
Toelichting presentatie nieuw reglement private zwemlesgevers  

+ vragen & antwoorden sessie 09/01/2014 

1. Toelichting presentatie: 

Waarom een nieuwe reglement? 

 
Erkenning lesgevers & kwaliteitslabel 
In Antwerpen is er grote nood aan kwalitatieve zwemlessen. 20 à 30 % van de 12-jarige Antwerpse 

kinderen kunnen op het eind van hun lagere schoolperiode geen 50 meter zwemmen. 

 

De privé zwemlesgevers vervullen hier een belangrijke rol zowel voor de ouders en de kinderen als 

voor de stad. 

Momenteel is er echter weinig transparantie wat betreft het aanbod van de private zwemlessen in 

onze baden. Dit geldt zowel voor de klanten als voor de stedelijke administratie.  

Daarenboven kunnen we vanuit de stedelijke organisatie momenteel geen kwaliteitsgarantie bieden 

wanneer ouders informeren naar het aanbod van privélessen.  

 

Het nieuwe reglement biedt in deze context: 

 -   Transparantie voor de klanten: welke lesgevers zijn erkend door de stad en zijn gekwalificeerde 

lesgevers. 

 -   Erkenning voor de lesgevers die aan deze vereisten voldoen = vakbekwaamheid wordt 

geformaliseerd  

 -   Geen oneerlijke concurrentie tussen de zwemlesgevers onderling. Ze moeten allen voldoen aan 

dezelfde criteria om les te kunnen geven in de stedelijke zwembaden.  
 

Praktische organisatie 
Instrument voor de beheerders van de zwembaden om het verloop van de privélessen (enkel waar 

nodig) te structureren in functie van het bezoekerscomfort en lescomfort.  

Op bepaalde momenten wordt er in onze zwembaden zodanig veel les gegeven dat dit het 

zwemcomfort voor de overige bezoekers belemmert.  

Het huidige reglement laat toe dat de beheerders op deze specifieke knelpuntmomenten het aantal 

toegelaten zwemlesgevers in het zwembad kan beperken. De zwemlesgevers krijgen vanuit elk 

zwembad wel een maximum aantal uren aangeboden waarop het geven van zwemlessen in alle 

flexibiliteit mogelijk blijft. Enkel wanneer blijkt dat er een te grote concentratie ontstaat die de 

overige klanten stoort of die lesgeven in optimale omstandigheden onmogelijk maakt, zal deze 

maatregel worden ingeroepen.  
 

Open communicatie 
De administratie van elk zwembad krijgt heel het jaar door verschillende vragen naar 

privézwemlessen.  

Het huidige reglement laat toe open te communiceren over alle erkende zwemlesgevers. 

De namen van deze lesgevers worden ter beschikking gesteld van de administratie en de stedelijke 

communicatiekanalen waardoor vanuit de stad helder naar potentiële klanten kan worden 

gecommuniceerd. (indien de lesgever dit wenst) 

 

 

 

 



 

Erkenningsvoorwaarden ? 

 
Diploma initiator 

In de 1
ste

 erkenningsronde worden lesgevers die kunnen aantonen dat ze met deze opleiding zijn 

gestart (via inschrijvingsformulier, betalingsbewijs, …) ook aanvaard als erkende lesgever 
 
Goed gedrag en zeden model 2 
Specifieker dan model 1 nl. in functie van activiteiten die vallen onder: opvoeding, hulpverlening aan 

de jeugd, kinderbescherming en begeleiding van minderjarigen. 
 

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

 
In regel zijn met de sociale, arbeids – en fiscale wetgeving 
Voor diegene die de functie als lesgever uitvoeren in functie van hun job of in bijberoep. Vereist het 

indienen van alle nodige documenten waarmee ze aantonen dat ze in regel zijn met bovenstaande 

wetgeving. 
• Ondernemingsnummer 
• Statuten Vzw 
• … 

Hierbij de link naar enkele nuttige websites: 
• http://www.ikwilstarten.be 
• http://www.belgium.be/nl/economie/onderneming/oprichting/zelfstandigen/in_bijberoep 
• www.unizo.be 
• http://www.unizeb.be 

  
Vrijwillige lesgevers verklaren bij hun aanvraag dat ze op vrijwillige basis lesgeven. (meer info: zie 

bijlage)  
Bovenstaande regel betreft standaard federale wetgeving die overal geldt. 

 
Aanvraagformulier zwemlesuren = andere baders niet hinderen! 
Stap 1: Vanuit de sportdienst zullen alle uren/blokken worden aangegeven waarbinnen 

zwemlessen gegeven kunnen worden. Het uitgangspunt blijft maximale flexibiliteit voor de 

erkende zwemlesgevers. Het moet voor hen mogelijk blijven om vrij afspraken te kunnen 

maken met hun potentiële klanten. Vanuit het zwembad zullen enkel beperkingen worden 

opgelegd tijdens de publieksmomenten waarbinnen het aantal zwemlesgevers de andere 

bezoekers belemmert. 
 

Stap 2: Enkel bij een overtal aan zwemlesgevers in het volledige zwembad zal worden 

overgeschakeld naar een systeem van aanvragen via de beheerders waarbij de regel van 

maximaal 2 lesgevers per 25m baan zal worden toegepast. 

 

 

 

 



Praktische afspraken? 

 
Retributie & kenbaar maken: 
Retributie is gelijk hetzelfde tarief voor één beurt of een beurtenkaart  

• Hierbij geldt wel de beperking van 1u45m toegang tot het zwembad. Indien langer aanwezig 

dient men de extra beurten per tijdsblok van 1u45m bij te betalen.  
 

