Nieuwsbrief ZwemConsult 9 maart 2022

Beste oud cursisten van ZwemConsult,
Het is alweer een hele tijd geleden dat ik een nieuwsbericht deed uitgaan. COVID was een van de
redenen. Een korte terugblik:
Destijds ben ik gestart met de opleiding Senior medewerker technische dienst (TD3). Jullie vormden
de eerste groep in Nederland. Doel was om examen te doen bij de NRZ na voltooien van de
opleiding. Helaas moest ik de opleiding na vijf lessen stopzetten. Tussen toen en nu zijn een aantal
ontwikkelingen doorgevoerd die een nieuwe grondslag vormen voor alle betrokkenen.
Allereerst is ZwemConsult niet meer actief als uitvoerend opleidingsinstituut. Ik overwoog al geruime
tijd mijn actieve rol als lesgever te beëindigen, het was tijd voor mijn vroegpensioen. De technische
onderwijsbelangen van ZwemConsult zijn nu ondergebracht bij de ENVOZ. Daarmee zijn nu twee
mogelijkheden ontstaan in deze onderwijsmarkt.
Enerzijds is het mogelijk een theoretische opleiding voor Onderhoudsmedewerker (TD1) en
Medewerker technische dienst (TD2) te volgen bij de aangesloten instituten van de NRZ en af te
ronden met een multiplechoice of mondeling examen. Voorlopig blijft ZwemConsult nog aangesloten
bij de NRZ langs welke weg toelating tot deze examens mogelijk blijft.
Anderzijds is het nu mogelijk om een praktijkopleiding te volgen bij de ENVOZ. Om verwarring met
de NRZ uit te sluiten is de naamvoering van de ENVOZ-opleidingen aangepast in Zwembadtechnicus.
Deze kerntaak wordt voorafgegaan met een niveauaanduiding en loopt synchroon met de niveaus
van de NEN-3140. Dit zijn op volgorde:
1.
2.
3.
4.

Medewerker Zwembadtechniek (ZTD1)
Vakbekwaam Zwembadtechnicus (ZTD2)
Werkverantwoordelijke Zwembadtechnicus (ZTD3)
Installatieverantwoordelijke Zwembadtechnicus (ZTD4)

ZwemConsult heeft zich altijd ingezet voor een volwaardige praktijkopleiding. Dit ving aan in 2012
met de integrale allround opleiding Zwembadmachinist. De studielast bedroeg 960 uur inclusief 240
uur stage, ofwel een volledig studiejaar. Het eindexamenniveau van deze opleiding lag halverwege
de huidige opleidingen TD3 en TD4.
Op verzoek van de Branche heb ik deze zware opleiding in 2018 gesplitst in de huidige vier niveaus. In
samenspraak met de concullega’s werd het een theoretische leerweg. Een praktijkdeel mocht
worden toegevoegd wat ZwemConsult ook bleef doen. De examens waren echter theoretisch.
De ENVOZ heeft een interne erkende examenorganisatie. Hierdoor is het nu mogelijk het praktijkdeel
op te nemen in de examens. Dit komt tot uiting in de opleidingen, zie hierna:
1. De opleiding ZTD1 is bedoeld voor alle medewerkers die belast zijn met de
openingshandelingen van het zwembad. Deze omvat twee lesdagdelen met twee
vakgebieden en wordt afgerond met een praktijkexamen.
2. De opleiding ZTD2 is bedoeld voor de uitvoerende Zwembadtechnici die belast zijn met het
dagelijkse onderhoud van een zwembad. Deze omvat negen dagdelen met negen
vakgebieden en wordt afgerond met een mondeling en een praktijkexamen. Om examen te

