Definitieve versie administratie en organisatie diplomazwemmen HZ Triton

Administratie en organisatie diplomazwemmen bij Haagse
Zwemclub Triton

Den Haag 2018 april

1

Definitieve versie administratie en organisatie diplomazwemmen HZ Triton

Contents
Organisatie zwemlessen en zwemexamens bij HZ Triton ........................................................................... 3
Structuur Zwem-ABC ........................................................................................................................ 4
Zwemcertificaten ........................................................................................................................... 4
Licentiehouders Zwem-ABC ............................................................................................................. 4
Gelicentieerde examinator............................................................................................................... 4
Taken van de gelicentieerde examinator: .......................................................................................... 5
Gedelegeerde namens NRZ ............................................................................................................. 5
Consulenten .................................................................................................................................. 5
Taken licentiehouder Zwem-ABC ........................................................................................................ 6
Kandidaten selecteren .................................................................................................................... 6
Diplomazwemmen aanvragen .......................................................................................................... 6
Kandidaten op de archief- en beoordelingslijsten vermelden ................................................................ 7
Diploma's bestellen ........................................................................................................................ 9
Zwemdiploma's gereed maken......................................................................................................... 9
Een voorbespreking houden ............................................................................................................ 9
Uitslag vaststellen .......................................................................................................................... 9
Nabespreking .............................................................................................................................. 10
Rapportage van het diplomazwemmen ........................................................................................... 10
Ongevallen registratie .................................................................................................................. 10
Algemene administratie ................................................................................................................ 10

