Dag van het
Zwemonderwijs 2019
Alles is mogelijk
16 april
Woerden

Kijk voor meer informatie op www.nrz-nl.nl
Alles is mogelijk op de Dag van het Zwemonderwijs
die dit jaar op dinsdag 16 april plaatsvindt. Als zwem
onderwijzer kun je de nieuwste inzichten horen over allerlei
thema’s en doelgroepen. Je kunt je eigen persoonlijke programma
samenstellen bestaande uit lezingen, masterclasses en workshops.
Je hoort op 16 april ook alles over de eerste Nationale Maand van de Zwemveiligheid
(die 17 april van start gaat). Belangrijk in die maand is de lancering van de Nationale
ZwemChallenge, een nieuwe test met als doel om het ‘blijven zwemmen’ van kinderen en
volwassenen te promoten. Op de Dag van het Zwemonderwijs hoor je alle ins en outs.
Bovendien krijg je de nieuwste inzichten over leren zwemmen van ons Kenniscentrum
Zwemmen en project NL Zwemveilig. Deelname aan de Dag van het Zwemonderwijs
verzekert je van inspiratie en concrete handvatten om je zwemlessen verder te verbeteren.
En ook deze keer is er gelegenheid om (gratis) deel te nemen aan de digitale toets
Examinator Nationale Zwemdiploma’s.

Kortom; doe nieuwe kennis op en ontmoet vakgenoten!
Stel nu je eigen programma samen op nrz-nl.nl

Stel je persoonlijke programma samen
en kies uit thema’s als:
nieuwe test zwemveiligheid manieren van motorisch leren taalgebruik naar kinderen
aanleren van de borstcrawl kennismaken met snorkelen basisscholen en
zwemveiligheid gemeente en kwetsbare kinderen kinderen met een motorische
achterstand zwemles als je slecht ziet zorg voor een goede waterkwaliteit
een goede stagebegeleider is goud waard leren zwemmen met autisme
betrokken ouders

Programma

Kijk voor in
formatie o
ver alle
masterclas
ses, lezinge
n en
workshops
op www.nrz
-nl.nl

8.30 uur

ontvangst

9.00 uur

centrale opening

9.40 uur

workshopronde 1 / start masterclasses

11.10 uur

workshopronde 2

12.15 uur

lunch

13.15 uur

lezing Vincent Bijlo

14.00 uur

workshopronde 3 / start masterclasses

15.30 uur

workshopronde 4

16.30 uur

netwerkborrel

Lezing
Vincent Bijlo
Een inspirerende lezing
van de bekende cabaretier,
columnist, muzikant en
schrijver over dat (bijna)
alles mogelijk is, ook als je
een beperking hebt.

Kosten en
aanmelden
De kosten voor deze dag zijn € 299,- voor de hele
dag en € 199,- voor een halve dag (ochtend of
middag) voor licentiehouders en erkende
organisaties en € 335,- voor overige geïnteres
seerden. Genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Meld je nu aan
via het aanmeldformulier
op www.nrz-nl.nl