Het jaarabonnement is hierbij aan te raden omdat de lesgever dan in alle baden (of in alle 25m 

baden afh. van het abonnement) terecht kan zonder gebonden te zijn aan de beperking van 1u45m 

per zwembeurt. 
 

De erkende lesgever heeft zijn lesgeverspas altijd bij wanneer hij les wenst te geven in het zwembad. 

Het kenbaar maken gebeurd aan de kassa of kan ten allen tijde worden opgevraagd door het 

zwembadpersoneel wanneer deze vragen aan de lesgevers om zich via hun pas kenbaar te maken.  

Lesgevers die geen lesgeverspas kunnen voorleggen en niet voorkomen in de lijst met erkende 

zwemlesgevers dienen onmiddellijk hun lesactiviteiten te staken op verzoek van het 

zwembadpersoneel.     
 

Ontvangen lesvolgers 
Alle kinderen onder de 11-jaar moeten altijd begeleid zijn in het zwembad (betreft een standaard 

regel) 
Enkel in de gevallen waarbij de begeleiders (ouders) het kind niet zelf tot in de zwemhal brengen 

dient de lesgever het kind op te halen aan de kassa.  

De lesgever is immers verantwoordelijk voor de lesvolger onder zijn toezicht. 
Zowel het ophalen van de lesvolgers aan de kassa als van achter het toegangspoortje/tourniquet 

volstaat. De lesgevers dienen zich bijgevolg niet volledig om te kleden na het geven van elke zwemles 

(in afwachting van de volgende klant)  
 

 

 

 

  



2. Vragen & antwoorden sessie 09/01/2014! 

Blijft de omkleedkaart voor ouders die hun kind komen afzetten in het zwembad nog gelden? 

Ja 

De toelichting betreft enkel zwembadbanen, geldt deze werkwijze ook voor het instructiebad? 

Ja, de regels blijven dezelfde. De beheerder geeft aan wanneer het lesgeven in het grote en het 

kleine bad is toegelaten. Belangrijkste factor hierbij is dat het publiek steeds ongestoord moet 

kunnen zwemmen.  

Kunnen deze uren sneller kenbaar gemaakt worden dan 1/09/2014? 

Ja, de sportdienst zal deze asap aanleveren en per mail naar alle lesgevers sturen die een dossier 

hebben ingediend. 

Wat met de mogelijke evolutie naar het opstarten van vzw’s waarin de zwemlesgevers zich 

verenigen? 

Het oprichten van vzw’s is geen ‘oplossing’. Vzw’s dienen zwembadbanen te reserveren. Deze 

reservatie verloopt via de jaarlijkse beschikkingsronde waarbij alle partners (scholen/clubs/prioritaire 

partners) hun zwembadwater moeten indienen.  

De uren waarover deze partners mogelijk kunnen beschikken vallen niet samen met het 

publiekszwemmen. Dit impliceert dat een partner nooit zwembadwater (banen) kan reserveren op 

momenten die voor het publiek worden vrijgehouden.  

Daarnaast wordt het zwembadwater verdeeld volgens criteria (is het een vaste gebruiker?, wat voor 

type clubs doet de aanvraag?, is het een erkende Antwerpse sportclub?, …) De nieuwe vzw’s zullen 

achteraan in deze prioriteitenlijst belanden gezien hun nieuwe statuut en het ontbreken van een 

erkenning.  

Om als zwemclub te kunnen worden erkend dient de vzw aan vrijwel dezelfde voorwaarden te 

voordien waaraan de private zwemlesgevers moeten voldoen.  

Is een triatlondiploma (ook uitgereikt door de VTS) voldoende? 

Neen, u kan wel een vrijstelling aanvragen voor module 1. 

Ik ben hoger redder. Kan ik op vrijstellingen rekenen? 

Als hoger redder kan u vrijstellingen aanvragen voor 1 van de 3 deelvakken van module 1. U dient 

dus nog een gedeelte van module 1 te volgen. U moet ook nog uw vrijstelling aanvragen. (zie 

vrijstellingentabel) 

Ik ben leraar lager onderwijs of secundair onderwijs met algemene vakken. Kan ik vrijstellingen 

krijgen? 

U heeft een ‘pedagogisch bekwaamheidsdiploma’. U bent vrijgesteld voor 1 van de 3 deelvakken van 

Module 1. U dient dus nog een gedeelte van module 1 te volgen. U moet ook nog uw vrijstelling 

aanvragen. (zie vrijstellingentabel) 

 

 



Ik heb verschillende cursussen en bijscholingen binnen de Brabo-koepel gevolgd. Moet ik nog een 

initiatordiploma halen? 

Ja, u dient de cursus nog te volgen. Op basis van attesten van deze bijscholingen kan u proberen 

vrijstellingen te krijgen of deze te laten gelijkstellen via ‘assimilatie’ of een EVC-procedure bij de VTS 

(= Elders Verworven Competentie). (Zie assimilatietabel) 

Moet er bij de initiator zwemmen een stage gevolgd worden binnen een club? 

Neen, dit is niet het geval. Alle opdrachten en examens vallen binnen de cursus. 

Ik heb een initiator reddend zwemmen. Moet ik de cursus nog volgen 

Ja, maar u kan wel voor module 1 een vrijstelling aanvragen. 

Als ik een gedeeltelijke vrijstelling binnen 1 module heb, krijg ik dan korting op deze module?  

Neen, binnen modules zijn geen kortingen mogelijk. 

Extra info rond kortingen: 

Studenten Bachelor of master hebben recht op 50 % korting van het inschrijvingsgeld. (zie ‘info 

cursisten’) 

  

 

 

 