2

Definitieve versie administratie en organisatie diplomazwemmen HZ Triton

Organisatie zwemlessen en zwemexamens bij HZ Triton
De Haagse Zwemvereniging Triton organiseert sinds 1933 zwemonderwijs in Den Haag. Kinderen in de
leeftijdscategorie 4 tot 14 jaar zijn bij Triton welkom. Doel van de zwemlessen is om kinderen te leren zich op
een veilige manier in, op en om het water te bewegen. Teken van voldoen aan de noodzakelijke vaardigheden
komt tot uitdrukking in het behalen van de zwemdiploma’s. De basis zwemvaardigheden worden aangeleerd
en beoordeeld middels het zwem-ABC. Verdere zwemvaardigheid wordt middels de
zwemvaardigheidsdiploma’s 1, 2 en 3 bevestigd.
HZ Triton biedt aan de leerlingen wekelijks zwemonderwijs waarbij plezier hebben en krijgen in het zwemmen
van groter belang is dan het snel verwerven van de zwemdiploma’s.
HZ Triton is een vereniging waarvan de leerlingen en hun ouders/voogden de leden zijn. De vereniging
bestaat daarnaast uit de instructeurs en het bestuur dat geheel uit vrijwilligers bestaat.
HZ Triton is licentiehouder Zwem-ABC en daarmee verantwoordelijk voor de kwaliteit van het
diplomazwemmen door het inzetten van gelicentieerde examinatoren en voldoet aan de voorwaarden voor het
gebruik van zwemdiploma’s, zoals beschreven in de Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s (versie maart
2018). De stichting Nationale Raad Zwemveiligheid NRZ houdt toezicht op de kwaliteit van het
diplomazwemmen door gedelegeerden en consulenten het diplomazwemmen periodiek te laten bezoeken.
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Structuur Zwem-ABC
Het Zwem-ABC heeft twee doelstellingen: zwemveiligheid en toerusting. Het Zwem-ABC streeft vaardigheden
na die iedereen tegenwoordig nodig heeft bij het zwemmen in recreatieve zwembaden en bij activiteiten op, in
en aan het buitenwater: bijvoorbeeld varen, surfen en/of vissen. Binnen een ongedeelde opleidingsweg van
het 'leren zwemmen' wordt gewerkt aan deze doelstellingen. Het diplomazwemmen voor de drie
zwemdiploma's van het Zwem-ABC zijn toets momenten binnen deze ongedeelde opleidingsweg.
De zwemveiligheid en toerusting van kinderen loopt op met het behalen van de opeenvolgende diploma's van
het Zwem-ABC. Kinderen worden bij het behalen van ieder diploma vaardiger en veiliger. De zwemdiploma's A
en B zijn waardevolle tussenstappen, maar wie het zwemdiploma C op zak heeft, kan zich goed redden en is
toegerust om mee te doen aan allerlei wateractiviteiten.
Voor zwemdiploma A, zwemdiploma B en zwemdiploma C zijn eindtermen geformuleerd. Deze eindtermen zijn
logisch opgebouwd en geordend aan de hand van acht basiselementen. Voor ieder basiselement zijn per
zwemdiploma een of meer eindtermen geformuleerd. De moeilijkheidsgraad loopt op: afstanden worden
langer, vaardigheden worden moeilijker, aan technische uitvoeringen worden hogere eisen gesteld. Met
behulp van de geformuleerde eindtermen zijn opdrachten samengesteld die onderdeel uitmaken van de
examenprogramma's.
Zwemcertificaten
De zwemcertificaten kunnen worden gebruikt voor:
Kandidaten die door een (tijdelijke) beperking één of meer onderdelen van een examenprogramma niet
kunnen uitvoeren (zoals voorgeschreven in de BREZ 2.0 voor licentiehouders). Een zwemcertificaat is dan een
vervanger voor een zwemdiploma. Kandidaten die door omstandigheden veel tijd nodig hebben het
Zwemdiploma A, B of C te halen. Het zwemcertificaat kan dan worden gebruikt als motivatie, als tussenstap
op weg naar het zwemdiploma.
Licentiehouders Zwem-ABC
De stichting Nationale Raad Zwemveiligheid NRZ verstrekt de Nationale Zwemdiploma's aan licentiehouders
Zwem-ABC. Alleen licentiehouders Zwem-ABC mogen diplomazwemmen voor de Nationale Zwemdiploma's
organiseren. De Licentie Zwem-ABC wordt uitgegeven aan de licentiehouder door De stichting Nationale Raad
Zwemveiligheid NRZ wanneer is voldaan aan alle criteria, beschreven in het Handboek Licentie Zwem-ABC en
BREZ 2.0 voor licentiehouders De stichting Nationale Raad Zwemveiligheid NRZ houdt toezicht op de kwaliteit
van het diplomazwemmen door gedelegeerden het diplomazwemmen periodiek te laten bezoeken.
De licentiehouder Zwem-ABC ontvangt jaarlijks een raamsticker met daarop het betreffende jaartal. De
stichting Nationale Raad Zwemveiligheid NRZ vermeldt op de website www.allesoverzwemles.nl een actueel
overzicht van alle licentiehouders Zwem-ABC. Als uit het toezicht op de kwaliteit van het diplomazwemmen
blijkt dat de licentiehouder Zwem-ABC zich niet houdt aan de BREZ 2.0 voor licentiehouders, is het mogelijk
dat de status 'Licentie' tijdelijk of permanent wordt ingetrokken. Het is dan niet meer toegestaan om
Nationale Zwemdiploma's te bestellen en diplomazwemmen voor Nationale Zwemdiploma's te organiseren.
Gelicentieerde examinator
Het diplomazwemmen voor de Nationale Zwemdiploma's wordt beoordeeld door minimaal één gelicentieerde
examinator. Deze moet bekend zijn bij De stichting Nationale Raad Zwemveiligheid NRZ en in het bezit zijn
van de certificering tot gelicentieerde examinator . Deze certificering wordt afgetoetst door De stichting
Nationale Raad Zwemveiligheid NRZ

