Juni 2017

Diensten Swim2Play
Om het concept Swim2Play optimaal vorm te kunnen
geven is het voor zwembaden belangrijk om scholen
en ouders te informeren. Daarnaast is het van groot
belang om ook het eigen personeel handvatten te geven
om met de methode te werken. Wij kunnen maatwerk
leveren om personeel bij te scholen en om externe
partijen voor te lichten. Grote kracht is dat wij Swim2Play
zowel van de organisatorische kant als inhoudelijk hebben opgezet. Wij hopen
bij te kunnen dragen aan een succesvolle start van Swim2Play in uw bad.
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!
Basiscursus

Onze cursussen geven
it de beleving! Na elke
en. Deze ervaringen zijn
hankelijk van de wensen

wij vorm zoals wij met de kinderen zouden werken. Wij starten vanubijeenkomst kunnen de deelnemers de opgedane kennis in de praktijk oefennodig om aan de volgende bijeenkomst optimaal deel te kunnen nemen. Afvan de deelnemers is het mogelijk om met theorie of met praktijk te starten.

1) Organisatie en Motivatie

1) Organisatie en Motivatie

Praktijk:
In het zwembad voeren we op eigen niveau een aantal
activiteiten uit waarbij het gaat om het ondergaan van
de accenten ‘lopen’ en ‘leven’.

Theorie:
Wat betekenen de termen ‘lopen’ en ‘leven’? Hoe zie je
dat terug in een zwemles? Wat is de meerwaarde van
het kunnen opzetten van deze ‘brillen’?

2) Leren van beweeggedrag

2) Leren van beweeggedrag

Praktijk:
Wat gebeurt er in het water als we een activiteit vooral
sturen vanuit ‘lukken’? Welk gedrag vertonen we als lesgever en wat roept dat bij de leerling op?

Theorie:
Wat zien we op de (eigengemaakte) filmbeelden als de
verschillende brillen opzetten? Hoe verhoudt het ‘lukken’ zich met de ‘lopen’ en ‘leven’?

3) Aanpassen en ordenen van bewegingsactiviteiten

3) Aanpassen en ordenen van bewegingsactiviteiten

Praktijk:
We passen activiteiten aan de verschillende niveaus van
de deelnemers aan. Hoe kun je binnen één activiteit verschillende niveaus bedienen?

Theorie:
Wat zijn clusters en leerlijnen die we binnen Swim2Play
kennen? Hoe kun je de niveaus onderscheiden en wat
kan dat toevoegen aan je lesgeven?

4) Ontwerpen in een didactisch-methodische setting

4) Ontwerpen in een didactisch-methodische setting

Theorie:
We werken een activiteit op drie niveaus uit. Met elkaar leggen we het theoretische fundament eronder en
ervaren we in de praktijk of het werkt.

Praktijk:
We bieden een les aan waarbij alle aspecten die tot nu
toe behandeld zijn, een plek krijgen; clusters, leerlijnen
en niveaus.
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Vervolgcursussen

Naast de basiscursussen zijn er nog vervolgcursussen mogelijk. De vervolgcursus van twee dagdelen is ook door Kikk erkend. Hierin staat centraal de vraag hoe Swim2Play gebruikt kan worden in lessen voor een regulier diploma. Daarnaast zijn onderstaande onderwerpen te behandelen in één of twee
keer een dagdeel. Natuurlijk is het mogelijk om in overleg andere onderwerpen aan bod te laten komen.
5) Pedagogische aspecten binnen (zwem)onderwijs
Hoe verloopt de psychologische ontwikkeling van
deelnemers en hoe pas je jouw eigen pedagogische
handelswijze aan de kinderen aan?
6) Organisatorische aspecten bij het inrichten van
Swim2Play
Hoe zet je studenten of scholieren in tijdens de lessen?
Hoe begeleid je deze studenten of scholieren zodat zij
van meerwaarde zijn tijdens de lessen?
7) Niveauduiding en differentiatie
Hoe kun je binnen lessen differentiëren en kan het principe van differentieel leren deze variaties in niveau beter
bedienen? Met behulp van filmbeelden of in de praktijk
gaan we de verschillende niveaus benoemen.
8) Plannen en planmatig werken
Hoe maak je een les als onderdeel van het activiteitenen lessenplan voor het basisonderwijs: kleuters (groep
1-2), onder- (groep 3-4), midden- (groep 5-6) en bovenbouw (groep 7-8)
9) Coaching en begeleiding
Tijdens een (deel van een les) of met behulp van filmopnames van een eigen les, geven we tijdens 2 ochtenden
feedback, helpen we met knelpunten en helpen we sterke punten beter benutten. Dit gebeurt naar wens op didactisch, pedagogisch, methodisch of persoonlijk vlak.
10) Terugkoppeling
We komen terug op eerdere thema’s mocht daar behoefte aan zijn. Dit kan zijn om verdieping aan te brengen, of om te helpen het nog meer handen en voeten te
geven binnen de concrete lessituatie.

Voorlichting
Swim2Play kent diverse betrokkenen. Scholen, ouders,
zwembaden, zwembadpersoneel, kinderen, sportverenigingen en gemeenten. Door onze ervaringen zijn wij
in staat om voor elk van de genoemde partijen een voorlichting of presentatie op maat te maken.
Tarieven
Voor de bijscholingen hanteren wij een groepsgrootte
van maximaal 12 personen. Samenvoegen van werknemers van diverse baden behoort dus tot de mogelijkheden. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
Basiscursus (4 dagdelen)

€3950,- all in

Vervolgcursus (2 dagdelen)

€2000,- all in

Presentaties / voorlichting

€ 100,- per uur

Reistijd (indien van toepassing)
Reiskosten

€ 30,- per uur
€ 0,19 per kilometer

Vergoeding Kikk
Kikk (voorheen SFR) heeft de basiscursus van Swim2Play
erkend. Dit betekent dat een groot deel van de kosten
door aangesloten zwembaden kunnen worden gedeclareerd. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Contact
Website

www.swim2play.nl

Mail

info@swim2play.nl

Telefoon

06-42222945

Maatwerk

Alle beschreven trainingen zijn qua inhoud afgestemd op de laatste inzichten op het gebied van didactiek, pedagogiek,
motorisch leren en cognitief leren. De trainingen worden verzorgd door René Dekker en / of Johan Harlaar.
Zij begeleiden al jaren studenten van de Calo (Windesheim Zwolle) en in het kader van ‘nat bewegingsonderwijs’,
gaven zij eerder al diverse workshops op de ‘Dag van het Zwemonderwijs’ en het ‘ZwembadBranche Congres’.
Gezamenlijk zijn zij de grondleggers van Swim2Play en hebben ze Swim2Play inmiddels op meerdere locaties op
weten te zetten. Dit naar volle tevredenheid van het personeel, de kinderen, hun ouders en de scholen.

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
				

			

