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Algemene veiligheidsvoorschriften 

Calamiteiten 
De ZPCH zwemt in het Sportcomplex Koning Willem Alexander (SKWA) en hanteert de 

calamiteitenprotocollen van het sportcomplex. De protocollen worden vastgesteld door het bestuur van het 

SKWA en worden indien nodig aangepast naar aanleiding van overleg met de vereniging. Het bestuur van het 

SKWA verstrekt de protocollen digitaal aan het bestuur van de ZPCH met ingang van een nieuw seizoen en na 

een wijziging in het protocol.  

Veiligheidsoverleg 
De veiligheid wordt door het bestuur van de organisatie in samenwerking met het bestuur van de ZPCH 

gewaarborgd. Vanuit de ZPCH komt het bestuur 1x per maand bijeen om allerlei zaken te bespreken 

waaronder de veiligheid in het zwembad. Hier worden de nieuwe calamiteitenprotocollen onder de 

afdelingen verspreid en worden de afdelingen op de hoogte gebracht van klachten met betrekking tot de 

veiligheid en/of wijzigingen in het veiligheidsprotocol. 

De voorzitter van de ZPCH staat in contact met het bestuur van het sportcomplex. Er vindt per jaar twee keer 

een overleg plaats tussen het bestuur van het sportcomplex en de voorzitter van de vereniging. Daarnaast is 

er zes keer per jaar een gebruikersoverleg. Twee van deze bijeenkomsten zijn met alle verenigingen die in het 

sportcomplex huren en vier zijn met de verenigingen die het zwembad huren, dit zijn de natte gebruikers 

bijeenkomsten. Tijdens het gebruikersoverleg is er een vertegenwoordiger van het sportcomplex aanwezig.  

Veiligheidsvoorschriften voor, tijdens en na de lessen 

Binnenkomst zwembad 
De afdeling diplomazwemmen van de ZPCH, hierna de afdeling diplomazwemmen, zwemt in het 

Sportcomplex Koning Willem Alexander te Hoofddorp in het recreatiebad en het zes-banen bad. Ouders 

ontvangen na de eerste les een pasje waarmee zij toegang krijgen tot de kleedkamers en de baden in het 

complex tijdens de lesuren.  

Vanaf binnenkomst van het sportcomplex tot en met het douchen ligt de verantwoordelijkheid van de 

veiligheid bij de ouder/voogd. De verantwoordelijkheid van de afdeling diplomazwemmen treedt in werking 

na de overdracht (zie overdracht lesgever/ouder).  

Het gebruik van de kleedkamers en kluisjes is uiteraard mogelijk, echter op eigen risico. De afdeling 

diplomazwemmen is enkel verantwoordelijk voor de baden waar lesgegeven wordt. Mocht er zich een 

incident voordoen in de kleedkamers, met de kluisjes of bij de sanitaire voorzieningen, dan verzoeken wij dit 

bij de receptie van het SKWA te melden.  

Overdracht lesgever/ouder  
Bij de afdeling diplomazwemmen is de doucheruimte aangemerkt als overdrachtsplaats. De ouders 

blijven bij de douches staan wachten totdat een lesgever de deur opent en de kinderen in het bad 

verwelkomt. Deze lesgever controleert of ieder kind bij zijn/haar eigen badje terecht komt. In veel 

gevallen is dit een coördinator. Ouders worden verzocht na de overdracht de doucheruimte te verlaten. 
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Aan het einde van de les mogen de kinderen gaan douchen. Daar staan de ouders alweer te wachten. De 

kinderen worden op dat moment overgedragen van de lesgevers naar de ouders toe. Na de les 

controleert een van de coördinatoren of ieder kind zijn/haar ouder heeft gevonden.  

Indien een ouder verhinderd is om op tijd het kind op te halen zal een van de coördinatoren zich 

ontfermen over de kinderen die nog niet zijn opgehaald. De kinderen verlaten hierbij de doucheruimte 

en worden langs de badrand geplaatst. Onder deze omstandigheden blijven de kinderen de 

verantwoordelijk van de afdeling diplomazwemmen. Vanaf het moment dat de ouder arriveert en het 

kind meeneemt naar de doucheruimte/ kleedkamer valt het kind onder de verantwoordelijkheid van de 

ouders. 

Lesgroepen 
Per uur heeft de afdeling diplomazwemmen op maandag 9 lesgroepen, op woensdag 6 lesgroepen en op 

zaterdag 2 lesgroepen. Op maandag zijn er per uur 6 lesgroepen van het Superspetters diploma en 3 

lesgroepen van het Vaardigheidszwemmen. Op woensdag zijn er beide uren 6 lesgroepen Superspetters 

aanwezig en het lesuur op zaterdag bestaat uit 1 groep watergewenning en 1 groep met privélessen. 

De lesgroepen van Superspetters bestaan maximaal uit 12 kinderen en de vaardigheid lesgroepen uit 

maximaal 10 kinderen.  

