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1 Algemeen  
 

1.1 Toepasselijkheid van de regeling 

1. Deze regeling is van toepassing op alle documenten en examens voor het certificaat 

Zwemmend Redden voor Zwembaden van Reddingsbrigade Nederland, op 

opleidingsinstituten, op examinatoren, op alle kandidaten die voor een examen staan 

ingeschreven en op alle kandidaten die verzoeken om toegelaten te worden tot een examen. 

2. De kandidaat, opleidingsinstituut en examinator worden geacht kennis te hebben genomen 

van dit reglement. 

 

2 Centrale Examencommissie 
 

2.1 Algemeen 

1. Het bestuur stelt de Centrale Examencommissie (CECO) in ten behoeve van het organiseren 

en het afnemen van de examens.  

2. Een verdere omschrijving van de taken en bevoegdheden van de Centrale Examencommissie 

is opgenomen in artikel 8.2.7 van het Huishoudelijk Reglement van Reddingsbrigade 

Nederland. 

 

3 Beschrijving van de opleiding 
 

3.1 Opleidingsrichtingen 

Dit reglement heeft betrekking op de opleiding Zwemmend Redden voor Zwembaden van 

Reddingbrigade Nederland 

 
3.2 Doel van de opleiding 

Met de opleidingen wordt beoogd gespecialiseerde kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van 

toezichthouden en hulpverlening in een zwembad aan de kandidaat bij te brengen. 

 

3.3 Kwaliteit 

1. Reddingsbrigade Nederland voert periodieke audits uit om de kwaliteit van de opleidingen te 

waarborgen. 

2. Het examensecretariaat zorgt dat bij minimaal 25% van de afgenomen examens een 

waarnemer van Reddingsbrigade Nederland aanwezig is. 

 
4 Examen 
 

4.1 Algemeen 

1. Tijdens het examen wordt getoetst of de kandidaat in voldoende mate aan de 

beoordelingscriteria in het examenprotocol voldoet  

2. Zonder inschrijving is deelname aan een examen niet toegestaan, behoudens individuele 

toestemming van de Centrale Examencommissie.  

3. Uitsluitend kandidaten met een goede conditie die voldoen aan de exameneisen kunnen 

deelnemen aan het examen. Ter beoordeling van de aanvragende organisatie.  
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4.2 Theorie opdracht 

1. Reddingsbrigade Nederland biedt een standaard theorie opdracht aan, indien de examinator 
een eigen opdracht wil samenstellen dient te voldoen aan de volgende eisen: 
a) De theorie opdracht heeft een summatieve functie; 
b) de inhoudsvaliditeit en begripsvaliditeit zijn geborgd; 
c) er is een specificatietabel opgemaakt; 
d) er zijn cognitieve en affectieve doelstellingen opgenomen; 
e) de opdracht dient opgebouwd te worden aan de hand van minimaal twee realistische 

casussen 
2. Elke kandidaat dient zelfstandig de theorieopdrachten te maken; 
3. De theorie opdracht dient ruim voor het examen te worden ingeleverd; 
4. De theorie opdracht wordt voor het examen per kandidaat door de examinator beoordeeld; 
5. Voor het theorie onderdeel dient minimaal een voldoende te worden behaald. Bij een 

beoordeling “onvoldoende” kan een kandidaat niet deelnemen aan het praktijkexamen; 
6. De theorieopdracht dient van elk kandidaat op het examen aanwezig te zijn en kan door de 

waarnemer worden ingezien. 
 

4.3 Kosten 

1. De kosten voor de examenaanvraag worden jaarlijks vastgesteld. 

2. De examenkosten per kandidaat worden jaarlijks vastgesteld. 

3. Na acceptatie van de examenaanvraag wordt een factuur verzonden naar het 

opleidingsinstituut dat staat vermeld op het aanvraagformulier. 

4. Een inschrijving is pas definitief na het betalen van de bijbehorende examenkosten. 

 

4.4 Examenlocatie 

1. De aanvrager van het examen dient een examenlocatie beschikbaar te stellen die voldoet aan 

de door Reddingsbrigade Nederland gestelde eisen. 

2 .  Het examen dient te worden afgenomen in een zwembad, waarvan: 

a .  Het beschikbare wateroppervlakte tenminste 125 m2 bedraagt; 

b .  over een wateroppervlakte van tenminste 40 m2 een waterdiepte heeft van 

tenminste 2 meter; 

c .  een minimale breedte van 5 meter heeft.  

3. Het zwembadwater moet minimaal 17°C zijn. 

 

4.5 Veiligheid 

1. Tijdens het examen zijn de normaal geldende veiligheidsmaatregelen en – standaarden in de 

gegeven omgeving van toepassing. 

