Bijscholingen

Bijscholingen
SwimConference
Twee keer per jaar worden er door de Vlaamse Zwemfederatie SwimConferences georganiseerd. Deze
conferenties gaan meestal door in september en juni. Op deze populaire bijeenkomsten worden er bepaalde
trajecten voorzien voor verschillende niveaus. Zowel trainer A, trainer B en Instructeur B kunnen terecht op
onze SwimConferences. Dit jaar is er ook een specifiek waterpologedeelte gegeven door 3 nationale trainers
van Kroatië.
De VZF gaat ook jaarlijks min. 1x een bijscholing voor clubbestuurders integreren in de SwimConferences.
Deze bijscholingen worden erkend voor het Jeugdfonds en de permanente vorming van trainers/lesgevers.
Meer info over deze bijscholingen via www.zwemfed.be.

Bijscholingen lesgevers
Zin om als club een bijscholing op initiatorniveau in eigen beheer te organiseren? Wij kunnen jullie daar bij
helpen! Als Vlaamse Zwemfederatie stellen wij docenten en onderwerpen ter beschikking waartussen jullie een
keuze kunnen maken. Deze bijscholingen zijn geldig voor het jeugdfonds en de permanente vorming van
trainers en lesgevers.
Via volgend formulier kan jouw club een aanvraag indienen om zelf een bijscholing te organiseren. De VZF
levert een lijst met onderwerpen aan waaruit gekozen kan worden (zie onder).
Na overleg tussen de aanvrager en federatie zal er een spreker gekoppeld worden aan het onderwerp, een
datum worden vastgelegd en zal deze bijscholing in de kalender worden opgenomen.

1 week na de bijscholing moeten de organiserende clubs een aanwezigheidslijst opsturen naar
pascale.verbauwen@zwemfed.be.
Enkel volgend document met vermelding van de deelnemers die aanwezig waren zal aanvaard worden voor de
verwerking van de attesten!
Aan de hand van deze gegevens zal de VZF via mail de nodige deelnameattesten voorzien voor alle aanwezigen.
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Bijscholingen

Ook niet-VZF clubs, gemeenten en sportdiensten kunnen gebruik maken van deze bijscholingen. De clubs van
de VZF krijgen wel steeds voorrang op gebied van aanvragen en het indelen van de kalender.
Bijscholingen met een open karakter ( de inschrijvingsmogelijkheden worden opgenomen in de
bijscholingskalender op de site van de VZF en iedereen kan hiervoor inschrijven) hebben steeds voorrang op
die met een gesloten karakter (bijscholingen die enkel voor leden van organiserende club zijn). Bijscholingen
met een gesloten karakter kunnen steeds geweigerd worden door de VZF.
De organisatie heeft het recht om zelf het aantal deelnemers te bepalen, met een max. van 60 deelnemers
voor een theoriesessie.
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AANVRAAGFORMULIER
bijscholing lesgevers
Mogelijke data bijscholing

Onderwerp

Theorie - Praktijk

Multimove in en rond het water
Leerlijnen zwemstijlen
Leerlijnen basis start en tuimelkeerpunt
Basisvaardigheden
Watergewenning
Zwemschoolstructuur en ISB zwembrevettenlijn
Theorie
Theorie + Praktijk (Op aanvraag)

Locatie bijscholing
Bijscholingskarakter

Open
Gesloten

Aantal deelnemers
Kostprijs bijscholing externen
Link met extra info +
inschrijvingsmogelijkheid
Contactpersoon aanvrager

Voor alle bijscholingen die in het najaar zullen plaatsvinden (1/9 - 31/12), dienen alle aanvragen voor 15/5 van hetzelfde
kalenderjaar doorgestuurd te zijn naar david.de.wandel@zwemfed.be. Na goedkeuring van de bijscholing, het onderwerp en de
docent zal de federatie dit verder afstemmen met de club. Op ten laatste 15/6 zal de VZF de communicatie van de
bijscholingskalender voor deze periode op haar website plaatsen.
Voor alle bijscholingen die in het voorjaar zullen plaatsvinden (1/1 – 31/6), dienen alle aanvragen voor 15/11 van het voorgaande
kalenderjaar doorgestuurd te zijn naar david.de.wandel@zwemfed.be. Na goedkeuring van de bijscholing, het onderwerp en de
docent zal de federatie dit verder afstemmen met de club. Op ten laatste 15/12 zal de VZF de communicatie van de
bijscholingskalender voor deze periode op haar website plaatsen.

