedback voor persoon A op de manier van vragenstellen en luisteren.
Opdracht 2: Een telefoongesprek voeren.
Hoe wordt bij jou in het zwembad de telefoon opgenomen? Zijn er vaste regels voor of doet iedereen
het anders? Zijn er afspraken gemaakt of je de klant met ‘U’ of met ‘Je’ aanspreekt? Bespreek jouw
ervaringen met de groep.
Opdracht 3: Omgaan met kritiek en klachten.
A.
Inventariseer samen met de andere cursisten waarover de bezoekers van een zwembad kunnen
klagen. Maak vervolgens een top 10.
B.
Maak tweetallen en kijk naar de ander als toezichthouder door de ogen van een klant. Welke indruk
zou een klant hebben van de ander? Wat zou de klant bevallen en wat zou vreemd over kunnen
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komen? Vertel de ander zowel de positieve punten als de negatieve punten.
Opdracht 4: Houding en interculturele communicatie.
Hieronder staat een aantal fragmenten. Geef bij elk fragment aan hoe er gereageerd wordt vanuit het
>aanpassingsdenken= en vanuit het >open staan-denken=. Bedenk bij het >aanpassingsdenken=
wat de uiteindelijke gevolgen zullen zijn voor de mensen en groepen uit de fragmenten. Bedenk bij
het >open staan-denken= wat jouw antwoorden zijn op de vragen die je je moet stellen uit paragraaf
6.5.1.
1. De vereniging van naturisten wil in jouw bad graag een uurtje naakt zwemmen. Ze willen echter
wel graag dat het bad dan zo ingericht wordt dat pottenkijkers geen gelegenheid krijgen. Dat
betekent in de praktijk dus het blinderen van ramen en andere bezoekers bij bepaalde delen niet
toelaten.
2. De pinkstergemeente (religieuze stroming binnen het protestantse geloof) wil nieuwe leden die
zich tot deze vorm van religie bekeerd hebben dopen. Dit gaat gepaard met veel muziek en
gezang aan de rand van het bad. De te dopen mensen staan in witte gewaden in het water en de
voorgangers staan ook gekleed in het water. Voor de muziek is stroom nodig.
3. Een collega is mohammedaan en wil graag meerdere keren per dag bidden op een plekje waar hij
niet gestoord wordt.
4. Er wordt een personeelsfeestje georganiseerd met daaraan vooraf een etentje. Het geheel vindt
plaats in de horeca afdeling van het zwembad en wordt door het personeel zelf georganiseerd.
Onder het personeel bevindt zich de collega uit fragment 3. Hij eet geen varkensvlees en drinkt
geen alcohol. Verder is er nog een collega die vegetariër is.
5. Het personeel bestaat uit 60% niet-rokers en 40% rokers. Er vindt een vergadering plaats over het
wel of niet roken in de personeelskantine (is de enige plek waar nog gerookt mag/mocht worden).
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Hoofdstuk 7: Veiligheid van de gasten
Opdracht 1: Regels en veiligheid.
A.
Bespreek met elkaar wat de huisregels zijn bij jullie in het zwembad. Hoe worden de bezoekers op de
hoogte gebracht van deze huisregels? Waarom zijn deze regels er?
B.
Deel de onderstaande huisregels van Zwembad Splash in, in de categorieën:
1. regels t.a.v. de lichamelijke veiligheid van de gast
2. regels t.a.v. de geestelijke veiligheid van de gast
3. regels t.a.v. de veiligheid van de eigendommen van de gast
4. regels t.a.v. de veiligheid van de eigendommen van het zwembad
Huisregels zwembad Splash
In het zwembad is het de bedoelin, dat onze gasten op een optimale wijze gebruik kunnen maken van
de beschikbare faciliteiten. Daarom hebben wij een aantal huisregels opgesteld, waaraan de
bezoekers van ons zwembad zich dienen te houden.
• Zwemmen is alleen toegestaan in zwemkleding.
• Niet met schoenen het zwembad gedeelte en het 'blote voetengedeelte' van de kleedruimten