De gelicentieerde examinator is verantwoordelijk voor:
het selecteren van kandidaten voor het diplomazwemmen;
het diplomazwemmen aanvragen;
kandidaten beoordelen conform Examenregeling nationale zwemdiploma’s;
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diplomazwemmen intern evalueren;
extern rapporteren richting NRZ;
diploma’s ondertekenen;
kandidaten op archieflijsten vermelden;
feedbackgesprek voeren met eventuele gedelegeerde namens NRZ.
De gelicentieerde examinator is zelf aanwezig bij het diplomazwemmen waar hij verantwoordelijk voor is. Hij
is daarmee ook het aanspreekpunt voor De stichting Nationale Raad Zwemveiligheid NRZ betreffende de
kwaliteit van het diplomazwemmen waar hij voor aangemeld is als zijnde gelicentieerde examinator.
Taken van de gelicentieerde examinator:
De gelicentieerde examinator toetst of het diplomazwemmen kwalitatief voldoet aan de eisen van de
Examenregeling nationalzwemdiploma’s in combinatie met het Handboek Licentie Zwem-ABC . Hij is
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het diplomazwemmen dat is aangemeld bij de NRZ. De gelicentieerde
examinator heeft bij de eigen zwemlesaanbieder een observerende, signalerende en rapporterende taak voor
het diplomazwemmen richting NRZ. De gelicentieerde examinator fungeert als het aanspreekpunt voor het
NRZ. De gelicentieerde examinator koppelt de resultaten van het diplomazwemmen terug naar de
zwemlesaanbieder die het diplomazwemmen organiseert en naar de NRZ. De gelicentieerde examinator is
verantwoordelijk voor het feedbackgesprek met de gedelegeerde namens NRZ. Het is toegestaan dat de
gelicentieerde examinator taken behorende bij het diplomazwemmen delegeert aan collega’s, mits de kwaliteit
gewaarborgd blijft. Echter dient hij wel bij het diplomazwemmen zelf aanwezig te zijn. De gelicentieerde
examinator bepaalt samen met collega’s de volgorde van de routing, organisatorische keuzemogelijkheden
voor het gebruikmaken van circuitvormen en stelt de volgorde van de verschillende onderdelen van het
diplomazwemmen vast. De gelicentieerde examinator beoordeelt de kandidaten.
Gedelegeerde namens NRZ
De stichting Nationale Raad Zwemveiligheid NRZ zorgt ervoor dat gedelegeerden het diplomazwemmen
periodiek bezoeken. De gedelegeerde heeft taken en bevoegdheden in de vorm van observeren, bespreken en
rapporteren.
De gedelegeerde observeert de kandidaten aan de hand van beoordelingslijsten, aangeleverd door de
gelicentieerde examinator, de gelicentieerde examinator en de organisatie van het diplomazwemmen. De
gedelegeerde bespreekt deze observaties met betrekking tot de kwaliteit van de kandidaten, het functioneren
van de gelicentieerde examinator en de organisatie van het diplomazwemmen. Dit kort afstem-moment vindt
plaats direct na afloop van het diplomazwemmen met de gelicentieerde examinator (en eventuele andere
betrokkene) en indien wenselijk adviseert de gedelegeerde. Als er naar de mening van de gedelegeerde ten
onrechte Nationale Zwemdiploma's zijn uitgereikt, dan zal de gedelegeerde dat, goed onderbouwd, aan de
orde stellen. Op basis van wederzijds respect zal ook een feedbackgesprek plaatsvinden tussen de
gedelegeerde en de gelicentieerde examinator, wat door beiden wordt gerapporteerd richting NRZ.
De gedelegeerde rapporteert tevens zijn/haar bevindingen over de algehele organisatie aan NRZ door middel
van de website www.npz-nrz.nl . Deze rapportage is in te zien door de gedelegeerde, de gelicentieerde
examinator en de consulent van het NRZ.
Consulenten
Bij de NRZ zijn consulenten werkzaam, die (mede) toezicht houden op de kwaliteit van het diplomazwemmen.
De consulent is aanspreekpunt voor zowel gedelegeerden als voor licentiehouders Zwem-ABC. De consulent
coördineert daarnaast ook de werkzaamheden van de gedelegeerden. De consulent bezoekt het
diplomazwemmen, al dan niet naar aanleiding van de rapportages van gedelegeerden, steekproefsgewijs
zowel aangekondigd als onaangekondigd. Zij kunnen zo nodig corrigerend handelen. Verzoeken tot nadere
actie en geschillen. Naar aanleiding van een rapportage en/of een bezoek tijdens het diplomazwemmen
kunnen consulenten nadere actie ten opzichte van licentiehouders Zwem-ABC ondernemen.
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Taken licentiehouder Zwem-ABC
Alleen licentiehouders Zwem-ABC mogen diplomazwemmen voor Nationale Zwemdiploma's organiseren.
Taken van de licentiehouder Zwem-ABC in dit proces zijn:
kandidaten selecteren
het diplomazwemmen aanvragen
kandidaten op de archief- en beoordelingslijsten vermelden
zwemdiploma's bestellen
zwemdiploma's gereed maken
zorgen voor benodigde materialen
de eventueel aanwezige consulent/gedelegeerde ontvangen
zorgen voor een voorbespreking
zorgen voor een organisatorisch goed lopend diplomazwemmen
uitslag vaststellen
diploma's ondertekenen en uitreiken
zorgen voor een feedbackgesprek
diplomazwemmen rapporteren en evalueren
De licentiehouder Zwem-ABC beschikt hiervoor onder andere over:
een (digitale) map met diverse formulieren,
inlogcodes om het diplomazwemmen aan te melden via de website www.npz-nrz.nl ,
inlogcodes om zwemdiploma's te bestellen via de webwinkel van het NRZ.

