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Inleiding
ZwemNetwerk is de aanbieder van opleidingen en trainingen die aansluiten bij de eisen en
wensen van de zwembranche. Wij bieden diverse opleidingen ter voorbereiding op diverse
werkzaamheden en functies binnen een zwembad.
Vooral op kwalitatief vlak wordt er steeds meer gevraagd van lifeguards in een zwembad.
Het opleidingsprogramma van de ZwemNetwerk Academie is gericht op het verbreden en
verdiepen van de kennis van studenten, zodat zij goed voorbereid zijn op de praktijk.
In deze studiegids geven wordt informatie gegeven over de opleiding Lifeguard zwembad.
Deze opleiding is samengesteld conform de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) en de
Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD). Na het behalen
van deze opleiding heb je de kennis en kunde om in een zwembad werkzaam te zijn als
lifeguard.
ZwemNetwerk Academie
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1. Algemene informatie
1.1 Doel
De Certificeerbare Eenheid 1 (CE1) Lifeguard zwembad is bedoeld voor iedereen die
interesse heeft om in het zwembad te (gaan) werken. In deze certificeerbare eenheid leer je
meer over wat het werk als lifeguard inhoudt en wat hierbij komt kijken. In deze e-learning
worden de volgende onderdelen behandeld:
• Zwemmend Redden voor Zwembaden
• Gastheerschap
• Omgaan met oplopende frustratie
Bij Zwemmend Redden voor Zwembaden leer je meer over het inschatten van risico's, het
nemen van preventieve maatregelen, het uitvoeren van natte en droge reddingen en het
verlenen van eerste hulp. De e-learning biedt de nodige theoretische kennis die tijdens de
praktijkgerichte klassikale training wordt toegepast. Tijdens de klassikale training ga je aan
de slag met het uitvoeren van reddingen, bevrijdingsgrepen, vervoersgrepen en dergelijke.
Bij Gastheerschap gaan we dieper in op de omgang met klanten en de randvoorwaarden
om gasten op een goede wijze te ontvangen. Denk hierbij aan veiligheid en hygiëne.
Bij Omgaan met oplopende frustratie gaan we dieper in op het ontstaan van 'agressief'
gedrag en hoe je hier op een goede wijze mee om kan gaan, om zo het gedrag zoveel
mogelijk te de-escaleren.

1.2 Toelatingseisen
Voor deze opleiding zijn geen toelatingseisen. Wij gaan ervan uit dat je de
zwemtechnieken in voldoende mate beheerst.

1.3 Programma van eisen:
•
•
•
•

Aanwezigheidsplicht 95%.
Alle e-learnings dienen tijdens de opleidingen te zijn voltooid voor definitieve
afronding van de opleiding.
Alle Proeve van Bekwaamheid (PvB) moeten, bij voorkeur, digitaal zijn ingeleverd
voor aanvang van het examen.
Om in het bezit te komen van de CE1 dienen alle modules en PvB’s met goed
gevolg te zijn afgerond en moet het eindexamen met een voldoende te worden
behaald, conform het examenreglement van het NRZ, beroepsopleidingen Allround
zwembadmedewerker. Hoe het examen eruitziet wordt verderop in deze studiegids
nader toegelicht.

1.4 Opzet
De opleiding bestaat uit een aantal verschillende modules die we hieronder verder
toelichten. Voor iedere module hebben we een eigen e-learning ontwikkeld. In deze
e-learning vind je terug wat de leerdoelen zijn voor de betreffende module. Verder vind je
hier de daadwerkelijke theoretische lesstof. We ronden de e-learning af met een
bijpassende toets waarmee de kennis die je hebt opgedaan wordt getoetst. Dit is voor jezelf
ook een mooi moment om te kijken of je de kennis in voldoende mate beheerst.
Zwemmend Redden voor Zwembaden (8 uur)
Tijdens de module Zwemmend Redden voor Zwembaden leer je onder andere hoe je
herkent of iemand in nood is, hoe je een natte en droge redding uitvoert en welke
hulpmiddelen je hierbij in kan zetten.

Gastheerschap (4 uur)
Tijdens de opleiding Gastheerschap leer je onder andere hoe je jouw gastheer/gastvrouw
rol zo goed mogelijk kunt vervullen en hoe je tijdens jouw werk kan inspelen op de
behoeften van de gasten in jouw zwembad.
Omgaan met oplopende frustratie (4 uur)
Tijdens de opleiding Omgaan met oplopende frustratie gaan we in op situaties waarin je
(wellicht ongewenst) reageert of acteert. Wat doe je? Wat kan je beter niet doen? Wat voor
invloed heb jij? We bieden je handvatten om met dergelijke situaties om te gaan om zo te
voorkomen dat deze escaleren.

1.5 Omvang
De opleiding CE1 bestaat uit:
- Praktijkgerichte klassikale trainingen: 16 uur
- Digitale zelfstudie: 8 uur

1.6 Organisatie van de opleiding
De opleiding wordt door de ZwemNetwerk Academie op verschillende plaatsen in het land
gegeven.
Taak van opleider en docenten:
studenten effectief laten functioneren;
evaluatie van groepsprocessen en opleidingsvoortgang;
bewaking integratie tussen de verschillende opleidingsonderdelen;
individuele studiebewaking en eventueel individuele voortgangsbespreking indien
daartoe aanleiding bestaat;
bespreking eventuele opleidingsonderdelen;
bespreking van, c.q. adviseren bij persoonlijke problemen voor zover:
- de student dat zelf wil
- deze een belemmerende invloed hebben op de voortgang van de studie
- deze belemmerend werken t.a.v. het functioneren van de studenten.
Er kunnen tussentijds toetsen plaatsvinden om voldoende inzicht te krijgen in kennis en
toepassing van kennis door de student.

