
AFSPRAKENKADER - PRIVÉ ZWEMLESSEN 
Art.18 uit het reglement van orde: Private zwemlessen   

Het op een georganiseerde manier private zwemles geven tijdens publieke uren is toegestaan onder volgende voorwaarden: 

• enkel gekwalificeerde lesgevers met een bekwamingsattest (minstens initiator zwemmen via de Vlaamse 
Trainersschool of geassimileerd; bachelors of masters in de lichamelijke opvoeding of een bekwaamheidsattest van de 
leerlijn zwemmen volgens Fredbrevet) komen in aanmerking; 

• de gekwalificeerde lesgever bezorgt een kopie van zijn/haar bekwamingsattest aan de directie van het zwembad; 

• maximum 2 private lesgevers kunnen gelijktijdig les geven om de andere zwemmers niet te hinderen; data en uren 
waarop les wordt gegeven worden per trimester toegewezen; 

• een private lesgever geeft les aan maximum 2 kinderen op hetzelfde moment; 

• een private lesgever sluit een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor het lesgeven af en bezorgt een kopie aan 
de directie van het zwembad. 

 
De volgende aanvraagprocedure is van toepassing: 

Er wordt gewerkt met een toewijzing van vaste lesmomenten per tertaal (periode van 4 maanden). 

• geregistreerde lesgevers ontvangen ten vroegste 6 weken vóór aanvang van een nieuw tertaal een online 
aanvraagformulier; de lesgever heeft een account op Google nodig om de aanvraag/registratie te voltooien; 

• er geldt een deadline voor het indienen van de gewenste lesmomenten (deze wordt medegedeeld bij het aanleveren 
van het online invulformulier); wanneer de deadline niet wordt gerespecteerd worden geen lesmomenten voor het 
daaropvolgende tertaal aangeboden; 

• dezelfde lestijden herhalen zich wekelijks gedurende een periode van 4 maanden; 

• voor de schoolvakanties geldt telkens een aparte aanvraag met extra lesmomenten (bovenop de wekelijkse); 

• er wordt voorzien in een ruim aanbod: tijdens schoolweken zijn er 25u lesuren/week beschikbaar (dus 50u voor max. 
2 lesgevers samen); tijdens vakantieweken komen daar 22u/week bovenop (dus 44u voor max. 2 lesgevers wat een 
totaal geeft van 94u lesuren/week in vakanties); 

• de directie behoudt zich het recht voor om toegekende lesmomenten te annuleren in functie andere activiteiten in 
het zwembad 

• het aanbod aan lesuren wordt evenredig verdeeld over alle lesgevers; in geval er lesgevers minder uren lesgeven dan 
het normale gemiddeld worden deze uren verdeeld over de andere lesgevers; 

• in geval van overlap (meerdere aanvragen voor dezelfde lesmomenten) wordt rekening gehouden met de 
beschikbaarheid op andere lesmomenten;  indien nodig wordt een roulement ingebouwd per tertaal voor een eerlijke 
verdeling; 

• er kan onderling gewisseld worden of ongebruikte lesuren mogen door de ene lesgever aan een andere worden 
bezorgd; de administratie van het zwembad komt daar niet in tussen of hoeft dit niet te weten; de aanwezige redders 
bewaken steeds de aanwezigheid van het max. aantal lesgevers terzelfdertijd; 

• nieuwe lesgevers die zich aanmelden nadat een tertaal al werd toegekend en verdeeld, worden pas bij een volgende 
tertaal meegenomen nadat ze zich ook administratief in orde hebben gemaakt; 
 

 
Contactgegevens van de lesgever 

 

• VOORNAAM:   ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

• NAAM:    ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

• MAILADRES:   ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

• GSM-NUMMER:   ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

• ADRES:    …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

   Datum & Handtekening   

         

                              ….……………………………………………… 

 


