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Assist
Assist is het online ledenadministratie-en boekhoudprogramma van de VZF. Alle leden van
een zwemclub moeten verplicht ingegeven worden in Assist, zoniet zijn deze niet
verzekerd.
In Assist kunnen de leden van een club uitgebreid beheerd worden:
• Opmaken van wachtlijsten
• Creëren van attesten voor het ziekenfonds
• Lidgelden automatisch laten berekenen
• En zoveel meer…
De VZW-Helper van Assist helpt bij alle verplichtingen waar elke Belgische vzw zich moet
aan houden en legt stap voor stap uit wat een club tegen wanneer moet doen.
Er is ook een handige GDPR-Checklist die stap voor stap uitlegt wat er moet gebeuren om
in orde te zijn met de nieuwe GDPR-wetgeving.
Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van heel wat handige tools om een GDPRLogboek bij te houden en een Inventaris of Register op te maken.
Eenmaal alles overlopen, maakt Assist automatisch een voorstel tot Privacyverklaring op
dat gedeeld kan worden aan de leden en geïntegreerd kan worden op de website van de
club.
Meer info via www.assistonline.eu.

SPLASH
Ben je van plan om met je club een zwemwedstrijd te organiseren of wil je je zwemmers
inschrijven voor een wedstrijd? Dat kan supermakkelijk via SPLASH, het
wedstrijdprogramma voor het zwemmen. Clubs kunnen met deze software hun leden op
een eenvoudige en gestructureerde manier inschrijven voor zwemwedstrijden (TEAMmanager). Daarnaast kunnen ze via het programma ook zelf zwemwedstrijden organiseren.
(MEET-manager)
Inschrijflijsten kunnen makkelijk worden opgemaakt met een Lenex-bestand om het daarna
door te sturen. Programma’s en uitslagen worden via het programma gegenereerd en
kunnen online geraadpleegd worden via de database van SwimRankings
(www.swimrankings.net).
Elke zwemclub ontvangt een licentie van de Vlaamse Zwemfederatie om toegang te krijgen
tot dit programma. Via de provinciale besturen zijn er handleidingen beschikbaar. De VZF
organiseert 2x/jaar een bijscholing voor nieuwe gebruikers en/of uitbreidingen aan de
software.
Meer info via wiki.swimrankings.net.
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Skill-Up
Skill-Up is een uniek online software platform voor sport- en beweegcoaches en voor
kinesi- en fysiotherapeuten.
Met behulp van deze software kunnen clubs een enorme waaier aan fysieke-, preventieveen revalidatieprogramma’s opmaken en online uitwisselen. Zo wordt het
begeleidingsproces van atleten en patiënten op een didactisch uitdagende wijze
ondersteund.
Om de communicatie met de eindgebruikers te optimaliseren zijn alle door Skill-Up
geselecteerde oefeningen op het platform met video gedocumenteerd.
Meer info via www.skill-up.com.

