
 

 

Opdrachtenboek 
Trainer Wedstrijdzwemmen 3 

11 
 

 

 

 

 

 
 

 

Het opdrachtenboek van de opleiding Trainer Wedstrijdzwemmen 3 bevat de uitwerkingen van de 

verschillende opdrachten die tijdens de opleiding gemaakt worden. Per opdracht staat beschreven 

wat er ingeleverd dient te worden en aan welke criteria uw uitwerking dient te voldoen. 

 

Veel succes bij de afronding van uw opleiding! 

 

Koninklijke Nederlandse Zwembond 
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Vooraf 

Door het maken van deze opdrachten voldoet u alvast aan enkele belangrijke voorwaarden voor het 

behalen van het diploma. 

 

0.1 – Certificaat popduiken 

Inleiding De verklaring popduiken is een verklaring waaruit blijkt dat de cursist passende 
procedures kiest om een drenkeling uit het water te halen. De cursist is zich hierbij 
bewust van alle veiligheidsaspecten. 

Opdracht Toon aan dat u een drenkeling uit het water kunt halen. 

Doel U leert door deze opdracht een pop van minimaal 2 meter diepte volgens protocol op te 
duiken en aan de kant te brengen. Voor verdere details, zie het bijgesloten protocol. 

Context U voert deze opdracht in uw eigen vereniging uit 

Werkwijze 1. Controleer of het zwembad beschikt over een popduik-pop. 
2. Maak eventueel met uw praktijkbegeleider een afspraak wanneer het popduiken 

afgenomen kan worden 
3. Laat een 3e persoon de afname filmen 
4. Voer de test uit zoals in het protocol is beschreven 
5. Uw praktijkbegeleider tekent het formulier af 

6. Zet het videomateriaal op Youtube (of een ander kanaal waarop video beveiligd 
gedeeld kan worden) 

7. Upload het protocol en het videomateriaal bij deze opdracht 

Beheersingscriteria  Bewaakt (en ziet toe op) veiligheid 

Resultaat Een getekend certificaat popduiken, inclusief bewijsmateriaal (video) 

Ondersteuning 

Begeleiding Uw praktijkbegeleider neemt het popduiken af 

Bronnen Reader veiligheid, reddend zwemmen, certificaat popduiken 

Workshops Het popduiken wordt afgenomen bij de eerste bijeenkomst 

 

0.2 – Verklaring omtrent gedrag (VOG) 

Inleiding Verenigingen die sport aanbieden, hebben ook de zorg voor het creëren van een veilig 
sportklimaat. Ook in de sport komt ongewenst gedrag helaas vaker voor dan men 
denkt. De actualiteit opent hiervoor keer op keer onze ogen. Verenigingen die preventief 
beleid voeren, vergroten de kans om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te 
voorkomen, op te sporen en aan te pakken. 

Opdracht Lever uw Verklaring Omtrent Gedrag in. 

Doel De cursist is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie en zal zich hiernaar gedragen 

Context Uw vereniging dient de VOG aan te vragen 

Werkwijze 1. Lees de informatie over VOG op de KNZB website 
2. Bespreek met het bestuur hoe uw aanvraag gerealiseerd kan worden. 
 Uw vereniging dient zich eerst te registreren en vervolgens u aan te  melden. 
 Hierna kunt u zich registreren en de benodigde gegevens doorgeven aan het 
 ministerie. 
3. Wanneer u per post uw VOG heeft ontvangen maakt u hiervan een scan en zet 

 in N@Tschool. 

Beheersingscriteria • Gaat correct om met alle betrokkenen 
• Komt afspraken na 
• Houdt zich aan de beroepscode 
• Vertoont voorbeeld gedrag op en rond de sportlocatie 

• Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie 

Resultaat Een kopie van een Verklaring Omtrent Gedrag 

Ondersteuning 

Bronnen Informatie Verklaring Omtrent Gedrag, Website KNZB 

http://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/bestuur__organisatie/zwemsportief_/voorkom_grensoverschrijdend_gedrag/vog/
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Module I - Techniek 

 

De opdracht in deze module is gericht op het analyseren en het verbeteren van techniek bij uw 

zwemmers. U maakt eerst een analyse en vervolgens een plan om tot verbetering te komen. 

 

1.1 – Techniek verbeteren 

Inleiding Het aanleren van een goede techniek legt niet alleen de basis voor een leven lang 
sporten, maar maakt van meet af aan de sport aantrekkelijk. 

Opdracht Plan, geef en evalueer het onderdeel van de training die gericht is op het aanleren en/of 
verbeteren van een technische vaardigheid. 

Doel U leert zich door deze opdracht een beeld te vormen van de optimale techniek voor de 
beginnende zwemmer, een methodiek te volgen, de meest dominante fouten te 

herkennen en aanwijzingen te geven om de techniek te verbeteren. 

Context U voert deze opdracht uit met 6 zwemmers. Dit kunnen uw eigen zwemmers zijn.   