Kandidaten selecteren
De licentiehouder Zwem-ABC selecteert deelnemers die met grote zekerheid het examenprogramma kunnen
uitvoeren zoals dat is beschreven in de examenregeling nationale zwemdiploma’s. Alleen wanneer alle
onderdelen uit het examenprogramma voldoende getoond zijn (volgens de voorgeschreven normering),
verkrijgt de kandidaat het diploma. Bij de beoordeling van de uitvoeringswijze van de onderdelen uit het
examenprogramma wordt rekening gehouden met kandidaten die tijdelijke of permanente beperkingen
hebben. De onderdelen uit het examenprogramma kunnen worden aangepast aan de mogelijkheden van deze
kandidaten, mits de essentie (het doel) van het onderdeel of vaardigheid blijft bestaan. Er mogen geen
onderdelen van het examenprogramma worden overgeslagen. Een relatief kleine groep kandidaten met
tijdelijke of permanente beperkingen zal (ondanks bovenbedoelde aangepaste uitvoeringswijzen van
onderdelen en vaardigheden) niet of slechts na een bijzonder lange oefenperiode toe kunnen komen aan de
normering en essenties van de examenprogramma's. Voor deze groep kandidaten zijn zwemcertificaten
ontwikkeld. Voor deelname aan het diplomazwemmen voor een 'hoger' diploma (bijvoorbeeld het
Zwemdiploma B ) is het bezit van een 'lager' diploma (Zwemdiploma A) niet vereist. De kandidaat mag, voor
wat betreft het Zwem-ABC, slechts één examenprogramma per dag afleggen.
Diplomazwemmen aanvragen
De licentiehouder Zwem-ABC meldt het diplomazwemmen tenminste 21 dagen tevoren aan via de website
www.npz-nrz.nl , via de button 'administratie diplomazwemmen'. Bij iedere aanmelding worden de onderstaande gegevens ingevuld:
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Aantal kandidaten en soort diploma en/of certificaten waarvoor wordt afgezwommen.

kandidaten diplomazwemmen d.d. [dag/mnd/jaar]