Leren Zwemmen - praktische leidraad (VZF, 2018)
Leren Zwemmen is een leidraad om elk kind watergewend, waterveilig en zwemvaardig te
maken. Dit binnen de lijnen van onze ontwikkelingsvisie anno 2018: door een speelse en
veelzijdige kennismaking met het water, elk kind veilig en vaardig maken in minimaal één
officiële zwemslag.
Leren Zwemmen bundelt in 5 lessenreeksen ruim 50 gedetailleerde lesvoorbereidingen en
waterbestendige lesfiches boordevol praktische oefenstof en tips.
Elke lesgever kan er dus meteen mee aan de slag. De leidraad is het resultaat van een
jarenlang verbeterproces in en naast het zwembad, waartoe de aanzet werd gegeven door
de herwerking van de opleiding Initiator Zwemmen (VZF & Vlaamse Trainersschool, Sport
Vlaanderen) en de oprichting van de Antwerpse Zwemschool (VZF & Sporting A).
De specifieke opbouw van de lessen en de koppeling aan de volledige
ISB- zwembrevettenlijn maken van ‘Leren Zwemmen’ een uniek en veelzijdig product.
Onmisbaar voor elke zwemlesgever in Vlaanderen.
ISBN 9789090311425
Meer info via www.zwemfed.be.
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ISB-zwembrevetten (ISB, 2015)
In 2015 werd de nieuwe zwembrevettenlijn van het ISB voorgesteld. Uniek is het feit dat
er voor de brevettenlijn een samenwerking was tussen SVS/MOEV, WASA en VUB, VTS,
Gezinssport Vlaanderen en de drie onderwijsnetten.
Binnen de zwembrevettenlijn zijn er voor de startende zwemmertjes 3 fases:
watergewenning, leren overleven en leren veilig zwemmen. Het eerste doel is het brevet
Orka, bij behalen van het brevet is je kind zwembadveilig voor een 50 meter bad.
Daarnaast zijn in samenwerking met de VZF ook de brevetten van het afstandszwemmen
aangepast in functie van verbreding en verdieping, waarbij de afstand in een
‘genormeerde’ slag (naar keuze uit crawl, rugslag of schoolslag) moet worden afgelegd.
De gekozen zwemslag dient hier aan een vijftal eenvoudige uitvoeringsvoorwaarden (of
‘normen’) te voldoen.
Het volgen van de brevettenlijn maakt je kind niet alleen veiliger in het zwembad maar
maakt het ook een stuk vaardiger. Vanuit de VZF stimuleren we het gebruik van de ISBzwembrevetten in onze clubs.
De brevetten zijn ook volledig compatibel met onze publicatie Leren Zwemmen: praktische
leidraad ( VZF,2018) en onze opleidingsvisie, uitgedragen door de opleiding Initiator
Zwemmen (VZF/VTS 2019)
Meer info via www.zwembrevetten.be.
De Handleiding ISB-Zwembrevetten maakt je wegwijs in het correct (en uniform) afnemen
van de verschillende proeven. De handleiding voorziet in de noodzakelijke toelichting bij de
brevetten en bevat heel wat nuttige achtergrondinformatie.
Download de handleiding via www.fredbrevet.be/leraren-zwembaden.

Dynamo Project
Het Dynamo Project is een project van de Vlaamse Sportfederatie dat zich rechtstreeks
richt naar sportclubs en sportclubbestuurders.
Het biedt managementondersteuning met concreet volgende hoofdopdrachten:
-

Informatie verstrekken onder de vorm van gebruiksvriendelijke brochures, tools
en andere producten.
Documentatiecentrum en centraal aanspreekpunt zijn voor sportclubs: de
helpdesk.
Bijscholingen organiseren.
Individuele begeleiding op maat aanbieden.

Meer info via www.dynamoproject.be.
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VTS
De lesgevers- en trainersopleidingen in Vlaanderen worden georganiseerd door de
Vlaamse Trainersschool (VTS, Sport Vlaanderen) in samenwerking met de VZF.
De opleidingen zijn modulair opgebouwd, waarbij de eerste module ‘generiek’ (of
sporttakoverschrijdend) is en de laatste module de stagemodule. Er zijn vier verschillende
opleidingsniveaus. De Initiatoropleiding is dé basiskwalificatie voor elke lesgever en telt
ongeveer 50 tot 70 lesuren. De daaropvolgende niveaus richten zich tot trainers op
recreatief (Instructeur B) tot potentieel nationaal (Trainer B) of internationaal niveau
(Trainer A).
Als club een cursusorganisatie aanvragen en mee organiseren?
Dat kan en biedt vele voordelen: de eigen lesgevers moeten zich niet (of minimaal)
verplaatsen, de praktijklesuren kunnen tijdens de eigen (club-)lessen doorgaan, de
planning (data) wordt in overleg opgesteld,… Bovendien wordt dit ook gewaardeerd door
de gemeente (onder de vorm van extra punten i.f.v het gemeentelijke subsidiedossier,
aanvullende subsidies, enz…) en onze federatie (zie Jeugdfonds).
Vind een VTS-opleiding op jouw maat via www.vlaamsetrainersschool.be. (Opleiden en
bijscholen - Vind een VTS-opleiding op jouw maat)
Meer info via www.zwemfed.be (Trainers/Lesgevers - Opleidingen VTS).
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