Werkwijze 1. Verdiep u in de techniek die u wilt aanleren/verbeteren.  
2. Verdiep u in de methodiek van de techniek die u wilt aanleren/verbeteren. 
3. Observeer en analyseer aan de hand van het ideaalbeeld de techniek van de 

6 zwemmers. 
4. Maak een trainingsvoorbereiding gericht op het aanleren/verbeteren van de 

techniek van de geanalyseerde zwemmers. 
5. Bespreek uw analyse en voorbereiding met uw praktijkbegeleider of een 

collega-trainer.  
6. Verzorg het onderdeel van de training, dat gericht is op de 

techniekverbetering.  
7. Zorg daarbij voor een goed voorbeeld (plaatje, praatje, daadje). 
8. Maak hierbij ook beeldopnames.  
9. Maak een verslag met daarin een nauwkeurige weergave van de 

verrichtingen van de zwemmers en de door u gegeven aanwijzingen.  
10. Werk aan de hand van de methodiek een vervolg(serie) uit.    

Beheersingscriteria - Kiest voor een verantwoorde trainingsopbouw.  
- Formuleert de doelstellingen concreet. 
- Leert en verbetert de techniek van sporters. 
- Doet oefeningen op correcte wijze voor of gebruikt een goed voorbeeld. 
- Geeft feedback en aanwijzingen aan sporters op basis van een analyse van de 

uitvoering. 

Resultaat De resultaten zijn: 
- een analyse van de techniek van de zwemmers; 
- een methodiek voor techniekverbetering, toegesneden op bepaalde zwemmers; 
- een verslag van de gegeven training(en) incl. conclusies voor het vervolg. 

Ondersteuning 

Begeleiding Met een collega-trainer bespreekt u uw analyse, voorbereiding, uitvoering, evaluatie en 
de uitgewerkte methodiek. 

Bronnen Zwemtechnieken, analyseformulier 
Techniekverbetering planning (materiaal) 
De door u opgestelde methodieken, aangevuld met oefenvormen 
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Module II – Training & planning 
 

De opdrachten in deze module zijn gericht op het maken van een jaarplan, gebaseerd op de 

achtergrond van uw sporters en het maken en verzorgen van trainingen gebaseerd op dit jaarplan. 
 

2.1 – Jaarplan 

Inleiding Als trainer 3 wordt u in staat geacht voor beginnende en licht gevorderde sporters een 
planning voor een seizoen (of periode) op te kunnen stellen. Daarbij gaat het vooral om 
het beschrijven van algemene doelstellingen die opgehangen zijn aan bepaalde 

wedstrijdmomenten. 

Opdracht Stel een jaarplan op voor uw eigen groep sporters (tenminste 8). 

Doel U leert door deze opdracht een overzicht te maken van belangrijke activiteiten in het 

seizoen en daar in de uitwerking van de trainingen rekening mee te houden. 

Context U maakt een jaarplan voor uw eigen sporters. 

Werkwijze 1. Bepaal voorafgaand aan het jaar de belangrijke wedstrijden voor uw 
sporters.  

2. Bespreek de gekozen wedstrijden met de sporters en de TC (of collega’s, 
staf, begeleiders, etc.). 

3. Beschrijf de beginsituatie waarin uw sporters zich bevinden 
4. Neem uw trainingsregels op in het jaarplan. 
5. Formuleer concrete doelen voor/met uw sporters. Maak hierbij gebruik van 

het Meerjaren Opleidingsplan Zwemmen. 
6. Vul op de jaarplanning de trainingsperiodes in die u wilt onderscheiden.  

7. Maak bij het maken van het jaarplan gebruik van bijgesloten checklist. 
8. Vul overige wedstrijden in. 
9. Beschrijf test- en evaluatiemomenten (anders dan de wedstrijden). 

Beheersingscriteria - Adviseert zwemmers over materiaal, voeding en hygiëne 
- Maakt afspraken met zwemmers en ouders/derden 

- Besteedt aandacht aan het voorkomen van blessures bij zwemmers 

- Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie 
- Analyseert beginsituatie gericht op zwemmers. Omgeving en zijn eigen 

kwaliteiten als trainer 
- Bouwt het jaarplan (chrono)logisch op. 
- Stemt het jaarplan af op het niveau van de sporters. 

- Formuleert doelstellingen concreet 
- Beschrijft evaluatiemethoden en -momenten. 

Resultaat Het resultaat is een jaarplan dat instemming heeft van de sporters en de TC.   

Ondersteuning 

Begeleiding Bij het ontwikkelen van het jaarplan kunt u voor informatie en feedback terecht bij de 
expert. U verwerkt de ontvangen reactie in uw jaarplan. 

Bronnen Literatuur over jaarplanning, MOZ 

Checklist “Mijn jaarplan compleet” 
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2.2 – Geven van training 

Inleiding Elke training is op te vatten als een schakel van een groter geheel. Daarom is het van 
belang dat de trainingen op een logische manier op elkaar aansluiten.    

Opdracht Plan, geef en evalueer een reeks van 10 trainingen gericht op het verbeteren van de 

prestaties van uw zwemmers die passen binnen het jaarplan. 