betreden.
• Hardlopen op het terrein van het zwembad is niet toegestaan.
• Maak voor het opbergen van uw waardevolle voorwerpen gebruik van de af te sluiten kluisjes of
garderobekasten.
• Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma hebben alleen toegang onder
begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder in badkleding die beschikt over een goede
zwemvaardigheid.
• Glaswerk op het terrein is niet toegestaan.
• De aanwijzingen van het personeel dienen opgevolgd te worden.
• Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
• De Directie is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen
en/of lichamelijk letsel in en om de gebouwen. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden
gesteld.
• Het is niet toegestaan zich zonder geldige reden in of bij de kleedaccommodatie op te houden.
• Ongewenste en/of gewenste intimiteiten in dit zwembad worden niet getolereerd.
Bij overtreding van de huisregels kunnen er maatregelen tegen de overtreder(s) genomen worden.
Welke regels zou jij nog willen toevoegen aan deze huisregels?
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Opdracht 2: Corrigeren van ongewenst gedrag.
A.
Als bezoekers zich niet aan de huisregels van zwembad Splash houden, vertonen ze ongewenst
gedrag. Neem de huisregels van de vorige opdracht erbij en geef per regel aan wat het ongewenste
gedrag is.
Bedenk vervolgens in een groepje welk gedrag het meeste voorkomt bij jullie in het zwembad. Zijn
er verschillen tussen de verschillende zwembaden? Zo ja, kun je die verschillen verklaren?
B.
Maak tweetallen.
Hieronder staat een aantal situaties. In deze situaties begaan bezoekers ongewenst gedrag. Voordat je
daar iets van gaat zeggen, moet je jezelf een aantal vragen stellen. Ga met tweetallen deze vragen
beantwoorden n.a.v. de onderstaande situaties. Deze vragen kun je vinden in paragraaf 7.4.2. en
luiden als volgt:
• Is de persoon die je aan wilt spreken welk op de hoogte van de geldende regel?
• Houd je jezelf wel aan de regel?
• Ligt de oorzaak van het verkeerde gedrag duidelijk bij de persoon of (deels) bij de
omstandigheden of weet je het niet?
• Spreek je iedereen aan die een bepaald soort gedrag vertoont?
• Hoe zwaar is de overtreding?
Situatie 1:
Op het terras zit iemand te roken. Overal hangen bordjes dat dat verboden is. De persoon in kwestie
gooit de as van zijn sigaret gewoon op de grond. Het hele terras zit vol met mensen die niet roken en
er zijn erg veel kinderen aanwezig. Het personeel mag tijdens diensttijd niet roken en heeft de
instructie goed te letten op iedereen die rookt waar dat niet mag.
Situatie 2:
Tijdens het recreatief zwemmen zijn verschillende groepjes kinderen aan het stunten op de glijbaan.
Ze gaan in groepjes ervan af (wat duidelijk aangegeven is dat dat verboden is) of nemen houdingen
aan die middels bordjes verboden zijn. Het begint langzaam uit de hand te lopen en er moet worden
opgetreden want kleine kinderen dreigen ervan de dupe te worden.
Situatie 3:
Een kleuter van ongeveer 3 jaar probeert over de rand van het diepe bad te klimmen, omdat er een
mooie glimmende bal in het water ligt.
Situatie 4:
Op de zwemzaal mag je niet met buitenschoenen komen. Je manager komt naar je toe om te melden
dat je morgen vrij hebt. Hij is op weg naar de uitgang, want hij gaat naar een vergadering toe op het
stadhuis maar wil jou nog even het goede nieuws brengen. Jij ziet echter net een man de zwemzaal
© Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, september 2006

