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Inleiding 

Het houden van toezicht in een zwembad is een hot item in de zwemwereld. Door een aantal recente 
ongevallen zijn steeds meer betrokkenen zich gaan verdiepen in de wetgeving omtrent het houden 
van toezicht. 

Hoewel die wetgeving in principe duidelijk is, bestaan er toch veel interpretatie verschillen over de 
hantering daarvan. 

Een toezichtplan dient volgens het bestuur van de Stichting Volkszwemfeest aan te geven hoe binnen 
de Stichting het toezicht is geregeld, in zowel kwantitatief als kwalitatief opzicht. 

1. De wet: WHVBZ en BHVBZ 

In Nederland bestaat sinds 1969 de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en 
Zwemgelegenheden (WHVBZ). Sinds 1984 bestaat er ook een Besluit Hygiëne en Veiligheid 
Badinrichting en Zwemgelegenheden (BHVBZ). Dit besluit kent twee soorten voorschriften: 

Het doel van deze wet en het later tot stand gekomen besluit is het bereiken van een hoge mate van 
hygiëne en veiligheid in een zweminrichting. Hierbij wordt het grotendeels aan de exploitant van 
het zwembad overgelaten op welke wijze hij dit beoogde doel bereikt, Hierbij wordt in de toelichting op 
de wet wat algemene richtlijnen gegeven.  
Middels voorschriften wordt door de wetgever aangegeven op welke wijze aan de gestelde eisen moet 
worden voldaan. 

De controle op de uitvoering van alle voorschriften genoemd in de WHVBZ, dus ook op het houden 
van toezicht, ligt in handen van de provincies. Deze hebben de mogelijkheid om, met betrekking tot 
een in hun provincie gelegen zwembad, in het belang van hygiëne en veiligheid van de bezoekers 
‘nadere voorschriften’ te geven. 

Elk zwembad moet dus een eigen invulling geven aan de term ‘voldoende toezicht’, maar moet zich er 
ook daadwerkelijk van vergewissen dat dit toezicht in de praktijk ook als zodanig wordt uitgeoefend. 

Volgens de WHVBZ is voldoende toezicht tijdens openstelling van het zwembad verplicht. Omdat de 
in artikel 3, van de WHVBZ, genoemde ruimte(n) door de SRO (Sport, Recreatie en 
Onderwijsvoorzieningen) aan de gebruiker ter beschikking wordt gesteld zonder personeel van de 
SRO (Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen), is de gebruiker verantwoordelijk voor de 
aanwezigheid van voldoende en bevoegd toezicht gedurende het gebruik van die ruimte(n). 

Gebruiker stelt daartoe een zgn. toezichtplan op. Het met de WHVBZ in overeenstemming zijnde 
toezichtplan wordt als bijlage aan de overeenkomst tot gebruik van ruimte t.b.v. zwemsportactiviteiten 
gehecht. Tevens wordt een lijst met toezichthouders als bijlage in de overeenkomst opgenomen. 

Doel van dit plan is dan ook om de (aspirant) medewerkers van de Stichting Volkszwemfeest duidelijk 
te maken waar de verantwoordelijkheden liggen, waar voldoende toezicht aan dient te voldoen, wat 
specifieke aandachtspunten zijn en welke afspraken er bij de Stichting Volkszwemfeest gelden. 

2. Eigen verantwoordelijkheid 

Welke voorwaarden ook worden geschapen, welke afspraken ook worden gemaakt, voor alles geldt 
dat iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft voor de veiligheid in werk- en sport omstandig-
heden. 

Uiteraard geldt dat naar vermogen. Van kleine kinderen kan geen verantwoordelijkheid worden 
verwacht wel van weldenkende volwassenen. Maar voor iedere medewerker geldt dat men kennis 
neemt en aandacht schenkt aan de regels die door de Stichting Volkszwemfeest zijn gesteld en daar 
ook naar handelt. 

Verder mag verwacht worden dat iedereen zich gedraagt volgens de normale regels van fatsoen en 
sportiviteit, anderen met respect behandelt (ook wanneer er verschillen van mening zijn), zorg heeft 
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voor de materialen, zo ook voor de materialen van leden en accommodaties en boven alles oog heeft 
voor de goede naam van de Stichting Volkszwemfeest. 