2. Tijdens het examen mogen de kandidaten en figuranten geen risico lopen op onderkoeling. 
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4.6 De richtlijnen voor de beoordeling  

1. Elke kandidaat wordt aan de hand van dezelfde normen op gelijke wijze beoordeeld. 

2. Elke kandidaat wordt beoordeeld aan de hand van beoordelingscriteria die zijn vastgesteld in 

het examenprotocol.  

3. Een technisch onderdeel, dat apart staat vermeld op het examenprotocol, mag éénmaal 

opnieuw worden uitgevoerd.  

4. Examinatoren moeten hun beoordeling kunnen motiveren. De beoordeling moet consistent en 

in overeenstemming met de beoordelingscriteria zijn. 

 

4.7 Het examenprotocol 

1. Het examenprotocol vermeldt de gegevens over de inhoud van het examen. 

2. Een kandidaat wordt geacht kennis te nemen van het examenprotocol. 

 

4.8 Examenaanvraag  

1. Het aanvragen van een examen wordt gedaan door middel van het formulier 

‘examenaanvraagformulier ZRZ (EA-ZRZ)’. 

2. Het formulier ‘EA-ZRZ’ dient volledig te worden ingevuld, bij onvolledige opgave wordt de 

inschrijving niet in behandeling genomen. 

3. De aanvraag voor een examen dient minimaal 28 dagen voor de aangevraagde datum te 

worden ingediend. 

4. Een bevestiging van het examen wordt door het examensecretariaat van Reddingsbrigade 

Nederland binnen 5 werkdagen verstrekt. 

5. Examens voor 08:00 uur en na 21:00 uur en op zondagen kunnen alleen in overleg met het 

examensecretariaat plaatsvinden.  

 

4.9 Examenbescheiden 

1. De examenbescheiden worden uiterlijk 5 werkdagen voor het examen door het 

examensecretariaat van Reddingsbrigade Nederland verzonden aan de examinator(en) 

2. De examenbescheiden bestaan uit: 

a. Een op naam gesteld examenprotocol (per 10 kandidaten). 

b. Scenario’s voor de competentiegerichte examenonderdelen. 

 

4.10 Administratieve afhandeling  

1. Het examensecretariaat van Reddingsbrigade Nederland draagt zorg voor de administratieve 

afhandeling bij de aanvraag van het examen. 

2. Het examensecretariaat houdt hier een (digitaal) dossier over bij. 

 

4.11 Voldoende reddings-, en hulpmiddelen 

Het opleidingsinstituut zorgt tijdens het examen voor de aanwezigheid van voldoende 

reddings-, en hulpmiddelen. 
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4.12 Uitvoering examenonderdelen 

1. Indien het aantal examenkandidaten minder dan 8 bedraagt, dan is het opleidingsinstituut 

verplicht om een aantal andere zwemmers beschikbaar te hebben die tijdens de 

reddingsopdracht als pseudo-drenkeling kunnen dienen. 

2. Bij het uitvoeren van de bevrijdings- en vervoersgrepen kunnen de kandidaten beurtelings als 

redder en als pseudo-drenkeling optreden, tenzij anders is aangegeven. 

3. Het is niet toegestaan om tijdens het examen op enige wijze inhoudelijke of 

uitvoeringstechnische aanwijzingen te geven aan de kandidaten. 

4. De onder water te zwemmen afstand wordt in rechte lijn rechthoekig van de startplaats af 

gemeten. 

5. Popduiken dient bij een waterdiepte van minimaal 2,00 meter te worden uitgevoerd. 

6. De werkelijk behaalde diepte (minimaal 2,00 meter) wordt vermeld op het certificaat. 

7. Alle onderdelen dienen gekleed te worden uitgevoerd.  

 
4.13 Examinator 

1. Examinatoren examineren namens Reddingsbrigade Nederland en dragen daarbij zorg 

voor het behoud van het vastgestelde examenniveau en de examenkwaliteit.  

2. Het organiserende opleidingsinstituut draagt de verantwoordelijkheid voor het vinden van een 

examinator. 

 

4.14 Vrijwaring 

Het opleidingsinstituut vrijwaart Reddingsbrigade Nederland voor elke financiële en juridische 

aansprakelijkheid, voortvloeiende uit de handelingen van de kandidaten voor, tijdens en na het 

examen. 

 

4.15 Vastellen examenuitslag 

1. Binnen 30 minuten na afloop van het examen wordt de voorlopige uitslag door de examinator 

vastgesteld. 

2. Direct na de vaststelling van de voorlopige uitslag wordt deze aan de kandidaat bekend 

gemaakt. 