22

opkomen met buitenschoenen aan, die zijn vrouw haar handdoek wil brengen omdat ze die vergeten
was. Daar ga je iets van zeggen terwijl je van je manager het goede nieuws krijgt.
Situatie 5:
Er is een aantal collega=s de toiletten aan het schoonmaken. Een man gaat het damestoilet
in.
Situatie 6:
Tijdens het toezicht houden steek je een snoepje in je mond. Het papiertje gooi je even bij een
schrobputje neer, want je mag je plek niet verlaten. Een jongeman met een leeg drinkkartonnetje ziet
nergens een afvalbak maar wel jouw actie. Hij doet hetzelfde.

Opdracht 3: Ik-boodschappen.
Vorm tweetallen en maak van de volgende boodschappen ik-boodschappen:
• Jeetje, moet je dat nou zien, zoiets doe je toch niet.
• Ga je lekker zo? Als iedereen dat doet kunnen het bad wel sluiten en dat kost mij mijn baan.
• Dat zou je meer moeten doen, scheelt mij een hoop werk.
• Die van de kantine kunnen ook niet rekenen. Als je je maandrekening niet controleert kost het je
een vermogen.
• Als jij er bent, wordt het toch nog gezellig.

Opdracht 4: Het aanspreken van bezoekers.
A.
Er gaan steeds twee cursisten voor de groep een rollenspel spelen. Het gaat om het aanspreken van
een bezoeker die ongewenst gedrag vertoont. Je krijgt een kaartje van de docent waarop je rol staat.
Na elk spel is er een nabespreking.
B.
Bespreek met de groep hoe in jullie zwembad bezoekers die ongewenst gedrag vertonen worden
aangesproken. Verschilt dit met de manier die jullie net geoefend hebben?
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Hoofdstuk 8: Veiligheid & hygiëne
1Opdracht 1: Nut van schoonmaken.
A.
Wat is de rol van de Lifeguard bij het schoonmaken (alles zelf, gedeeltelijk zelf of niet zelf) in het
zwembad waar je werkt of waar je regelmatig komt? Wordt er gewerkt met een schoonmaakrooster?
Hoe vaak wordt er schoongemaakt?
Bespreek de verschillen en overeenkomsten tussen de zwembaden. Probeer vast te stellen wat de
mogelijke oorzaak van de verschillen is.
B.
Maak met een groepje een schoonmaakrooster voor de Lifeguards van zwembad Splash. Geef per
dag aan welke werkzaamheden er in welke ruimtes moeten worden uitgevoerd.
Het zwembad bestaat uit de volgende ruimtes: voorportaal met rubber matten, entree met kassa en
zwemmersbar met tegelvloer, aparte horeca met vloerbedekking, garderobe met vier
groepskleedruimtes en 100 wisselcabines, een toiletgroep, doucheruimte, schoonmaakmaterialenhok, zwemzaal met recreatiebad, 25 meter bad met overloopranden, instructiebad met beweegbare
bodem, whirlpool en peuterbadje, EHBO-ruimte en lesmaterialenhok.
De drukke dagen in zwembad Splash zijn: dinsdag (warm waterdag), woensdag (schoolzwemmen,
recreatief zwemmen en veel lessen) en zondag. Op maandagmorgen is het hele bad leeg, op
vrijdagavond gaat het bad om 20.00 uur dicht. De overige dagen zijn de activiteiten niet zo druk
bezocht.

1Opdracht 2: Schoonmaken en desinfecteren.
A.
Bespreek in de groep de volgende vragen over het zwembad waar je werkt of waar je regelmatig
komt:
• Welke schoonmaakmethoden worden gebruikt in het zwembad?
• Welke middelen worden gebruikt bij het schoonmaken ?
• Wordt er gedesinfecteerd?
• Welke middelen worden gebruikt bij het desinfecteren?
Bespreek de verschillen en overeenkomsten tussen de zwembaden. Probeer vast te stellen wat de
mogelijke oorzaak van de verschillen is.
B.
Bedenk hoe in ‘Het zwembad van de toekomst’ de veiligheid en hygiëne worden gewaarborgd. Zou
schoonmaken in 2020 nog steeds een taak van de Lifeguard zijn? Maak een plan waarbij alle nadelen
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van de huidige methodes zo mogelijk worden opgelost.
Opdracht 3: Waterbehandeling.
A.
Bij deze opdracht zal, afhankelijk van de groepsgrootte, de groep in tweeën worden gesplitst.
De ene groep gaat kijken naar een video en ieder schrijft voor zichzelf op welke vragen hij heeft.
Deze zullen later beantwoord worden door de docent.
De andere groep gaat de proefjes doen om het chloorgehalte en pH-waarde te bepalen zoals die in je
lesboek beschreven zijn. Schrijf de gevonden waarden op maar houd ze nog even geheim voor de
anderen in de groep.
B.
Bespreek in de groep hoe je vóór de opleiding over schoonmaken en waterbehandeling als taak van
de Lifeguard dacht en hoe je er nu over denkt.
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Hoofdstuk 9: Veiligheid & gezondheid van de
medewerkers
Opdracht 1: De arbowet.
A.
De docent laat een sheet zien met een stelling over een onderwerp uit de arbowet. Door middel van
het opsteken van een rood of groen kaartje geef je aan of deze stelling goed (groen) of fout (rood) is.
B.
Bespreek met de anderen wat jij merkt van Arbozorg binnen het zwembad waar je werkt of stage
loopt.
Wat zou een motief kunnen zijn van een werkgever om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden?