Een en ander betekent vanzelfsprekend dat men zich ook houdt aan de regels van het zwembad. 

3. De toezichtverdeling 

Wettelijk wordt ‘voldoende toezicht’ vereist. De volgende omstandigheden zijn daarbij van belang: 

- Er is steeds sprake van huur van een deel van het badwater in het Boerhaavebad; daarbij blijft er 
altijd personeel van het Boerhaavebad in de andere delen van de accommodatie aanwezig. 

- De Stichting is verantwoordelijk voor het directe toezicht op het door haar gehuurde badwater. 
Daarbij verschillen de omstandigheden en de risico’s per deel van het badwater. 

- De personeelsleden van het Boerhaavebad hebben de zorg voor de goede gang van zaken bij 
calamiteiten. 

- De personeelsleden zijn beschikbaar (steeds in 2e instantie) voor de grotere EHBO-gevallen en 
calamiteiten 

4. Voldoende toezicht 

Het bestuur van de Stichting Volkszwemfeest heeft de volgende regels voor wat betreft het houden 
van toezicht opgesteld. 

- Bij ieder lesuur dient tenminste 1 persoon, ouder dan 21 jaar aanwezig te zijn in de zwemzaal die 
niet direct betrokken is bij het lesgeven. Indien dit verschillende personen betreft dient men 
duidelijke afspraken te maken over de aflossing van het toezicht. (In de praktijk kan deze rol 
vervuld worden door de uurleider.) 

- Bij ieder lesuur dient tenminste 1 persoon aanwezig te zijn in het bezit van een geldig EHBO-
diploma inclusief reanimatie. (In de praktijk zal dit 1 van de medewerkers zijn). 

- Bij ieder lesuur dient tenminste 1 persoon aanwezig te zijn die in staat is om een drenkeling van 
een diepte van 3,50 meter op te duiken en te vervoeren naar de kant. (In de praktijk zal dit 1 van 
de medewerkers zijn). 

De toezichthouder is een persoon die voldoet aan bovenstaande eisen of een combinatie van 
personen die samen voldoen aan deze eisen. Indien er sprake is van een combinatie van personen 
dienen alle betrokken personen in deze combinatie ten alle tijden samen in het zwembad aanwezig te 
zijn. 

De uurleider is het aanspreekpunt als toezichthouder. Ook in die gevallen dat hij samen met andere 
personen een combinatie moet vormen om te komen tot ‘voldoende toezicht’. 
Hij / zij is tevens verantwoordelijk voor het op juiste wijze toezicht houden tijdens het vrij zwemmen 
gedurende de lesuren van de Stichting Volkszwemfeest. 

De uurleider houdt toezicht op de gedragsregels en veiligheid en kan/dient zonodig in dat kader 
aanwijzingen te geven die door de aspirant medewerkers en medewerkers moeten worden opgevolgd. 
Hij/zij draagt ook zorg voor goed contact met het zwembadpersoneel en met andere zwembadge-
bruikers. 

Alle aspirant medewerkers en medewerkers stellen zich op de hoogte van het calamiteiten plan van 
het zwembad, de wijze waarop EHBO kan worden gevraagd en de aanwezige hulpmiddelen in het 
zwembad. De technische commissie van de Stichting Volkszwemfeest zal zorgen voor een 
regelmatige update van deze informatie voor de aspirant medewerkers. 
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5. Specifieke aandachtspunten gehuurde zwemwater 

Het bad is een bassin van 25 x 15 meter (ongeveer de helft met beweegbare bodem waardoor de 
waterdiepte kan variëren van 0,40 tot 2,00m). Het verstellen van de hoogte van de beweegbare 
bodem geschiedt door zwembadpersoneel van het Boerhaavebad. 

In en om het bad gelden de volgende regels: 

- Douchen voor het zwemmen is verplicht. 
- Het is verboden om hard te lopen in alle ruimten van het zwembad. 
- Kinderen mogen aan het begin van de les het water pas in als de betrokken medewerker hiervoor 

toestemming heeft gegeven. 
- Geef extra aandacht aan nieuwkomers zodat zij naar het juiste bad gaan. 
- Het is verboden te duiken in het ondiepe gedeelte.  
- Zwemgroepen mogen niet alleen gelaten worden. Kan dit om dringende reden niet anders, vraag 

dan een collega medewerker om de groep over te nemen of op te letten als de afwezigheid maar 
van korte duur is. 

