
De beroepsopleiding
Allround 
zwembadmedewerker 

www.nrz-nl.nl/allround

Maak van zwemmen je vak!



2  Begeleider recreatieve zwemactiviteiten 
De Begeleider recreatieve zwemactiviteiten verzorgt recreatieve 
activiteiten in het zwembad, die aansluiten op de motieven en 
doelen van specifieke (groepen) deelnemers. Je weet welk aanbod 
er allemaal mogelijk is en bent specialist voor één of meerdere 
type zwemactiviteiten en/of doelgroepen. Dit onderdeel is ook 
zeer geschikt voor medewerkers die al in het zwembad werken 
maar meer (specialistische) kennis willen over specifieke 
doelgroepen of activiteiten. 

Kijk voor de mogelijke specialisaties op www.nrz-nl.nl/ce2

3  Lesgever Zwem-ABC 
De Lesgever Zwem-ABC verzorgt zwemonderwijs aan kinderen en 
volwassenen. Het leren zwemmen is gericht op zwemveiligheid, 
zwemplezier en het kunnen voldoen aan de Nationale Norm 
Zwemveiligheid. 

Heel Nederland zwemveilig
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1  Lifeguard 
De Lifeguard zorgt ervoor dat de bezoeker een 
veilig en plezierig verblijf heeft in het zwembad. 
Hij houdt toezicht en draagt bij aan het voor-
komen van verdrinking, treedt op als gastheer of 
-vrouw en zorgt dat de accommodatie schoon is.

veiligheid, gastheer, plezierig verblijf

zwemles, plezier, zwemveiligheid

plezier & ontspanning, doelgroepen

Zwemles geven, toezichthouden in het zwembad en het verzorgen 
van recreatieve zwemactiviteiten; je leert het allemaal in de beroeps-
opleiding Allround zwembadmedewerker. Haal je startkwalificatie 
via de nationale opleiding en zorg samen met ons voor een plezierige 
en veilige zwemomgeving van de badgasten! Werkgevers in de zwem-
badbranche vertrouwen op de kwaliteit van deze beroepsopleiding. 
Met het branchecertificaat op zak is de kans op werk dus groot!

De beroepsopleiding Allround zwembadmedewerker bestaat  
uit drie onderdelen:
1 Lifeguard
2 Begeleider recreatieve zwemactiviteiten
3 Lesgever Zwem-ABC

De onderdelen kunnen los van elkaar gevolgd worden bij één van de 
meer dan vijftig opleidingsinstituten in Nederland. Je rondt ieder onder-
deel afzonderlijk af en als je slaagt voor het examen ontvang je van de 
Nationale Raad Zwemveiligheid het bijbehorende branchecertificaat. 
Als je alle drie de certificaten behaalt, krijg je het diploma Allround  
zwembadmedewerker en ben je allround inzetbaar!
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Nationale Raad 

Zwemveiligheid

Horapark 4, 6717 LZ Ede

Postbus 357, 6710 BJ Ede

T +31 (0)318-83 02 50

E info@nrz-nl.nl

www.nrz-nl.nl

Waar kan ik de opleiding volgen?

Nieuwsgierig? Overal in Nederland zijn opleidingsinstituten waar de 
opleiding kan worden gevolgd. Bekijk meer informatie en waar de 
opleiding gevolgd kan worden op www.nrz-nl.nl/allround.

Heel Nederland zwemveilig
Samen werken aan




