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Masterclass Spelenderwijs Zwemonderwijs 
 
Masterclass In het voortraject zijn we gewend om kinderen spelenderwijs gewent te laten raken 

met water en met het zwembad. In het hoofdtraject wordt dat vaak ‘vergeten’ en 
wordt traditioneel de slagen en de survivalonderdelen afgewerkt. Maar hierbij wordt 
over het hoofd gezien dat als je iets leuk vindt, je sneller leert. Deze masterclass geeft 
de eerste inzichten in het spelen met een specifiek leerdoel. Het is dus duidelijk iets 
anders dan “gewoon een spelletje” spelen.  

 
Doel Creatieve kennis op doen over het spelen met een leerdoel.   
 
Toelatingseis Gediplomeerd zwemonderwijzer/assistenten bij het lesgeven 
 
Diplomering Bewijs van deelname (digitaal certificaat) 
 
Duur  1 dagdeel 
 
Kosten Zie de actuele prijs op de pagina van de cursusplanning op onze website. 
 Deze prijs is all-in. Dat betekent dat boeken, facilitaire zaken (indien meer dan een 

dagdeel ook de lunch) en certificering/examinering is inbegrepen. Eventuele 
herexamens vallen daarbuiten. 

  (Organisaties met een licentie Erkend Zweminstituut Internationale Zwemdiploma’s 
betalen minder. Ook deze bedragen zijn aangegeven)  

 
Inhoud  Wat is spelend leren 
  Waarom spelend leren 
  Voorwaarden om spelend leren aan te bieden 
  Spelvormen 
  Samen in de praktijk 
 
Documentatie  Geen 
 
Plaats  Zie de online cursusplanning of op maat in company.  
 
Data + tijden Klik hier om naar de online cursusplanning te gaan of op maat in company 
 
Aanmelden  Meld u via deze link aan op onze website. We hebben dan direct alle benodigde 

gegevens. U ontvangt bij aanmelding een kopie van uw bericht. Ongeveer 14 dagen 
voor aanvang ontvangt u de definitieve gegevens. 

 
Voorwaarden ENVOZ houd zich aan de gedragscode en de algemene voorwaarden en het NRTO-

keurmerk. Voor de consumentenmarkt is ENVOZ via de NRTO aangesloten bij 
de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC). Voor zakelijke afnemers 
zijn de Algemene Voorwaarden B2B voor Training en Opleiding van toepassing.  

 
Feedback Wij doen ons uiterste best om u goed van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u 

ontevreden bent over onze dienstverlening. We nemen elke klacht zeer serieus en 
willen weten wat er aan de hand is. Zo kunnen we onze dienstverlening verder 
verbeteren. Bent u tevreden? Ook dat horen we graag! 
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Over ons ENVOZ is een instituut gespecialiseerd in opleidingen in de Zwembad- Sport-  
en Recreatiebranche. Wij verzorgen vakopleidingen sinds 1978. Naast opleidingen 
geeft ENVOZ een complete lijn Internationale Zwemdiploma’s uit. Naast Nederland 
zijn wij actief in Zweden, België, Duitsland, Marokko, Suriname, Caribische eilanden 
en Costa Rica. 

 
De ENVOZ opleiding en diplomering ‘internationaal  
Zwemonderwijzer ABC’ is Europees gekwalificeerd op  
MBO3 niveau (EQF/NLQF3)            

 
 
  ENVOZ is sinds 1980 aangesloten bij de STA  
  (Swimming Teachers Association) 
 
 

ENVOZ is aangesloten bij de IFSTA  
(International Federation of Swimming Teachers Association) 
en heeft daarmee een wederzijdse samenwerking en 
erkenning in 21 landen. 

 
 

ENVOZ heeft het keurmerk NRTO  
(Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) 

 
 
 
  ENVOZ is geregistreerd in het CRKBO  
  (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) 
 