Doel U leert door deze opdracht een aantal trainingen in relatie tot elkaar te plannen, 
uitvoeren en evalueren.   

Context U voert deze opdracht uit bij uw eigen (beginnende of licht gevorderde) groep sporters. 
(8) 

Werkwijze 1. Kies binnen het jaarplan een reeks van 10 trainingen uit die u als geheel wilt 
gaan plannen, uitvoeren en evalueren. 

2. Formuleer een doel voor de gehele periode.  

3. Beschrijf de beginsituatie (sporters, omgeving en uw eigen kwaliteiten als 
trainer). 

4. Formuleer subdoelen per training. (technisch, tactisch, mentaal en fysiek)  
5. Binnen deze trainingen komen alle trainingzones aan bod. 
6. Werk de 5e en 10e training uit op het lesvoorbereidingsformulier, met hierin 

opgenomen de evaluatiemomenten en –methoden. 
7. Verzorg en evalueer de trainingen. 

8. Gebruik de evaluatiegegevens bij het uitwerken van de volgende trainingen.  
9. Verzorg op deze manier alle trainingen. 
10. Evalueer aan het eind het resultaat en verloop van de hele reeks. 

Beheersingscriteria - Besteedt aandacht aan het voorkomen van blessures bij de zwemmers 
- Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie 

- Analyseert beginsituatie gericht op zwemmers, omgeving en zijn eigen 
kwaliteiten als trainer 

- Formuleert doelstellingen concreet 
- Beschrijft evaluatiemethoden en –momenten 

- Werkt passend binnen het jaarplan trainingen uit 
- Baseert de trainingsvoorbereiding op het jaarplan 
- Verwerkt evaluaties in de trainingsvoorbereiding 

- Stemt de trainingsinhoud af op de mogelijkheden van de zwemmers 
- Kiest voor een verantwoorde trainingsopbouw 

Resultaat De resultaten zijn:  
- één reeks van 10 trainingen, waarvan de 5e en 10e zijn uitgewerkt op het 

lesvoorbereidingsformulier, voorzien van zelfevaluatie 

- een verslag van de eindevaluatie. 

Ondersteuning 

Begeleiding Met een collega-trainer bespreekt u de keuzes die u moet maken, de doelen die u 

binnen deze opdracht formuleert en het eindverslag. 

Bronnen Begrippen en afkortingen in de zwemsport 
Lesvoorbereidingsformulier 
Organisatie van een training 
Trainingzones 
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Module III - Coachen 

 

De opdracht in deze module is gericht op het maken van een wedstrijdplan waarmee je sporters 

coacht bij een wedstrijd. Dit plan is gebaseerd op de analyse van eerdere wedstrijden en je toont 

aan dat je rekening houdt met de motivatie van de sporters. 

 

3.1 – Wedstrijdplan 

Inleiding Voor de wedstrijd is het van belang dat de afspraken duidelijk zijn. Het gaat om het 
doornemen van enkele specifieke afspraken. Voorafgaand aan de voorbespreking 

bereidt de trainer zich voor op de wedstrijd door het opstellen van een wedstrijdplan. 

Opdracht Stel voor een wedstrijd een wedstrijdplan op waarbij u rekening houdt met de 
persoonlijke verwachtingen en motieven van de sporters 

Doel U leert door deze opdracht een wedstrijdplan opstellen en hiermee een doeltreffende 

voorbespreking met uw sporters te houden, hen te coachen en achteraf met hen te 
evalueren. 

Context U voert deze opdracht uit bij uw eigen groep sporters (5).  
Het wedstrijdplan wordt gebruikte bij de praktijkbeoordeling van deze module. 

Werkwijze 1. Kies een wedstrijd waarvoor u dit plan gaat opstellen. De wedstrijd moet op 
de KNZB webkalender terug te vinden zijn. 

2. Analyseer de sterke en zwakke kanten van uw 5 sporters. 
3. Formuleer doelstellingen voor de wedstrijd, die zijn gericht op het 

individueel handelen van de sporter zelf. 
4. Bedenk een (wedstrijd)plan gericht op het realiseren van de doelstellingen. 

5. Gebruik het plan tijdens de praktijkbeoordeling voor een korte, krachtige 
(beeldende) voorbespreking. 

6. Benadruk tijdens de voorbespreking de persoonlijke sterke kanten (van de 
sporter).  

7. Check of iedereen de afspraken/opdrachten heeft begrepen. 
8. Coach de sporters tijdens de wedstrijd 

9. Bespreek na afloop van de wedstrijd / race met de sporters de resultaten 
aan de hand van het opgestelde wedstrijdplan. 

Beheersingscriteria - 

Resultaat De resultaten zijn: 

- een wedstrijdplan voor een bepaalde wedstrijd, dat uitgaat van de kwaliteiten 
van de eigen sporters; 

Ondersteuning 

Begeleiding  

Bronnen Wedstrijdcoachformulier 
Literatuur coachen 

 