1
2
3
4
5
6

diploma
a
a
a
a
a
a

voornaam
jan
piet
klaas
joris
floris
bert

achternaam
van der aa
van der bee
van der cee
van der dee
van der eee
van der ef

geboortedatum
01-01-2012
01-02-2012
01-03-2013
01-04-2012
01-05-2012
01-05-2012

1
2
3
4
5

diploma
b
b
b
b
b

voornaam
elise
fleur
lucy
jade
ella

achternaam
van der aa
van der bee
van der cee
van der dee
van der eee

geboortedatum
01-01-2011
01-02-2011
01-03-2011
01-04-2011
01-05-2011

Na aanmelding van de aanvraag voor het diplomazwemmen en akkoord door het NRZ zal de betreffende
aanvraag minimaal 21 dagen voor de datum van het diplomazwemmen worden verwerkt. 24 uur
voorafgaande aan het examen wordt de eventuele aanwezigheid van een gedelegeerde zichtbaar. De
licentiehouder Zwem-ABC heeft, door middel van de inlogcodes, de mogelijkheid om tot 24 uur van tevoren
de status van de aanvraag te bekijken en indien gewenst te wijzigen.
De licentiehouder Zwem-ABC is gerechtigd om meerdere keren diploma-zwemmen per dag aan te vragen.
De kosten van het diplomazwemmen, waaronder te verstaan o.a. eventuele honorering, alsmede eventuele
reis- en verblijfkosten van de gelicentieerde examinator, de kosten van diploma's, de huur van het zwembad
en de administratiekosten, zijn voor rekening van de licentiehouder Zwem-ABC.
Kandidaten op de archief- en beoordelingslijsten vermelden
De namen van de kandidaten worden vermeld op de archief- en beoordelingslijsten. De archieflijsten blijven
ter documentatie (archiefplicht) bij de licentiehouder Zwem-ABC.

