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Infoavond voor lesgevers zwemmen.  

Wat er nu is ….. 

Als je in Oostkamp wilt leren zwem-

men kan je dat op verschillende ma-

nieren doen. Je volgt lessen bij een 

privéleerkracht, je leert zwemmen van 

je ouders of van een bevriend iemand,  

je leert het op school of je volgt 

groepslessen via de zwemschool….. 

Iedereen is volgens zijn kennis bezig 

en doet het met de meest goeie bedoe-

lingen op zijn eigen  manier.  De 

meesten geschoold en met  ruime er-

varing . Dat kan als gevolg hebben: 

 Dat  er zaken onbewust niet 

juist aangeleerd worden  

 Dat kinderen te vroeg leren 

zwemmen en vaak een aantal 

basisvaardigheden missen of 

overslaan 

 Dat kinderen  te snel leren 

zwemmen en een brevet halen,. 

Daarna het zwemmen niet on-

derhouden en het verliezen nog 

voor het echt verworven is. 

 

 

 Dat kinderen in de zwemschool rugcrawl 

leren en dat jonge zwemmers verward wor-

den als ze plots met de klas schoolslag 

moeten zwemmen…. 

Toch zit leren zwemmen in de lift. Je merkt dit 

aan het aantal privélessen en aan het succes van 

de zwemschool. 

Vandaar….. 

Groeide de idee om een vormingsavond te orga-

niseren voor al wie met zwemmen bezig is in en 

rond Oostkamp. De bedoeling is om een prikkel 

te geven en tot nadenken aan te zetten. Het eigen 

lesgeven even onder de loep te nemen, te bevra-

gen, geïnspireerd worden…. Misschien dat vanuit 

die prikkel de neuzen wat in dezelfde richting 

kunnen wijzen.  

Als zwemclub en zwemschool volgen we de 

nieuwste ontwikkelingen op de voet. Toen we 

een drietal jaar geleden startten met de zwem-

school, lieten wij ons inspireren door de  visie op 

de nieuwe leerlijn zwemmen. We hebben ervoor 

gekozen om de instructies die de Vlaamse trai-

nersschool uitdraagt op hun cursussen initiator 

zwemmen te volgen 

 

 

Daarom….. 

Dat deze vormingsavond wordt ge-

geven door de Vlaamse zwemfedera-

tie. De vormingsavond is een samen-

werking van ZVO en de gemeente 

Oostkamp.  

 

Wat komt er aan bod…. 

Deze gratis workshop richt zich tot 

lesgevers, leerkrachten, zwemschool-

verantwoordelijken en clubbestuur-

ders. De workshop biedt een prakti-

sche vertaling van de 'opleidingsvisie' 

van de Vlaamse Zwemfederatie naar 

de dagelijkse zwembadpraktijk: wat is 

de ideale structuur en opbouw en  in-

houd van mijn lessen. Dit gekoppeld 

aan de ISB-zwembrevettenlijn. Deze 

workshop wordt theoretisch benaderd 

en biedt ruimte tot interactie en dis-

cussie over de eigen, wenselijke en ide-

ale situatie. 