- Zie erop toe dat iedereen het water verlaten heeft en is gaan douchen als de les wordt beëindigd. 

Het (diepe) springgedeelte van het bad is alleen toegankelijk voor bezoekers met minimaal 
zwemdiploma-A. of oefenende hiervoor. Dit ter beoordeling van de aanwezige medewerkers. 

Voor de springinstallatie gelden de volgende specifieke regels: 

- Het is verboden om zijdelings van de springplank te springen. 
- Na het springen dient direct te worden weggezwommen. Het is dus niet toegestaan onder de 

plank door te zwemmen en/of in het water te blijven hangen. 
- Er mag slechts 1 persoon tegelijk op de springplank staan en hiervan af springen. 
- Er mag pas gesprongen worden als de voorganger onder de springplank weg is gezwommen. 
- Plankdansen en kunstjes op de springplank zijn niet toegestaan. 

6. Uitvoering 

Voordat een activiteit start dient de uurleider (of zijn plaatsvervanger) zich ervan te vergewissen dat 
wordt voldaan aan ‘voldoende toezicht’. 

Indien niet de juiste personen aanwezig zijn om te komen tot voldoende toezicht vervalt het lesuur. De 
uurleider dient hiervan het bestuur van de Stichting Volkszwemfeest onverwijld op de hoogte te 
stellen. 

De uurleider draagt er zorg voor dat mankementen, schades, of ongevallen onverwijld gemeld worden 
aan het zwembad en aan het bestuur van de Stichting Volkszwemfeest. 

Het bestuur van de Stichting Volkszwemfeest overlegt regelmatig met het zwembad over de 
arbeidsomstandigheden waarin de aspirant medewerkers en medewerkers hun werk doen. 

7. Informatie en communicatie 

De afspraken uit dit plan van toezicht Boerhaavebad worden als vaste rubriek opgenomen op de 
website www.svz-haarlem.nl 

Indien er wijzigingen zijn, dient door de technische commissie aan het bestuur van de Stichting 
Volkszwemfeest een lijst met toezichthouders te worden overlegd. 

Indien er wijzigingen zijn, dient de technische commissie de aspirant en medewerkers op de hoogte te 
brengen van de laatste versie van het toezichtplan Boerhaavebad. 

Indien er wijzigingen zijn, dienen de aspirant medewerkers en medewerkers door de technische 
commissie informatie te hebben ontvangen inzake het calamiteitenplan van het zwembad, de wijze 
waarop EHBO kan worden gevraagd en de aanwezige hulpmiddelen in het Boerhaavebad. 
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Vluchtwegen  
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Taken Personeel Zwembad

Ontdekken van brand/explosie/chemisch ongeval: 

1. Blijf kalm, voorkom paniek! 

2. Meldt de brand bij de receptie  
 
Geef door: 
Naam: Uw naam  
Aard:  Brand, slachtoffers etc. 
Plaats:  van de brand 

3. Tracht kleine brand te blussen met aanwezige blusmiddelen (elektrische of olie branden 
nooit met water blussen, altijd met poederblussers) 

4. Haal bezoekers uit het water en verzamel bij de nooduitgangen 

5. Op aanwijzing van het het Hoofd BHV, sluit ramen en deuren (niet op slot!) 

6. Wacht op signaal ontruiming ja/ nee 

Medewerkers SVZ dienen de aanwijzingen van het personeel op te volgen 

Taken Personeel Zwembad  
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Ontruiming: 

1. U krijgt opdracht voor ontruiming d.m.v. het ontruimingssignaal of aanzegging door het Hoofd 
BHV (HBHV) 

2. Blijf kalm, voorkom paniek! 

3. U zorgt dat de (nood-) uitgangen geopend worden, zodat medewerkers en bezoekers het 
pand veilig en snel kunnen verlaten 

4. Op aanwijzing van het Hoofd BHV, sluit ramen en deuren (niet op slot!) 

5. Controle toiletruimten en kleedaccommodaties of alle bezoekers uit het zwembad zijn 

6. Neem bezoekers mee naar de verzamelplaats  

7. Meldt gedane taken bij HBHV en houd contact 

Medewerkers SVZ dienen de aanwijzingen van het personeel op te volgen 
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