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1. Waarom een nieuw reglement?

• Zwemlesgevers erkennen in hun vak

• Kwaliteitslabel

• Praktische organisatie 
zwembadbeheerders

• Open communicatie naar de klanten 

• Gebruik stedelijk zwemmateriaal 



2. Toelichting van het nieuwe 

reglement

Personen die tijdens het publiek zwemmen privaat 
zwemonderricht willen geven, moeten voldoen aan de hierna 
vermelde kwalificaties en moeten schriftelijk de erkenning als 
zwemlesgever in de stedelijke zwembaden aanvragen aan het 
college van burgemeester en schepenen.

De kandidaat-zwemlesgever moet bij deze schriftelijke aanvraag 
de documenten bijvoegen die onderstaande kwalificaties 
staven.



Erkenningsvoorwaarden

Om als private zwemlesgever te worden erkend, moet de 
kandidaat-zwemlesgever aan volgende voorwaarden voldoen:

• houder zijn van het diploma zweminitiator, uitgereikt door 
de Vlaamse trainersschool en/of het diploma van bachelor 
of master in de lichamelijke opvoeding;

• houder zijn van het bewijs van goed gedrag en zeden –
model 2;

• een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten 
hebben;

• in regel zijn met de sociale, arbeids- en fiscale wetgeving.



Na de erkenning door het college van burgemeester en schepenen 

krijgen de private zwemlesgevers een lesgeverpas geldig voor 2 

jaar en kunnen zij via een aanvraagformulier zwemlesuren bij de 

zwembadbeheerder aanvragen. 

De zwembadbeheerder beslist hierover in functie van de bezetting

en de veiligheid en op basis van maximaal 2 lesgevers per baan van 

25 meter.



3. Praktische regels & afspraken
De erkende private zwemlesgever houdt zich aan volgende regels:

• een private zwemles mag maximaal aan 3 personen tegelijk gegeven 

worden;

• de lesgever maakt zich kenbaar aan de kassa via de lesgeverpas en 

betaalt de verschuldigde lesgeverretributie;

• de lesvolgers worden door de lesgever ontvangen aan het onthaal of 

de inkomhal en niet in de zwemhal. Zij betalen de verschuldigde 

retributie voor een zwembeurt;

• het gebruik van didactisch materiaal is toegelaten mits het 

toezichthoudend personeel dit vooraf goedkeurt;

• de lessen mogen de andere baders niet hinderen. 



3. Praktische regels & afspraken

Als een private lesgever het reglement niet naleeft of zich niet 

houdt aan de richtlijnen van het zwembadpersoneel, kan de 

erkenning als private zwemlesgever of de toelating om private 

zwemlessen te geven, ingetrokken worden.

Bovenstaande artikels over private zwemlessen houden, gelden 

niet voor personen die familieleden occasioneel en zonder 

vergoeding leren zwemmen.



3. Praktische regels & afspraken
• Indienen aanvraagformulier en de vereiste documenten via                   

A-Sport@stad.antwerpen.be

• Het formulier en de documenten zo snel mogelijk indienen met als 

uiterste datum 16/6/2014

• Aantonen dat je gestart bent met de cursus zweminitiator volstaat voor de 

eerste erkenningsronde.

• Pasfoto toevoegen in functie van de zwemlesgeverspas

• Goedkeuring college + verzending zwemlesgeverspas juli/augustus 

2014

• Ruim voor 1/9/2014 zal via onze kanalen bekend worden gemaakt 

wanneer er in de verschillende baden les kan worden gegeven.



Vragenronde nieuw reglement ? 



4. Initiatoropleiding Bloso

1. Situering en organisatie                      

initiator

2. De opleiding : inhoud

3. De opleiding : praktisch 

4. Vrijstellingen 



1. Situering en organisatie initiator

• Georganiseerd door Vlaamse 

trainersschool (samenwerking Bloso, 

hogescholen/universiteiten en 

federaties)

• Officieel erkende opleiding



2. De opleiding : inhoud

• 3 modules (56 uur, 13 uur praktijk, 43 
uur theorie)

• Module 1 : algemeen gedeelte initiator

• Module 2 : sporttechnisch gedeelte 
initiator zwemmen

• Module 3 : Didactisch gedeelte initiator 
zwemmen

• Doelstellingen : zie opleidingsstramien 



3. De opleiding : praktisch 

• Minimum 16 jaar zijn

• Aanbod in naburige gemeenten reeds gestart, enkel 
algemeen gedeelte nog mogelijkheid tot inschrijven.

• Info en inschrijven via www.bloso.be/vts
• Zie Print screen

• Aanbod bekijken zonder login

• Inschrijven? : eerst login aanmaken, account geeft 
toegang tot inschrijvingsmodule, deelnameattesten, 
examenresultaten,…



3. De opleiding : praktisch 

• Bij voldoende interesse probeert (vanaf 12 
deelnemers) stad Antwerpen in het voorjaar 
2014 een extra cursus op te starten. Interesse?: 
mailen naar sportlesgevers@stad.antwerpen.be

• 180 euro voor 3 modules

• Voor elke module apart inschrijven

• Opleidingscheques mogelijk (op voorhand 
bestellen)



4. Vrijstellingen

• Voor algemeen gedeelte (module 1) bij reeds 

gevolgde opleiding initiator in andere sporten of 

op basis van eerdere opleiding (zie 

vrijstellingstabel)

• Bij behalen aspirant – initiator zwemmen 12 uur 

vrijstelling (module 2 en 3)



Vragen rond de initiatoropleiding ? 



Bedankt voor uw aandacht 


