Swim2Play
Missie
Zwemmen is meer dan veiligheid. Wij zien zwemmen als een manier
van deelnemen aan de watersport cultuur die wij in ons land hebben.
En om adequaat mee te kunnen doen, is veilig zijn en je veilig
voelen een voorwaarde, net als bij het fietsend deelnemen aan het
verkeer. Alle kinderen van de basisschool zouden dan ook met het
water in aanraking moeten komen, en wel in een onderwijssetting!
Belang van het zwembad
Meer kinderen aan het zwembad binden levert meer op dan alleen veiligheid. Het levert
naamsbekendheid en meer zwembadbezoek op. Bezoekers die terugkomen, of lid worden van
een sportvereniging, zijn goed voor de exploitatie van het zwembad. Veel kinderen en hun ouders
laten het zwembad links liggen na het behalen van zwemdiploma’s en dat moet veranderen!
Kinderen op jonge leeftijd (groep 1) op een plezierige wijze kennis laten maken met het zwembad,
versterkt het particuliere zwemmen. Kinderen die na het behalen van het zwemdiploma nog steeds
worden uitgedaagd om op hun eigen wijze verder te leren, blijven terugkomen. Enthousiaste
ouders, die het plezier van hun kinderen mee beleven, hebben een positievere band met het
zwembad. En denk eens aan de mogelijkheden om studenten te betrekken bij het aanbieden van
Swim2Play!
Visie
Vanuit onze optiek beperkt het zwemmen bij jonge kinderen zich dan ook niet tot het leren ‘jezelf
en de ander redden’, maar staat ook het onder water blijven en het doen van spelletjes centraal. In
de simpelste vorm datgene oefenen dat kinderen gaan DOEN zodra ze in aanraking komen met
water: alleen of met elkaar spelen!
Vanuit het oogpunt van ouders is leren zwemmen vooral veiligheid, vanuit het oogpunt van
ouderen is zwemmen vooral een activiteit om fit te blijven. Kinderen zien zwemmen als recreatie
en een manier van bewegen. Bij deze opvatting sluiten wij aan en hebben Swim2Play ontwikkeld.
Een verbreding van het bewegingsonderwijs zoals dat in het onderwijs vorm gekregen heeft.
Swim2Play is gebaseerd op de nieuwste inzichten op het gebied van didactiek en motorisch
leren en heeft als vertrekpunt dat spelenderwijs alle benodigde vaardigheden om veilig deel
te nemen, aangeleerd kunnen worden op pedagogische wijze. Techniek is geen doel, maar een
ondersteuning.
Blije kinderen van de basisschool in het zwembad, veilig maar ook voorbereid op wat zij in en
rond het water mee gaan maken. Tevreden zwembadmedewerkers in en rond het water. Dan is
onze missie geslaagd!
Belang van goede voorlichting en scholing
Scholen en ouders moeten het concept omarmen en willen investeren in tijd. Dat is slechts één kant
van de medaille. Zwembadpersoneel moet een nieuwe manier van begeleiden ontwikkelen naast
datgene dat zij al beheersen. Deze scholing geeft zoveel mogelijkheden dat ook het reguliere
lesgeven een impuls zal krijgen. Het is dus niet alleen een investering in schoolzwemmen 2.0!
Swim2Play
KvK:
Btw-nummer:
Mail:

		
59165499
NL853347815B01
info@swim2play.nl		

				

Adres:
Telefoon:
IBAN:
BIC:

Reiger 72, 8103 AX Raalte
06-12698577 / 06-42222945
NL19INGB0006224556
INGBNL2A
				

			

Plan van aanpak
Wij helpen graag bij het opzetten of doorstarten van het schoolzwemmen. Dit start bij het informeren van management en eindigt hopelijk met het verzorgen van jaarlijkse vervolgcursussen.
Dit zou betekenen dat het schoolzwemmen een stevige plek in het bad gekregen of behouden
heeft en dat zwembadpersoneel met veel plezier volgens het nieuwe concept werkt. Onderstaand
traject doorlopen wij, maar op elk moment kan er worden besloten om niet meer verder te gaan.
Om het logo en de naam te mogen gebruiken, moet echter de basisscursus met goed gevolg zijn
afgelegd en wordt er jaarlijks een (willekeurige) vervolgcursus afgenomen. Dit is om te zorgen dat
wij overtuigd blijven, dat ons concept wordt uitgedragen zoals wij het hebben bedoeld.
1) Voorlichting management
Wij komen naar een locatie naar wens om ons
concept toe te lichten voor het management
en eventueel zwembadmedewerkers. Wij lichten onze werkwijze toe, geven voorbeelden uit
de praktijk en beantwoorden vragen rondom
de organisatie en inhoud. De ervaring is dat dit
gesprek circa anderhalf uur in beslag neemt.
2) Voorlichting scholen en geinteresseerden
Een presentatie voor een gezelschap van bovenschoolse besturen, leerkrachten, pers,
sportverenigingen en andere geinteresseerden, houden wij op een locatie naar keuze. In
deze presentatie wordt verder ingegaan op de
inhoud van ons concept, omdat de betrokken
partijen het concept vanuit de inhoud moeten
omarmen. Organisatie is daarna aan de beurt.
De ervaring is dat deze presentatie twee uur in
beslag neemt, waarna er tijd is om in informele
setting met elkaar te overleggen.
3) Voorlichting ouders
Als leerkrachten en bestuurders enthousiast
zijn, moeten de ouders nog worden voorgelicht over Swim2Play. Omdat het zwembadpersoneel het gezicht van het zwembad is, bieden
wij een verkorte presentatie aan, welke door
het personeel op scholen kan worden toegelicht. Dit zorgt voor verbinding én houdt de
kosten lager.

4) Basiscursus voor het personeel
Als scholen willen deelnemen, is het van belang om het personeel deze nieuwe visie aan
te reiken. Dit doen wij door een basiscursus
van 4 dagdelen aan te bieden. Deze cursus is
een combinatie van theorie en praktijk. Tussen
elke cursusdag zit idealiter een periode van 3
weken, zodat er met de aangeboden stof kan
worden geëxperimenteerd.
Deze cursussen worden aangeboden aan een
groep van maximaal 12 personen. Als de cursusleider is overtuigd dat de deelnemer het
concept toe kan passen, ontvangt de deelnemer aan het einde een certificaat.
Voor een gedetailleerdere beschrijving van de
inhoud verwijzen we naar de folder ‘Diensten
en Tarieven’. Deze is ook te vinden op:
www.swim2play.nl
5) Vervolgcursus
Jaarlijks komen wij terug voor een vervolgcursus naar keuze. In deze cursus controleren wij
meteen of het concept Swim2Play nog wordt
uitgedragen op de door ons gewenste manier.
Voor een gedetailleerdere beschrijving van de
vervolgcursussen verwijzen we naar de eerdergenoemde folder ‘Diensten en Tarieven’ op:
www.swim2play.nl

Alle voorlichtingen en cursussen worden in principe door één van ons gegeven. Mocht er sprake
van verhindering zijn, dan proberen wij elkaar te vervangen zodat de geplande activiteit toch
doorgang kan vinden.
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