Jaarverslag Opleidingen 2017-2018
Afgelopen jaar stond wederom in het teken van voorbereidingen en acties voor het behalen
van de nieuwe certificering van de Nationale Raad Zwemvaardigheid. Afgelopen Januari
heeft de daadwerkelijk audit plaatsgevonden. Tijdens de controle kwamen nog een aantal
zaken naar voren die nader uitgewerkt dienden te worden. Inmiddels zijn alle ontbrekende
stukken aangeleverd bij het NRZ en zijn wij in afwachting van het uiteindelijke resultaat.
Helaas laat de uitkomst op dit moment nog even op zich wachten.
De Nationale Raad Zwemvaardigheid heeft in navolging van de nieuwe eisen voor zwemles
aanbieders ook de exameneisen voor het Zwem ABC bijgesteld.
Concreet betekent dit dat je met het Zwemdiploma A de vaardigheden beheerst voor een
zwembad zonder attracties. Met het Zwemdiploma B voor een zwembad met attracties,
zoals een (wildwater)glijbaan, een golfslagbassin en een stroomversnelling. Bij
Zwemdiploma C beheers je de vaardigheden voor open water zonder stroming of grote
golfslag, zoals recreatieplassen en vaarten. Pas met het behalen van dit laatste diploma
voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.
In maart hebben wij tijdens een kaderoverleg alle kaderleden geïnformeerd over alle nieuwe
wijzigingen. Vanaf dit moment past OEZA de nieuwe eisen toe tijdens de zwemlessen en
zullen de toekomstige zwem ABC examens via de nieuwe normering worden afgenomen.
Cursus elementair zwemmen niveau 2
In het najaar hebben we met succes in samenwerking met KNZB de verkorte opleiding
niveau 2 georganiseerd. Van de 6 deelnemende kaderleden hebben uiteindelijk 4
kaderleden hun certificaat behaald. De reguliere niveau 2 opleiding heeft afgelopen jaar niet
plaatsgevonden. Er zijn al wel kaderleden die met de reguliere niveau 2 opleiding willen
starten. Aan het begin van het aankomende seizoen zal bekeken worden of dit misschien
ook met een opleiding in huis geregeld kan worden.
Cursus elementair zwemmen niveau 3
Afgelopen jaar hebben 3 kaderleden hun niveau 3 gedaan. 2 kaderleden hebben deze
inmiddels met succes afgerond en is het laatste kaderlid bijna klaar met de laatste
opdrachten. Wij hebben nu op alle zwem ABC avonden voldoende niveau 3 kaderleden
in huis om te voldoen aan de gestelde eisen van het NRZ.
Klokkers en juryleden
Afgelopen seizoen zijn er geen klokkers opgeleid. Voor het aankomend seizoen dienen er
wel extra klokkers opgeleid te worden om het niveau aan beschikbare klokkers op peil te
houden.

Met sportieve groet,
Bouke Oortwijn

