Checklist audit Licentie Nationale Zwemdiploma’s
Voldoen aan criteria Handboek Licentie Nationale Zwemdiploma’s (versie 2018)

Criterium Eisen Handboek Licentie Nationale Zwemdiploma's

Voldoet?

Deel A: Zwemspecifiek kader
A1

Accommodatie
Is jouw (gehuurde) accommodatie zwemlessen en
diplomazwemmen gekeurd door een bevoegde instantie en kun je
het laatste rapport tonen?
Voldoet jouw accommodatie voor het organiseren van
diplomazwemmen aan de eisen conform de Examenregeling
Nationale Zwemdiploma’s en heb jij hiervan een schriftelijke
bevestiging, afgegeven door de Nationale Raad Zwemveiligheid?

A2

Sociale veiligheid
Ben je in het bezit van en hanteer je de richtlijnen uit de
Gedragscode Zwembranche of gelijkwaardig?
Heb je van iedere zwemlesgevende en/of Examinator Nationale
Zwemdiploma's een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in jouw
bezit?
Is er gecommuniceerd richting ouders/verzorgers over de
beschikbaarheid van een (landelijk) telefonisch meldpunt of
gelijkwaardig en kun je dit aantonen?

A3

Zwemlesgevenden
Beschikken alle zwemlesgevenden over de vereiste kwalificaties?
Zijn de diploma’s/certificaten van de zwemlesgevenden aanwezig,
geldig en volledig?
Vindt er een jaarlijkse vakinhoudelijke bijscholing plaats op het
gebied van zwemonderwijs?
Bij stagiaires: is de erkenning ‘erkend leerbedrijf’ aanwezig en
worden stagiaires aantoonbaar begeleid?

A4

Lesplan
Kun je een lesplan overleggen dat voldoet aan het criterium?
Is het lesplan bekend en toegankelijk voor alle zwemlesgevenden?
Wordt er aantoonbaar conform het lesplan gewerkt?
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A5

Zicht op vorderingen
Kun je aantonen dat er is gecommuniceerd richting
ouders/verzorgers over het zicht op vorderingen?
Kun je aantonen dat de vorderingenregistratie per leerling up to
date is?

A6

Examinator Nationale Zwemdiploma's
Heb je een overzicht van aan jouw verbonden of ingehuurde
Examinatoren Nationale Zwemdiploma's?
Zijn de certificaten van de Examinatoren Nationale Zwemdiploma's
aanwezig, geldig en volledig?
Heb je een getekend verslagformulier door een Examinator
Nationale Zwemdiploma's als bewijsstuk* voor handen (* dit wordt
gevraagd vanaf het tweede jaar dat de Licentiehouder in het bezit is
van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s)?

A7

Administratie en organisatie diplomazwemmen
Is er (digitale) informatie aanwezig met administratie
diplomazwemmen en is deze informatie juist en volledig?
Houd je je aan de procedure voor het aanvragen en bestellen van
de Nationale Zwemdiploma’s?

A8

Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s
Is de Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s aanwezig op de
leslocatie?
Is de Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s aanwezig op de
locatie van het diplomazwemmen?
Hebben de zwemlesgevenden kennis van de Examenregeling
Nationale Zwemdiploma’s?

Deel B: Wettelijk en Keurmerk kader
B1

Ongevallenregistratie
Is er een ongevallenregistratie aanwezig?
Worden ongevallen met doorverwijzing geregistreerd?
Is er sprake van preventie, evaluatie en maatregelen?

B2

Toezichtplan
Is er een actueel en volledig toezichtplan aanwezig, is deze
goedgekeurd door het bevoegd gezag en vindt er een periodieke
evaluatie plaats?
Is het toezichtplan in het bezit van zwemlesgevenden en is er
getekend voor gelezen?
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B3

Calamiteitenplan
Is er een calamiteitenplan aanwezig en is deze goedgekeurd door
het bevoegd gezag?
Is het calamiteitenplan in bezit van zwemlesgevenden en getekend
voor gelezen?
Wordt er een jaarlijkse oefening gehouden?
Is er een schriftelijk evaluatierapport en zijn er opvolgingsacties
genomen?

B4

Ontruimingsplan
Is er een ontruimingsplan aanwezig en is deze goedgekeurd door
het bevoegd gezag?
Is het ontruimingsplan in bezit van zwemlesgevenden en getekend
voor gelezen?
Wordt er een jaarlijkse oefening gehouden?
Is er een schriftelijk evaluatierapport en zijn er opvolgingsacties
genomen?

B5

Omgang met klachten van ouders/verzorgers
Beschik je over een klachtenprocedure?
Behandel en evalueer je klachten?
Stel je vervolgacties in naar aanleiding van klachten?
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