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AFSPRAKEN VOOR TOEZICHTERS BIJ SCHOOLZWEMMEN 
 
ZWEMBAD SPORTPUNT ZWEVEGEM 
 

1 Plaats van toezicht 

Een begeleidende leerkracht kan toezicht doen op volgende manieren (keuze ligt bij de leerkracht, en 

dit in functie van een optimale toezichtplaats):  

1.1 Aan bad (dus op de kade), met T-shirt en een short, ofwel blootsvoets ofwel bij uitzondering 

met schoenen met blauwe overtrekjes (te verkrijgen aan de kassa of bij de redders)*; 

1.2 aan de kant ondiep bad op publieke zone naast de borreltuin, in gewone stadskledij**; 

1.3 op het regieplatform boven de berging diep bad ofwel vanuit het regielokaal aan de tribune, 

in gewone stadskledij**. 

 

*Opmerking bij punt 1.1: Onze sportdienst geeft de voorkeur aan deze vorm. 

**Opmerking bij punt 1.2 en 1.3: Bij een probleem kunnen de begeleidende leerkrachten 

gemakkelijk naar de plage toe. Bij dergelijke situaties geldt het principe: “nood breekt wet” en 

kunnen de toezichters, die in kledij het toezicht doen, wel ingrijpen in hun gewone kledij 

(desnoods zelfs met schoeisel). 

2 Omschrijving toezicht 

De taak van een toezichter (volgens Vlarem IIbis) houdt o.a. in dat: 

 hij of zij actief toezicht uitoefent op de leerlingen;  

 hij of zij de redder(s) waarschuwt bij een probleem;  

 hij of zij, op vraag van de redders, assisteert bij het oplossen van noodsituaties.  

De ervaring leert ons dat mensen die niet dagelijks toezicht uitoefenen aan het bad, en er eventueel 

niet voor opgeleid zijn, soms voorbarige en/of onveilige beslissingen nemen. Een tussenkomst in het 

water met kledij betekent voor de toezichter zelf eveneens een verhoogd risico.  

De toezichters die in aangepaste kledij toezicht doen aan het bad kunnen bij de kassier informatie 

inwinnen over de manier waarop ze hun kledij het best opbergen (kastjes met pandslot zijn ter 

beschikking). 

Zij kunnen het bad bereiken via het leraarslokaal aan het peuterbad. 

Bij verdere vragen kunnen de leerkrachten, begeleiders steeds bij de kassier terecht of eventueel bij 

de redders. 

 

Voor exploitatieaangelegenheden kunt u bij de sportdeskundige terecht. 


