Bijlage 4
Risico-, Inventarisatie- en Evaluatie activiteiten OZ&PC De Warande
Zwemlessen/Diploma zwemmen

Risico’s
•
•
•

De doelgroep zijn vaak heel jonge en ongeoefende zwemmers met onvoorspelbaar gedrag dat
risico inhoud. Het risico op verdrinking ligt hier zeker op de loer.
Tevens kleine ongevallen als vallen, uitglijden en stoten, door het onvoorspelbare gedrag.
In het diepe bassin wordt de aandacht soms sterk naar één enkel kind getrokken waardoor er
risico op ongevallen voor de andere kinderen is.

Maatregelen
•
•
•
•

•

De gemeente/ het sportbedrijf eist dat er minstens een instructeur is met Zwemleider 2 of 3.
Dat is bij alle zwemlessen geborgd.
De coördinatoren zijn tevens EHBO’er en toezichthouder.
Trainers en toezichthouders dragen een herkenbaar shirt van de vereniging en wordt door de
vereniging verstrekt.
Trainers, toezichthouder en of zweminstructeurs die zelfstandig voor een groep staan zijn altijd
minimaal 18 jaar oud. Hulpkrachten, stagiaires en soortgelijk zijn minimaal 14 jaar en soms zijn
er kinderen van 12 of 13 jaar die al een maatschappelijke stage doen. Deze laatste twee groepen
staan natuurlijk altijd onder leiding van een gediplomeerde lesgever van 18 jaar of ouder.
Bij elke groep groter dan zes tot tien kinderen zijn er twee personen die lesgeven. Anders
volstaat één zweminstructeur. Als een kind de groep verlaat (toiletbezoek of anders) zal één van
de instructeurs er op toezien dat de ouder van het kind de verantwoordelijkheid overneemt.
Tenzij er door de overheid maatregelen zijn getroffen om hiervan af te wijken (denk bv aan een
pandemie).

•

•

•
•

De beweegbare bodem of anderszins bewegend materiaal mag alleen door personeel van het
recreatieoord De Warande worden bediend of door de toezichthouder van OZ&PC De Warande.
Tijdens het afstellen van een bodem mag niemand in het water gaan of zijn.
Ouders, grootouders of andere familie cq begeleiders zijn tijdens de lessen niet aanwezig.
Ouders / begeleiders kunnen met eventuele vragen aan het eind van de les bij de lesgever/
coördinator terecht.
Voor de zweminstructeurs en toezichthouders zijn gedragsregels geformuleerd, zij kennen de
regels en tekenen ervoor.
Het diplomazwemmen vindt veelal plaats tijdens de lesmomenten, bovenstaande regels zijn dan
ook van toepassing tijdens het diplomazwemmen. In afwijking hiervan zijn ouders/begeleiders
welkom in de zwemzaal. Zij worden door de coördinatoren begeleid en volgen de
veiligheidsinstructies op.

Waterpolo

Risico’s
•

Voor senior waterpoloërs (14 jaar en ouder) geldt dat de zwemvaardigheid erg goed is.
De sociale contacten zorgen ervoor dat niemand ongemerkt blijft.

•

De kans op blessures of wonden is zeker aanwezig.

•

Tevens kleine ongevallen als vallen, uitglijden en stoten, door bijvoorbeeld natte omgeving.

Maatregelen
•
•
•

•

Bij trainingen en wedstrijden moet er altijd een EHBO’er zijn.
OZ&PC De Warande eist dat er een gekwalificeerde trainer (hetzij door opleiding of ervaring)
aanwezig is.
Deze trainers zijn ervaren zwemmers die iemand uit het water kunnen redden. Dat geldt ook
voor de volwassen zwemmers zelf. De trainers leggen jaarlijks een verplichte test bij het
sportbedrijf af als onderdeel van het toezichtplan (bijlage 2).
Voor de jeugdtrainingen geldt dat er gekwalificeerde toezichthouders moeten zijn. Die trainers
zijn doorgaans ervaren waterpolo spelers die naar de mening van het bestuur van de vereniging
aan de eisen voldoen. In overleg met de waterpolo commissie kan worden bepaald of ouders,
die bij de jeugdtrainingen zijn, een formele toezichttaak krijgen.

Opmerkingen over diploma vereisten voor waterpolo junioren.
• De zwemvaardigheid van junioren wordt beoordeeld door de trainers. Zij kunnen gevraagd of
ongevraagd advies van de coördinator zwemopleidingen krijgen. Bij voldoende kwalificatie
kunnen zij meetrainen met waterpolo of wedstrijdzwemmen of zelfs beide.
•

Dit ongeacht of het kind zwemles heeft gehad bij OZ&PC De Warande of elders. Als de
zwemvaardigheid onvoldoende is om mee te kunnen doen zullen de trainers het kind (de
ouders) adviseren om eerst door extra begeleiding de zwemvaardigheid te verbeteren.