7

Definitieve versie administratie en organisatie diplomazwemmen HZ Triton

Beoodelingslijst diploma a

Beoordelingslijst diploma b

Beoordelingslijst diploma c
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Er dienen voldoende beoordelingslijsten voorhanden te zijn, 1 voor de licentiehouder Zwem-ABC, 1 voor de
gelicentieerde examinator, 1 voor de eventueel aanwezige consulent en/of gedelegeerde, etc.
Diploma's bestellen
De licentiehouders Zwem-ABC bestellen diploma's bij het NRZ. De levering geschiedt tegen voorwaarden van
gebruik. Deze zijn vastgelegd in de voorwaarden ter verkrijging van de jaarlijks toe te kennen status van
'Licentiehouder Zwem-ABC'.
Zwemdiploma's gereed maken
De zwemdiploma's worden gereed gemaakt door ze te voorzien van de datum van het diplomazwemmen en
het invullen van de naam en geboortedatum van de kandidaat.
Een voorbespreking houden
De aanwezigheid van de eventueel aanwezige consulent/gedelegeerde wordt bekend gemaakt bij de licentiehouder Zwem-ABC, de gelicentieerde examinator, de andere medewerkers, de kandidaten en het publiek.
Voor aanvang van het diploma zwemmen dient er een voorbespreking plaats te vinden tussen de
gelicentieerde examinator en de consulent/gedelegeerde.
Gespreksonderwerpen zijn o.a.:
de volgorde van het te houden diplomazwemmen en die van de verschillende onderdelen, alsmede de
vaststelling van de routing;
het doornemen van de uit te voeren taken door organisatorisch betrokkenen.
Uitslag vaststellen
De gelicentieerde examinator bepaalt of elke kandidaat aan de essenties en normering van elk onderdeel heeft
voldaan. Bij het zwemdiploma dienen alle onderdelen van het examenprogramma voldoende uitgevoerd te
worden.
Bij het zwemcertificaat dienen alle onderdelen van het verplichte deel met een voldoende te zijn getoond.
Daarnaast wordt bij het zwemcertificaat bijgehouden welke onderdelen de kandidaat van het open deel van
het zwemcertificaat beheerst.
De gedelegeerde (indien aanwezig) observeert en heeft geen directe invloed op de uitslagbepaling van het diplomazwemmen.
Indirecte invloed heeft de gedelegeerde wel. De uitslag van het diplomazwemmen wordt, alvorens die aan
kandidaten wordt mede gedeeld, met hem/haar afgestemd.
De consulent (indien aanwezig) observeert en heeft, indien hij/zij dit noodzakelijk acht directe invloed op de
uitslagbepaling van het diplomazwemmen.
Een kandidaat moet te allen tijde het recht gegeven worden het diplomazwemmen af te maken. Ook al is
tijdens het diplomazwemmen de afwijzing al een feit.
Het is vereist dat de gelicentieerde examinator, vóór de diploma uitreiking aan de geslaagden, een gesprek
houdt met eventueel afgewezen kandidaten in aanwezigheid van ouder/begeleider. Hierin wordt de reden van
de afwijzing medegedeeld. HZ Triton probeert door het ‘ proefzwemmen’ de kans op niet slagen te
minimaliseren, door alleen de kinderen die alle onderdelen voldoende beheersen af te laten zwemmen.
Diploma's ondertekenen en uitreiken De klaargemaakte zwemdiploma’s en / of zwemcertificaten worden
ondertekend door de gelicentieerde examinator.
De geslaagden ontvangen direct na afloop van het diplomazwemmen hun behaalde zwemdiploma.
De gelicentieerde examinator biedt de gedelegeerde eventueel de gelegenheid om enkele woorden te spreken
tot de kandidaten/publiek.
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Nabespreking
Het diplomazwemmen wordt met een nabespreking afgerond. Dit is bedoeld voor de gelicentieerde examinator
en de gedelegeerde, al dan niet aangevuld met de medewerkers die betrokken waren bij het
diplomazwemmen.
Rapportage van het diplomazwemmen
Na afloop worden, door de gelicentieerde examinator, de archieflijsten verder ingevuld.Door de licentiehouder
Zwem-ABC worden binnen 7 dagen de resultaten van het diplomazwemmen gemeld via de website www.npznrz.nl , onder het hoofdstuk 'administratie diplomazwemmen'. Wanneer een gedelegeerde of een consulent
het diplomazwemmen heeft bezocht, vullen zowel de gelicentieerde examinator als de gedelegeerde of
consulent het aanvullende feedbackformulier, eveneens binnen 7 dagen, in via de website www.npz-nrz.nl ,
onder het hoofdstuk 'administratie diplomazwemmen'. Na verzending kan de licentiehouder direct kennis
nemen van de inhoud. Naar aanleiding van rapportage en/of het bezoeken van het diplomazwemmen kunnen
consulenten nadere actie ten opzichte van licentiehouders Zwem-ABC ondernemen.
Ongevallen registratie
HZ triton houdt een ongevallen registratie bij. Doel van deze registratie is het vastleggen van ongevallen die
zich tijdens de zwemles voordoen in het zwembad. De registratie bevat datum, aard van het ongeval,
genomen actie en eventuele bijzonderheden.
Bij inschrijving van nieuwe leerlingen dient aangegeven te worden of de leerling medische bijzonderheden
heeft (epilepsie, autisme, asperger, etc.). De instructeur(s) worden hiervan op de hoogte gebracht. Kinderen
met epilepsie dragen verplicht een opvallende badmuts!
Algemene administratie
HZ Triton houdt voor administratieve doeleinden een ledenadministratie bij. Alle leden worden in dit
geautomatiseerde bestand geregistreerd. O.a. de n.a.w. gegevens, e-mail, telefoon, geslacht, leeftijd worden
hierin vastgelegd. Zodra een lid opzegt, worden zijn/haar gegevens uit dit systeem verwijderd. In de
ledenadministratie wordt ook vastgelegd over welke diploma’s de leden beschikken (incl. datum behalen
diploma) en wordt de betaling van de lesgelden bijgehouden. Het informatiesysteem is toegankelijk voor de
penningmeester en de overige bestuursleden. Het systeem werkt met gebruikersnamen en persoonlijke
wachtwoorden.

10