3. De examinator zorgt dat de voorlopige uitslag (volledige en originele beoordeling) binnen 5 

werkdagen in het bezit is van het examensecretariaat. 

4. Het examensecretariaat controleert de voorlopige uitslag op procedurele en administratie 

onjuistheden en stelt de uitslag vervolgens definitief vast. 

5. Administratieve onjuistheden worden gemeld aan de ambtelijk secretaris van de Centrale 

Examencommissie die de uitslag met redenen omkleed ongeldig kan verklaren.  

 

4.16 Verzuim 

1. Verzuim zonder kennisgeving wordt in geen geval toegestaan en leidt in de regel tot het 

zakken voor het examen. 

2. Bij verzuim zonder afmelding heeft de kandidaat geen recht op restitutie van het examengeld. 

 

4.17 Verzetten examendatum/ examentijd 

Indien een examen niet door kan gaan op de geplande datum en tijd, dan moet dit minimaal 24 uur 

van te voren worden gemeld bij het examensecretariaat. Daarna dient een nieuwe aanvraag 

ingediend te worden. De kosten voor de examenaanvraag worden dan opnieuw in rekening gebracht. 

 

4.18 Geheimhouding 

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van een examen en daarbij gegevens ontvangt die 

vertrouwelijk zijn of waarvan het vertrouwelijke karakter kan worden vermoed, is verplicht tot 

geheimhouding daarvan, tenzij taak of wet verplicht dit niet te doen. 
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4.19 Bezwaar 

Een kandidaat kan bij de Centrale Examencommissie bezwaar maken tegen de gang van zaken 

voorafgaand aan, tijdens en na het examen en/of de beslissing van de Centrale Examencommissie 

over de uitslag van het examen zoals uitgewerkt in artikel 7 van dit reglement. 

 

5 Dispensatie 
1. Dispensatieverzoeken dienen gelijktijdig met de examenaanvraag ingediend te worden bij het 

examensecretariaat. 

2. Dispensaties worden alleen om gezondheidsreden verleend, gebaseerd op de volgende 

uitgangspunten: 

a. De kandidaat kan met de dispensatie het gehele examenprogramma afleggen.  

b. Het afleggen van het examen kan redelijkerwijs binnen de standaard examentijd + 10 

minuten worden uitgevoerd. 

c. De kandidaat veroorzaakt naar verwachting geen noemenswaardige problemen voor 

andere kandidaten bij het examen 

d. Het examen kan voor alle betrokkenen veilig worden uitgevoerd, 

3. Een dispensatieverzoek dient zo precies mogelijk te omschrijven waarvoor de dispensatie 

wordt aangevraagd. 

4. Het examensecretariaat toetst het verzoek aan de geformuleerde uitgangspunten. 

5. Het examensecretariaat informeert vervolgens binnen 7 werkdagen na ontvangst van het 

verzoek schriftelijk  de aanvrager en stuurt een kopie naar de organisatie die namens 

Reddingsbrigade Nederland de examenaanvraag behandeld. 

6. Een dispensatieverzoek wordt altijd uitgegeven voor één examen. 

7. Verleende dispensaties worden altijd op het certificaat vermeld. 

 

6 Fraude 
 

6.1 Definitie fraude 

Onder fraude wordt verstaan het handelen of nalaten van een kandidaat waardoor het vormen van 

een juist oordeel door de examinator geheel of gedeeltelijk onmogelijk is. 

 

6.2 Voorbeelden van fraude 

In ieder geval worden de volgende gedragingen als fraude aangemerkt:  

• Het op ontoelaatbare wijze proberen de examenuitslag te beïnvloeden; 

• het gebruikmaken van niet-toegestane hulpmiddelen. 

 

6.3 Examinator 

1. Wanneer bij of ten aanzien van een examinator fraude wordt geconstateerd of ernstig 

vermoed, deelt de examinator dit mee aan de kandidaat en maakt hij daarvan een 

aantekening op het examenprotocol.  

2. De examinator meldt zijn bevindingen aan de Centrale Examencommissie. 

 

6.4 Horen 

De Centrale Examencommissie kan besluiten om de betrokkenen te horen. 
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6.5 Maatregelen 

1. Indien de Centrale Examencommissie gemotiveerd tot het oordeel komt dat er sprake is van 

fraude, kan de Centrale Examencommissie de volgende maatregelen opleggen: 

• ongeldigverklaring van de uitslag van het betreffende examen, en/of 

• uitsluiting van (verdere) deelname aan toetsing voor een bepaalde tijdsperiode.  

2. De Centrale Examencommissie stelt de kandidaat en de examinator schriftelijk en 

gemotiveerd op de hoogte van de al dan niet getroffen maatregelen. 