kunnen doen zijn het diploma ZTD1 en een geldig VCA noodzakelijk. Daarnaast dient
aantoonbaar en met voldoende resultaat 60 uur stage te zijn volbracht.
3. De opleiding ZTD3 is bedoeld voor de aansprakelijke Zwembadtechnici die belast zijn met het
algehele onderhoud van een zwembad. Deze omvat tien dagdelen met tien vakgebieden en
wordt afgerond met een presentatie waarbij het opgestelde portfolio moet worden
verdedigd. Om examen te kunnen doen zijn het diploma ZTD2 en een geldig VCA
noodzakelijk. Daarnaast dient aantoonbaar en met voldoende resultaat 80 uur stage te zijn
volbracht.
4. De opleiding ZTD4 is bedoeld voor de eindverantwoordelijke Zwembadtechnici die belast zijn
met de planning en controle van een zwembad. Deze omvat tien dagdelen met tien
vakgebieden en wordt afgerond met een presentatie waarbij het opgestelde portfolio moet
worden verdedigd. Om examen te kunnen doen zijn het diploma ZTD3 en een geldig VCA
noodzakelijk. Daarnaast dient aantoonbaar en met voldoende resultaat 80 uur stage te zijn
volbracht.
De twee lessen voor ZTD1 worden standaard verzorgd op de leslocatie te Nijmegen maar kunnen
op basis van incompany ook in één dag op locatie worden gegeven. Hiertoe beschikt de ENVOZ
over een rijdende zwembad “machinekamer”.
De negen lessen voor ZTD2 worden altijd verzorgd op de leslocatie te Nijmegen. Daarnaast dient
met voldoende resultaat minimaal 60 uur stage te worden volbracht in een zwembad. Deze
stageplaats is ook de examenlocatie voor de het praktijkdeel. Het mondelinge examendeel kan
zowel op de stageplaats als te Nijmegen plaatsvinden.
ZTD3 omvat tien lessen en worden als uitgangspunt verzorgd te Nijmegen. In de toekomst (…).
Een aantal ontwikkelingen in de Branche maken een start op korte termijn niet logisch. Allereerst
vormt de definitieve invoering van de nieuwe Omgevingswet en het gekoppelde supplement BAL
een hinderpaal. Volgens de laatste berichtgeving wordt dit pas per 1 januari 2023 definitief. Het
vaststellen van de volledige inhoud en het competentieprofiel is hiervan mede afhankelijk. Maar
ook aangepaste wetgeving zoals bijvoorbeeld de nieuwe gasketelwet zijn hierop van invloed. Als
gevolg hiervan is mijn voornemen om in april 2022 met de nieuwe opleiding ZTD3 te starten niet
haalbaar. Daarom schuif ik dit voornemen naar september 2022 onder voorbehoud van de
volledige afhandeling en vaststelling van de bedoelde ontwikkelingen.
ZTD4 bestaat vooralsnog alleen op papier. Het competentieprofiel is nog niet voltooid. In ieder
geval zal de cursist voor toelating dienen te beschikken over het diploma ZTD3 en een geldig
VCA.

Zijn ZwemConsult en Ted Verbeek nu volledig gestopt met activiteiten? Antwoord; Nee.
Onderdeel van de overdracht naar de ENVOZ is dat Ted Verbeek betrokken blijft als
onafhankelijke onderwijsdeskundige en vormgever van de technische opleidingen bij, in ieder
geval, de ENVOZ. En misschien ook bij de NRZ. De inhoud en uitvoering van de opleidingen bij de
ENVOZ staan onder mijn intervisie en supervisie.
Het daadwerkelijke onderwijs bij de ENVOZ wordt nu verzorgd door deskundig opgeleide
docenten. Dit corps heeft zeer veel praktijkervaring en is opgeleid door mij. Allen zijn in staat om
alle vakken te onderwijzen voor ZTD1 en ZTD2. Maar incidenteel worden vakspecialisten ingezet.
Ik ben in de achterwacht aanwezig als hun begeleider maar geef incidenteel ook nog zelf les.

Daarnaast blijf ik intensief betrokken bij de technische examens. Overigens ook voor de
zogeheten “natte” afdeling waaronder de examens voor ZRZ, Lifeguard, Zwemonderwijzer(s) en
Leidinggevenden bij particuliere opleiders en het reguliere voltijdig voortgezet onderwijs.
Toekomstig zal ik ZTD3 en, indien van toepassing ZTD4, zelf opstarten. Maar tegelijk zal het
docentencorps dan aanwezig zijn opdat zij de vervolglessen op dit niveau mede kunnen doseren.
Ik ga nog niet volledig met pensioen. Het blijft leuk om in de Branche actief te zijn. De
samenwerking met mijn vrienden en netwerkers voorkomt verveling. Als hobby richt ik mijn
aandacht vooral op het vormgeven van het lesmateriaal. Dit kwam al tot stand door het laten
publiceren van de lesboeken ZTD1 en ZTD2 bij de https://www.uitgeversgroep.nl/

Op dit moment ben ik intensief bezig met de inhoud van het boek ZTD3 welke naar verwachting
voor de zomervakantie wordt uitgebracht. Het definitief starten van de opleiding ZTD3 bij de
ENVOZ is hiervan mede afhankelijk.
Ik hoop jullie hiermee naar genoegen te hebben geïnformeerd voor dit moment. Maar vragen
zijn altijd welkom. Hiertoe ben ik nog steeds bereikbaar via mijn gegevens:
+316-12048600
info@zwemconsult.nl en zwemconsultbv@gmail.com
www.zwemconsult.nl en https://zwembadopleidingonline.nl/
Brink 9, 9466PE, Gasteren.

Met vriendelijke groet,
Ted Verbeek