Wedstrijdzwemmen, inclusief openwaterwedstrijden

Risico’s

• Tevens kleine ongevallen als vallen, uitglijden en stoten, door bijvoorbeeld natte omgeving.
• De zwemvaardigheid van de leden is hier erg goed. De sociale contacten zijn hier goed.
Inzwemmen, ongecontroleerde warming-up, veel zwemmers in een baan geven risico op
botsingen en ongelukken.

Maatregelen
•
•

Bij trainingen en wedstrijden moet er altijd een toezichthouder/ EHBO’er zijn (bijlage 2).
Bij de trainingen aan het bad staan er meerdere trainers aan de kant. Deze trainers zijn
gekwalificeerd (hetzij door opleiding hetzij door ervaring) en zijn in staat iemand uit het water
te kunnen redden. Dat geldt ook voor de volwassen zwemmers zelf. De zwemtrainers volgen
jaarlijks de verplichte zwemtest (zwemmend redden).

Opmerkingen over diploma vereisten voor zwemminioren en junioren.
•

De zwemvaardigheid van deze groepen wordt beoordeeld door de trainers. Zij kunnen gevraagd
of ongevraagd advies van de coördinator zwemopleidingen krijgen. Bij voldoende kwalificatie
kunnen zij meetrainen met waterpolo of wedstrijdzwemmen of zelfs beide.

•

Dit ongeacht of het kind zwemles heeft gehad bij OZ&PC De Warande of elders. Als de
zwemvaardigheid onvoldoende is om mee te kunnen doen zullen de trainers het kind (de
ouders) adviseren om eerst door extra begeleiding de zwemvaardigheid te verbeteren.

Recreatief zwemmen (trimzwemmen/ masterzwemmen)

Risico’s
•

•

De zwemvaardigheid is hier doorgaans goed, maar verschilt onderling. Door selectieve
aandacht van de instructeur op enkelingen is de aandacht van de trainer er niet voor
iedereen en dit brengt risico met zich mee.
Tevens kleine ongevallen als vallen, uitglijden en stoten, door bijvoorbeeld natte
omgeving.

Maatregelen
•
•

Bij trainingen en wedstrijden moet er altijd een toezichthouder/ EHBO’er zijn (bijlage 2).
Bij de trainingen aan het bad staan er meerdere trainers aan de kant. Deze trainers zijn
gekwalificeerd (hetzij door opleiding hetzij door ervaring) en zijn in staat iemand uit het water
te kunnen redden. Dat geldt ook voor de volwassen zwemmers zelf. De zwemtrainers volgen
jaarlijks de verplichte zwemtest (zwemmend redden).

Wedstrijden (Waterpolo en Zwemmen)

Risico’s
•

Bij de wedstrijden is er een sterke sociale controle op de spelers, maar niet op de
bezoekers. Van de bezoekers is de zwemvaardigheid niet bekend. Ook de onbekendheid
van de bezoeker met het bad is een risico, dat geldt zeker voor zeer jeugdige bezoekers.
De aandacht is vaak bij de wedstrijd en niet bij deze (jonge) bezoekers.
Tevens kleine ongevallen als vallen, uitglijden en stoten, door bijvoorbeeld natte
omgeving.

•

Maatregelen
•
•

Bij trainingen en wedstrijden moet er altijd een toezichthouder/ EHBO’er zijn (bijlage 2).
De WPC en de WZC waarborgen door aanvullende maatregelen en waar nodig de veiligheid.

Overige evenementen

Risico’s
•

Tijdens overige evenementen, zoals de Zwemvierdaagse, schoolclinics en
schooltoernooien of het Bedrijventoernooi en sociale evenementen, doen ook anderen
dan leden mee.
•
Andere factoren, andere deelnemers, andere locatie en omgeving kunnen van
invloed zijn op risico’s.

Maatregelen

•

Er moet vanzelfsprekend toezicht aanwezig zijn en EHBO. Afhankelijk van het aantal
aanwezigen en hun vaardigheden moet toezicht specifiek zijn, dus niet in combinatie met
zelf sporten of training/les geven.
•
De organiserende commissies stellen per evenement in samenwerking de
evenementencoördinator (bestuurslid) een toezicht- en veiligheidsprotocol op. Hierin
wordt aandacht besteed aan de speicifieke risico’s van het te organiseren evenement.

