Nieuw licentiebeleid Commissie Zwemopleidingen met ingang van januari 2014.
Licentie
De CZO kent drie licenties, te weten twee vanuit de ´oude´ opleidingsstructuur (opleiding en
examineren t.b.v. de diploma’s Zwemleider A en Zwemleider B) en een nieuwe (voor de opleiding
en afsluiting van de opleiding tot ´lesgever Zwem ABC´).
Oude stijl:
 58: Opleiding voor Opleiders (OVO)
 59: Examinator (OVE)
Nieuwe stijl:
 60: Opleiding voor opleider & examinator (OVOE).
Dit is de nieuwe opleiding sinds het najaar van 2011.

Wie is Opleider/Examinator (Licentie 60):


Zij die licentie 58 en 59 hebben en daarnaast in het bezit zijn van het certificaat van de
bijscholingsbijeenkomst (groepsgesprek technieken) dat door de NPZ|NRZ dan wel door de
CZO is uitgegeven.



Diegenen die de cursus OVOE met goed gevolg hebben afgelegd.

Toelatingseisen OVOE:




Minimaal in het bezit zijn van het diploma Zwemleider A+ / Lesgever Zwem-ABC.
Minimaal twee jaar ervaring hebben in het lesgeven.
Ervaring hebben in het beoordelen van stagelessen is een pre.

Vrijstellingen
Van ervaringen uit het verleden is geleerd dat het volgen van de totale opleiding (OVOE) een
meerwaarde geeft voor het onderdeel ‘Examinator’. In het geval dat een kandidaat toch vrijstellingen
wil, zal er een gesprek gepland worden met de cursusleiding om te bezien welke mogelijkheden er zijn,
waarbij de kandidaat wel zijn EVC’s (Elders Verworven Competenties) kan/mag inzetten.

Licentiebehoud (licentie 60)
De CZO heeft gekozen voor een methode die aansluit bij de wereld van ‘leven lang leren’.
Om dit te kunnen bewerkstelligen heeft de CZO een puntensysteem ingevoerd om de licentie te
behouden. Voor ieder onderdeel waarmee de licentie behouden kan worden, worden punten gegeven.
Men dient per twee kalenderjaren minimaal 9 punten te behalen om de licentie te behouden. In deze
twee kalenderjaren is men verplicht minimaal eenmaal te functioneren als examinator.
Noot:
Omdat de nieuwe licentie gekoppeld is aan de nieuwe opleiding Lesgever Zwem-ABC is het op dit
moment niet reëel om van iedereen te verlangen het minimale aantal punten te behalen. De reden
hiervan is gelegen in het feit dat er op dit moment nog te weinig examens gehouden worden. Zulks
ter beoordeling van de CZO zal tot een nader te bepalen datum het minimale aantal punten verlaagd
worden naar 6.

Puntensysteem










Bijscholingen
Voor elk dagdeel van de bijscholing die door de CZO wordt georganiseerd ontvangt men
3 punten. (Over het algemeen bestaan de bijscholingen van de CZO uit twee dagdelen.)
Voorts is men verplicht om minimaal twee dagdelen per twee jaar aan de bijscholing deel
te nemen.
De CZO verplicht zich om bijscholingen eenmaal per jaar te organiseren.
Extra Bijscholing
Voor elke extra bijscholing die door de CZO wordt georganiseerd en die in relatie staat tot
de opleidingen en examens Lesgever Zwem-ABC, ontvangt men 3 punten.
Groepsgesprek (examenonderdeel)
Voor de groepsgesprekken die gehouden worden op één examendag en waarbij men inzetbaar
is (op uitnodiging van de CZO), ontvangt men 3 punten.
Examenles praktijk beoordelen (onderdeel van de stage)
Voor de beoordeling van de praktijklessen die gehouden worden op één examendag en waarbij
men inzetbaar is (op uitnodiging van de CZO), ontvangt men 3 punten.
Werkopdracht
Als men door welke oorzaak dan ook niet in staat is geweest om het vereiste minimale aantal
punten per twee jaar te behalen, kan men deze door middel van een werkopdracht
compenseren. Het aantal te behalen punten voor een werkopdracht is maximaal 6.
Om deze werkopdracht te verkrijgen dient men zelf een verzoek in te dienen bij de CZO.
De CZO beoordeelt dit verzoek en verstrekt de opdracht en daarbij een datum voor wanneer
de werkopdracht ingeleverd moet zijn. De CZO beoordeelt de werkopdracht en kent daaraan
een aantal punten toe. Mocht het aantal te behalen punten hierdoor alsnog te laag zijn voor
het licentiebehoud, krijgt men één herkansing om alsnog aan de eis te voldoen.
Daarnaast is men verplicht om na het maken van een werkopdracht, bij een bijscholingsbijeenkomst binnen de eerst volgende licentieperiode aanwezig te zijn.

Aanvulling op bovenstaand licentiebehoud


Algemeen:
De personen die alleen een licentie 58 of alleen een licentie 59 hebben, zullen deze blijven
behouden met daaraan gekoppeld het nieuwe licentie beleid, met dien verstande dat voor
licentiebeleid 58 alleen de bijscholingen verplicht zijn; het minimale aantal punten per twee jaar
is dus 6.
Voor de personen die alleen licentie 59 hebben, gelden de zelfde voorwaarden als die van
licentie 60, of te wel het te behalen aantal punten per twee jaar is 9.