1Opdracht 2: Mogelijke oorzaken.
De docent vraagt aan jou en je medecursisten om je stoel een meter naar achteren te zetten. De
docent stelt vragen, die alleen maar met ja of nee beantwoord kunnen worden. Als je een vraag met
‘JA’ kunt beantwoorden, ga je staan.

Opdracht 3: Gezondheidsklachten.
Per tweetal krijgen jullie een kaartje. Elk tweetal beschrijft de gezondheidsklacht die op het kaartje
staat zonder daarbij het woord dat op het kaartje staat te gebruiken.
De informatie moet de volgende onderdelen bevatten:
nummer 1:
hoe kun je deze gezondheidsklacht herkennen?
nummer 2:
wat zijn de mogelijke oorzaken van deze gezondheidsklacht?
De overige cursisten proberen, nadat jullie de informatie hebben gegeven, de gezondheidsklacht te
raden. Door de docent wordt aan de groep gevraagd of je ervaring hebt met deze gezondheidsklacht
(zelf, een collega of een bezoeker).
Na afloop wordt besproken of de informatie correct en compleet is.
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Opdracht 4: Oplossingen en mogelijke acties.
A.
De docent stelt de vraag: Arbozorg - continue zorg of het oplossen van incidenten. Wat vind jij
belangrijker: preventie of behandelen?
B.
In groepen bespreken jullie de onderstaande praktijkgevallen. Geef daarbij aan:
•
wat de mogelijke oorzaken van de gezondheidsklachten zijn
•
wat de mogelijke oplossingen van de gezondheidsklachten zijn
•
welke verplichtingen de werkgever heeft
•
welke verplichtingen de werknemers hebben
•
welke acties in jullie ogen mogelijk zijn.
Praktijkgeval 1
Inge uit zwembad Splash in Waterland heeft les gehad over gezondheidsklachten. Na de les denkt ze
na over het gesprek dat ze had met Conny en Irma. Conny klaagde dat ze voor de derde keer deze
week hoofdpijn had. Waarop Irma zei dat ze dat ook had, vooral als het met recreatief zwemmen
druk is geweest. Ze zei ook nog dat haar oren ervan gingen suizen. Ze dacht dat het aan haar leeftijd
lag. Inge had toen gezegd dat zij 17 was en ook af en toe ook hoofdpijn heeft, net alsof er een band
omheen knelt. Ze dacht dat het aan haar lag, omdat ze nog niet zoveel ervaring heeft met toezicht
houden. Drie mensen op dezelfde dag met hoofdpijn, lijkt toch geen toeval te zijn.
Praktijkgeval 2
In overleg met Irma en Conny besluit Inge uit zwembad Splash in Waterland tijdens het volgende
werkoverleg de hoofdpijnproblemen te bespreken.
Tijdens het werkoverleg blijkt dat er nog twee collega’s zijn die regelmatig gezondheidsklachten
hebben. Tineke die veel zwemles geeft en de aquarobic lessen verzorgt, klaagt over haar rug en het
feit dat ze af en toe haar stem kwijt is. Hans houdt toezicht en is verantwoordelijk voor de
machinekamer. Hij verzuimt regelmatig omdat hij last van zijn rug heeft.
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Hoofdstuk 10: Nood- en ontruimingsplan
Opdracht 1: Nood- en Ontruimingsplan.
A.
De docent vraagt jullie:
• wie er op de hoogte is van het nood- en ontruimingsplan van het zwembad waar je werkt of stage
loopt
• wanneer je de inhoud van dit plan hebt gelezen
• wie meegedaan heeft aan een ontruimingsoefening.
B.
Lees het volgende stukje uit het jaarverslag 2005 van de vrijwillige brandweer van Andijk.
Wat vind je van de aanpak van het zwembad?