2. Opleidingsvorm
2.1 Digitale leeromgeving
Als voorbereiding op de praktijkgerichte klassikale trainingen wordt gebruik gemaakt van
de online leeromgeving Hubper. Na inschrijving voor de opleiding ontvang je hiervoor per
mail inloggegevens. Na het aanmaken van een eigen wachtwoord, kan je op meerdere
apparaten, zoals een laptop, tablet of mobiele telefoon, inloggen en gebruik maken van
deze online leeromgeving.
Door middel van de e-learning ben je goed voorbereid op de praktijkgerichte klassikale
training. Dit geeft de docent de kans om tijdens de training de diepte in te gaan en veel
aandacht te besteden aan de praktijktoepassing. Daarnaast krijg je zo zelf de gelegenheid
om vragen te stellen over de theorie.

2.2 Opbouw modules
Iedere module in de leeromgeving start met een korte introductie waar de betreffende
module over gaat. Wat ga je leren? Vervolgens wordt de theorie opgedeeld in
deelonderwerpen die je doorloopt. In de e-learning vind je niet alleen tekst, maar ook
filmpjes en bijvoorbeeld infographics om de theorie verder uit te leggen. Daarnaast worden
er tussentijds vragen gesteld, om te testen of je de kennis uit dat deel goed onder de knie
hebt. De module wordt afgesloten met een theorietoets die test of je voldoende kennis
hebt opgedaan.

3. Opdrachten
3.1 Learning Playlist
In Hubper hebben we een ‘’Learning Playlist’’ waarin je alle te volgen modules kan vinden.
Om de opleiding af te ronden, dien je alle modules te hebben doorlopen. Naast de theorie
per module, vind je hier ook de PvB’s terug die je moet inleveren. De Learning Playlist voor
deze opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:
•
CE 1 Lifeguard zwembad: Introductie
•
CE 1 Lifeguard zwembad: Module Zwemmend Redden voor Zwembaden
•
CE 1 Lifeguard zwembad: Module Gastheerschap
•
CE 1 Lifeguard zwembad: Module Omgaan met oplopende frustratie
•
CE 1 Lifeguard zwembad: PvB 1
•
CE 1 Lifeguard zwembad: PvB 2
•
CE 1 Lifeguard zwembad: PvB 3, in twee onderdelen
•
CE 1 Lifeguard zwembad: PvB 4
Zoals je hierboven kan zien heeft iedere module zijn eigen ‘e-learning’. Deze doorloop je
voorafgaand aan de praktijkgerichte klassikale training waar deze module wordt
behandeld, zodat je op theoretisch gebied goed bent voorbereid. Dit geeft de docent de
kans om tijdens de praktijkgerichte klassikale training de diepte in te gaan en veel
aandacht te besteden aan de toepassing. Daarnaast krijg je zo zelf de gelegenheid om
vragen te stellen en de theorie echt eigen te maken.

3.2 Opbouw opleiding
De opbouw van de opleiding ziet er als volgt uit. Voor aanvang van de Zwemmend Redden
voor Zwembaden opleiding dien je de bijbehorende e-learning te hebben doorlopen.
Tijdens de eerste klassikale training verdiepen we ons verder in de theorie en toepassing in
de praktijk. Vervolgens ga je aan de slag met de uitwerking van je PvB 3.1. Deze lever je
digitaal (of op papier) in bij je docent. Bij een voldoende beoordeling mag je deelnemen
aan je praktijkexamen, PvB 3.2.
Voor de andere twee modules dien je ook voorafgaand aan de praktijkgerichte klassikale
trainingsdag de bijbehorende e-learnings te bestuderen en vervolgens de PvB 2 en 4 te
maken. Vervolgens ga je aan de slag met de uitwerking van je PvB 1. Deze lever je in bij je
docent. Bij een voldoende beoordeling mag je deelnemen aan je examen theorie.

4.Examen
4.1 Eisen examen deelname
Om deel te mogen nemen aan het examen van de Certificeerbare Eenheid 1 dien je aan
onderstaande eisen te voldoen:
• Een aanwezigheidsplicht van 95%
• Voldoende afronding van Zwemmend Redden voor Zwembaden (ZRZ)
o PvB 3.1
o PvB 3.2
• Voldoende afronding van Omgaan met oplopende frustratie
o PvB 4
• Voldoende afronding van Gastheerschap
o PvB 1
o PvB 2
Alle PvB’s moeten met een voldoende zijn beoordeeld. Daarnaast moet de student voor
aanvang van het examen in bezit zijn van een geldig EHBO-diploma.

4.2 Vrijstelling
Je kan een vrijstelling krijgen voor het onderdeel ZRZ mocht je al in bezit zijn van een nog
geldige ZRZ-certificaat op de datum van het examen. Dit moet je bij inschrijving kunnen
aantonen.

4.3 Certificaat
Wanneer alle examenonderdelen positief zijn beoordeeld ontvang je het certificaat
Lifeguard in Zwembaden van de Nationale Raad Zwemveiligheid, onderdeel van het
Diploma Allround Zwembadmedewerker.

