OPLEIDING CERTIFICAAT ZWEMMEND REDDEN VOOR ZWEMBADEN

AANMELDEN CURSUS/EXAMEN:
 De cursus hoeft niet aangemeld te worden.
 De cursus wordt aangemeld tegelijkertijd met het aanvragen van het examen via het zogenaamde
ead_formulier_certificaat ZRZ –formulier, zie:
http://bondsinfo.reddingsbrigade.nl/upload/docs/ead_formulier_certificaat_zwemmend_redden_voor_zwembaden.xls



Dit formulier dient minimaal 28 dagen voor het examen binnen te zijn bij Reddingsbrigades Nederland
(RN, voorheen KNBRD). Het formulier kan gestuurd worden aan: marga@reddingsbrigade.nl



De docent hoeft niet geregistreerd te zijn bij RN, de examinator wel. Het is echter wel aan te raden een
docent te vragen die een reddingsbrigade achtergrond heeft.



Je dient als vereniging zelf een examinator uit te nodigen. Watervrienden Nederland heeft ‘eigen’ NCSexaminatoren ZRZ. Zie bijlage.
Daarnaast zijn er ook de examinatoren van RN, zie:
http://bondsinfo.reddingsbrigade.nl/upload/docs/examinatoren_zwemmend_redden_voor_zwembaden_bij_reddingsbrigades.pdf



Per examinator zijn 10 kandidaten toegestaan. Hou hiermee rekening met uitnodigen van examinatoren.



De examinator komt als vrijwilliger bij jouw vereniging examineren. Deze krijgt hier echter wel een
onkostenvergoeding voor. De onkostenvergoeding bestaat uit twee delen: Reiskosten en examenvergoeding. Het doorberekende bedrag kan per brigade verschillen. De kilometer vergoeding is voor de
examinator. De examenvergoeding wordt vaak afgedragen aan de brigade waar de examinator lid is.

BESTELLEN BOEKEN:
 RN heeft voor deze opleiding een reader samengesteld. Deze kan besteld worden voor €13,95 bij RN via
onderstaande link:
http://bondsinfo.reddingsbrigade.nl/winkel/lesmateriaal/lesmateriaal/reader_zwemmend_redden_voor_zwembaden

DE INHOUD:
 De opleiding Zwemmend Redden voor Zwembaden bestaat uit zowel theorie als praktijk.
De praktijkonderdelen staan beschreven in de reader.
Per 01 januari 2014 geldt het nieuwe Examenreglement. De reader is aangepast aan deze nieuwe eisen.
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EXAMEN:
 Voorwaarden voor deelname aan het praktijkexamen: De kandidaat moet 16 jaar of ouder zijn en moet de
theoretische opdracht voldoende hebben afgerond.


De theorie wordt getoetst aan de hand van een door de kandidaat te maken werkstuk. Dit werkstuk omvat
twee cases van verdrinkingen. De cases zijn te vinden op:
http://bondsinfo.reddingsbrigade.nl/derden/publicaties/774
Het werkstuk wordt beoordeeld door de examinator. Het werkstuk moet ruim op tijd (wij adviseren drie
weken) voor het examen in bezit zijn van de examinator. Dan is er nog tijd om het na te kijken en eventueel
aan te passen.



Voor nadere informatie omtrent het examen verwijzen wij u naar het Examenreglement, zie
http://bondsinfo.reddingsbrigade.nl/upload/docs/erexternen_2014_2015.pdf

LICENTIEVERLENGING:
 Het ZRZ-certificaat is twee jaar geldig. Binnen deze twee jaar kan verlenging aangevraagd worden. Hiertoe
wordt het praktijkexamen nogmaals afgenomen (vóór de verloopdatum). Ook hiervoor kan de vereniging
zelf een examinator uitnodigen. Voor de verlenging wordt het EAD-aanvraagformulier licentieverlenging
gebruikt, zie:
http://bondsinfo.reddingsbrigade.nl/upload/docs/ead_formulier_zrz_licentie_verlenging.xls

KOSTEN:
 Prijzen voor alle externe opleidingen binnen Reddingsbrigade Nederland :
Examenaanvraag
€ 37,50
Aanvraag licentieverlenging
€ 37,50
Kandidaat examen
€ 19,50
Kandidaat licentieverlenging
€ 9,50
Cursusboeken
Handleiding ZRZ
€ 13,95
(prijslijst januari 2014, zie voor actuele prijzen:
http://bondsinfo.reddingsbrigade.nl/derden/publicaties/773
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NCS opleiders/examinatoren Zwemmend Redden voor Zwembaden mailadressen - febr. 2014

Vereniging

Naam

e-mail

RSV Alkmaar
RSV Alkmaar
Amsterdamse Watervrienden
Amsterdamse Watervrienden
Apeldoornse Watervrienden

Yvonne Kok
Evelien Beets
Jolanda Pauw
Linda Overdijkink
Sjaak van den Berg

ypckok@hotmail.com
djbeets@hetnet.nl
jolandapauw@planet.nl
lover@alice.nl
sjaak.berg@hotmail.com

Apeldoornse Watervrienden
Enschedese Watervrienden
Enschedese Watervrienden
Haagse Watervrienden

Piet Timmermans
Martin v.d. Korf
Marijke van Os
Arjan v.d. Kooij

piettimmermans.awv@gmail.com
martinyvonne@home.nl
marijke_1984@hotmail.com
aivanderkooij@planet.nl

Haagse Watervrienden
Eindhovense Watervrienden

Hanneke van Dun
Annemarie Imhoff

ad.hanneke.vandun@casema.nl
annemarie.imhoff@bsetmedia.nl

Helmondse Watervrienden

José v.d. Poel

Pijnackerse Watervrienden
Watervrienden Woerden
Watervrienden Woerden
Watervrienden Woerden
Watervrienden Haarlem
Watervrienden Haarlem
Watervrienden Maastricht
Watervrienden Maastricht
Watervrienden Maastricht
Gemertse Watervrienden

Aldo Evers
Henny Langeslag
Arie Segers
Karel Garrelfs
Olaf Nagtegaal
Marianne Akerboom
Han v.d. Staay
Michael Lonis
Lilian Odekerken
Twan v.d. Berg

poeleke@onsnet.nu
A.evers@microcarelaboratorium.nl
H.Langeslag1@kpnplanet.nl
ariesegers@hotmail.com
Garrelfs@casema.nl
ollienagtegaal@gmail.com
marianne.akerboom@live.nl
hanvandestaaij@alice.nl
miclonis@home.nl
odekerken@scarlet.nl
twanvandenberg@hetnet.nl

Watervrienden Geleen

Liesbeth de Wijs

wcbunde@hetnet.nl

Watervrienden IJmuiden
Watervrienden IJmuiden
Watervrienden Schiedam

Inge Jonker-Buist
Sjoert Dekker
Han v. Knotsenburg
Jolanda v.
KnotsenburgHuijsdens
Ine VoesenekSanders

jobunkisert@tele2.nl
sjoerd.dekker@quicknet.nl
hvanknotsenburg@upcmail.nl

Watervrienden Schiedam
Watervrienden Valkenswaard
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jolandahuijsdens@upcmail.nl
cavs@live.nl