Regels omtrent de zwemlessen  
Om de veiligheid te waarborgen zijn er een aantal regels waar iedere lesgever en ieder kind zich aan 

moet houden. Zorg ervoor dat je deze regels bij jezelf en alle kinderen (zowel de kinderen in jouw groep 

als kinderen buiten jouw groep) handhaaft. Het gaat om de volgende regels:  

• Niet rennen, maar lopen 

• Met flippers aan wordt er achteruitgelopen 

• Niet staan op de mat  

• Niet duwen op de mat  

• Niet duiken in het ondiepe. Duiken kan pas veilig vanaf een diepte van 1,40m. Dit staat 

vastgesteld in de regeling besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden 

en is te zien via de signalen langs de wand.  

• Alleen springen in het ondiepe als de bodem minimaal op 1m diepte staat en alleen onder 

toezicht van een lesgever. 

• Niet het water betreden als de beweegbare bodem aangepast wordt. 

• Geen gebruik maken van de duikplank. Met uitzondering voor de vaardigheidszwemmers als dit 

een onderdeel is van hun diploma en er geen lijn onder de duikplank is vastgelegd.  

• Niet duwen: niet op de kant, niet op de rand en niet in het water  

• Alleen lesgevers mogen staan/lopen op de schuine rand van het zwembad 

• Niet zomaar weglopen naar het toilet. Vraag dit altijd bij een lesgever, per groep mag er 1 kind 

tegelijk naar het toilet. Na terugkomst van het toilet weer aanmelden bij de lesgever. 

Beeldmateriaal 
Door middel van het AVG-formulier worden de afspraken met betrekking tot het beeldmateriaal vastgelegd. 

Ouders vullen dit formulier in bij de start van de zwemlessen, om aan te geven of hun kinderen op de foto 

mogen voor promotiedoeleinden, afzwemfoto’s en interne opleidingen van de afdeling diplomazwemmen. 
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Als er wordt aangegeven dat dit niet gewenst is zullen de desbetreffende kinderen niet op de foto worden 

gezet. Als ouders hun gemaakte keuzes willen wijzigen, dan kan dit door middel van het opnieuw invullen van 

een AVG-formulier. 

Tijdens de kijkdagen staat het de ouders vrij om hun eigen zoon/dochter op beeld vast te leggen. Aan de 

ouders en overige genodigden wordt gevraagd er rekening mee te houden dat de andere kinderen in de 

groep niet herkenbaar zijn op de foto. Er wordt verzocht geen foto’s te plaatsen van de gehele groep op 

sociale media. Elke ouder en genodigde is vrij om een foto waar enkel hun eigen kind opstaat op sociale 

media te plaatsen. 

Verder wordt er vanuit de afdeling diplomazwemmen verzocht geen foto’s te maken van onze lesgevers in 

hun badkleding. Wanneer zij in trainerskleding op de kant staan is het geen probleem om de interactie tussen 

de lesgever en het kind vast te leggen. Ditzelfde geldt voor lesgevers die met badkleding in het water staan 

waarbij het water tot boven de heupen komt. Staat er een lesgever in zijn/haar badkleding op de kant dan 

vragen wij de ouders om van deze lesgever op dat moment geen foto’s te maken.  

Communicatieprocessen 

Bereikbaarheid ouders 
Om de ouders op de hoogte te stellen van evenementen en mogelijke calamiteiten worden de ouders 

verzocht zowel een e-mailadres op te geven als een mobiel telefoonnummer. Het e-mailadres zal worden 

gebruikt voor communicatie over evenementen zoals het ouderkind zwemmen, maar ook voor contact over 

privélessen en dag/tijdswisselingen. Het mobiele nummer wordt gebruikt wanneer een kind ziek is/wordt 

tijdens de lessen en deze ouder niet in de kantine aanwezig is.  

Contactmomenten met ouders 
Om de ouders te informeren over de voortgang van het kind wordt er maandelijks 1 les geselecteerd waarbij 

de ouders mogen kijken. Tijdens deze kijkdagen kunnen ouders het tweede halfuur aan de badrand de les 

volgen en na de les de lesgevers en coördinatoren vragen stellen over de voortgang van hun kind of een 

verzoek indienen voor privélessen of vragen om tips om samen met hun kind te zwemmen. De ouders kunnen 

op kijkdagen het laatste half uur van de les terecht met hun vragen bij een coördinator en na de les bij de 

lesgever.  

Mochten ouders verdere vragen hebben kunnen ze de coördinatoren mailen via diplomazwemmen@zpch.nl. 

Daarnaast kunnen de ouders een WhatsApp bericht versturen naar: 06-12949360. De WhatsApp berichten 

zullen gedurende de lestijden worden bekeken en beantwoord.   

Vorderingensysteem 
Per ingang van het seizoen 2019-2020 wordt er door de afdeling diplomazwemmen gebruik gemaakt van een 

online leerlingvolgsysteem. Per kind krijgen de ouders een inlogcode om zo de vooruitgang van hun kind 

online te bekijken. Per badje staan de verschillende bijhorende eisen genoteerd. Op deze manier kunnen 

ouders gerichtere vragen stellen tijdens kijkdagen over de voortgang van hun kind. Een keer per maand 

worden de vorderingen van de kinderen bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. 
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