 
7 Bezwaar 
 

7.1 Wijze van indienen 

1. Een bezwaar dient schriftelijk en ondertekend bij de Centrale Examencommissie te worden 

ingediend binnen tien werkdagen nadat de uitslag van het examen bekend is gemaakt. 

2. De Centrale Examencommissie bevestigt de ontvangst aan de indiener en brengt de 

betrokken examinator op de hoogte van het bezwaar.  

3. Indien de termijn voor indiening wordt overschreden, wordt het bezwaar niet in behandeling 

genomen. 

 

7.2 Inhoud van het bezwaar 

1. Het bezwaarschrift bevat ten minste: 

• de naam en het adres van de indiener; 

• de datum van indiening; 

• de omschrijving van het bezwaar. 

2. Indien het bezwaarschrift een of meer van deze onderdelen niet bevat, wordt de indiener in de 

gelegenheid gesteld deze binnen vijf werkdagen alsnog aan te vullen.  

3. Indien het bezwaar niet binnen deze termijn wordt aangevuld, dan wordt het bezwaar niet in 

behandeling genomen. 

 

7.3 Niet in behandeling 

Indien een bezwaar om een van de redenen als genoemd in artikel 7.1 en/of 7.2 niet in behandeling 

wordt genomen, stelt de Centrale Examencommissie de indiener hiervan binnen 15  werkdagen op de 

hoogte. 

 

7.4 Horen 

De Centrale Examencommissie kan besluiten om de betrokkenen te horen. 

 

7.5 Termijnen uitspraak bezwaar 

De Centrale Examencommissie beslist binnen dertig werkdagen na indiening van het bezwaar. De 

Centrale Examencommissie kan de termijn eenmaal verlengen met een maximum van dertig 

werkdagen. 

 

7.6 Beslissing 

De Centrale Examencommissie geeft een gemotiveerd oordeel over het al dan niet gegrond zijn van 

het bezwaar en deelt dit schriftelijk mee aan de indiener en de betrokken examinator. De Centrale 

Examencommissie deelt daarbij mee welke maatregelen getroffen worden naar aanleiding van dit 

oordeel. 

 

  



 

Examenreglement Zwemmend Redden voor Zwembaden september 2018 Pagina | 9  

 

 

8 Certificering 
 

8.1 Certificaat 

1. Na het met voldoende resultaat afronden van het examen wordt er op het examensecretariaat 

een certificaat aangemaakt. 

2. Het certificaat wordt voorzien van een uniek relatienummer dat aan de kandidaat is 

gekoppeld. 

3. De datum van het examen is de datum die op het behaalde certificaat wordt vermeld. 

4. Certificaten worden wekelijks door het examensecretariaat opgestuurd naar het 

opleidingsinstituut 

 

8.2 Certificaat en geldigheid 

1. Certificaten zijn 24 maanden geldig. De geldigheidsduur staat op het certificaat 

vermeld. 

2. Voor verlenging van het certificaat moet een examen worden afgelegd. 

3. Voor verlenging van het certificaat wordt een bedrag in rekening gebracht. 

 

8.3 Certificaat en archivering 

1. Reddingsbrigade Nederland bewaart een (digitale) kopie van de certificaten. 

2. Een kandidaat kan te allen tijde, na het overleggen van een geldige legitimatie, over een kopie 

van (een deel van) zijn dossier beschikken. 

3. Een kandidaat kan tevens een verzoek indienen zijn dossier uit het archief van 

Reddingsbrigade Nederland te verwijderen. Dit verzoek wordt vanwege aantoonbaarheid wel 

gearchiveerd. 

 

9 Slotbepalingen 

 

9.1 Onvoorziene omstandigheden 

Indien zich omstandigheden voordoen die de toetsing betreffen en waarin dit reglement niet voorziet, 

beslist de Centrale Examencommissie. 

 

9.2 Wijzigingen 

1. Wijzigingen van deze regeling worden door het Bestuur van Reddingsbrigade Nederland bij 

afzonderlijk besluit vastgesteld.  

2. Een wijziging kan voorts niet ten nadele van kandidaten van invloed zijn op enige andere 

beslissing, die krachtens deze regeling door de Centrale Examencommissie is genomen ten 

aanzien van een kandidaat.  

 

9.3 Vorige regeling(en) vervallen 

Doordat deze regeling in werking treedt, komen alle voorgaande regeling(en) te vervallen. 

 

9.4 Bekendmaking 

Het Landelijk Bureau van Reddingsbrigade Nederland draagt zorg voor bekendmaking van deze 

regeling, alsmede van elke wijziging. 

 

9.5 Inwerkingtreding 

Deze regeling treedt in werking op 1 september 2018 