Op dinsdag 26 april was er in zwembad de Weid een ontruimingsoefening georganiseerd.
Aangezien er véél nieuw personeel is, was dat geen overbodige luxe. Klaas had een klein brandje
in de machinekamer in scène gezet en het was aan het personeel hoe daar verder mee om te gaan.
Het bleek dat de aanwezige procedure goed werd toegepast en voor diegenen die nog niet eerder
daar hadden gewerkt had Klaas de tip om straks een keer in een ‘rustig uurtje’ even de tijd te
nemen om de procedure door te nemen.

Opdracht 2: Soorten calamiteiten in het zwembad.
A.
Bedenk in een groepje zoveel mogelijk grote en kleine calamiteiten die voor kunnen komen in het
zwembad.
Maak een top 3 van de calamiteiten die je zeker zou willen uitwerken in een calamiteitenplan.
Waarom kies je voor deze drie?
B.
Kies met je groep een van de genoemde calamiteiten. Maak een calamiteitenplan voor deze
calamiteit als deze plaatsvindt in zwembad Splash. Beschrijf de verschillende rollen en de taken die
daarbij horen voor deze specifieke calamiteit. Geef aan wat de functie is van de medewerker die deze
taak uitvoert. Je hebt 10 medewerkers tot je beschikking. Wie doet wanneer welke taken?
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Opdracht 3: Ontruimingsplan.
A.
Bedenk een aantal redenen waarom er soms sprake is van een inruimingsplan.
B.
Lees het onderstaande persbericht van 8 juli 2004 uit Leidschendam-Voorburg. Onderstreep in het
persbericht de verschillende aspecten van een ontruimingsplan.

Brand en ontruiming zwembad de Fluit in Leidschendam
Vanmiddag rond kwart voor drie werd de brandweer gealarmeerd voor een sterke brandlucht in
zwembad de Fluit aan het Fluitpolderplein in Leidschendam. De bedrijfshulpverleningsorganisatie van het zwembad heeft het zwembad snel en vakkundig ontruimd. Binnen 5 minuten
was iedereen buiten. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.
In eerste instantie kreeg de brandweer een melding voor brandlucht. Hierop ging de brandweer
richting het zwembad. Onderweg kwam de nadere melding dat er sprake was van sterke
rookontwikkeling. De brandweer is toen met spoed verder gegaan. Bij aankomst van de brandweer
vulde het zwembadcomplex zich snel met rook. In een kabelgoot in de kleedkamers bleek brand te
zijn ontstaan. De brandweer heeft de brand geblust en vervolgens met ventilatoren de rook uit het
zwembad verdreven. Het zwembad heeft aanzienlijke rookschade opgelopen.
De materiële schade bedraagt circa € 450.000-.
De bedrijfshulpverlenings-organisatie heeft de ongeveer 200 badgasten, waaronder veel kinderen,
geëvacueerd en ondergebracht in de naastgelegen sporthal. De GGD heeft gezorgd voor dekens en
het zwembadpersoneel voor warme koffie en thee.
De burgemeester en andere vertegenwoordigers van de gemeente waren snel ter plaatse. De
burgemeester heeft de opgevangen mensen toegesproken. Verder heeft de gemeente zorggedragen
voor registratie en vervoer naar huis met bussen. De brandweer heeft, voor mensen met een
sleuteltje, de persoonlijke bezittingen uit de kluisjes gehaald.
Verdere afhandeling van het incident zal via de gemeente Leidschendam-Voorburg lopen.
Het zwembad zelf is tijdelijk telefonisch niet bereikbaar.
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