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Toepassingsmodaliteiten private zwemlessen

Personen die in De Zwemkom privaat zwemonderricht willen geven, moeten voldoen aan de hierna vermelde kwalifi caties en 
voorwaarden. Er dient schriftelijk een aanvraag ingediend te worden op de sportdienst om erkenning te kunnen krijgen van het 
college van burgemeester en schepenen en een lesgeverspas te bekomen. Door een aanvraag in te dienen stemt de lesgever in 
met deze toepassingsmodaliteiten. De lesgever aanvaardt en volgt de verplichtingen en voorschriften op.

Erkenningsvoorwaarden
Om als private zwemlesgever te worden erkend door het college van burgemeester en schepenen, moet de zwemlesgever aan 
volgende voorwaarden voldoen:

• Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten hebben.
• In regel zijn met de fi scale, sociale en andere wettelijke verplichtingen.
• Houder zijn van het bewijs van goed gedrag en zeden – model 2.
• Houder zijn van het nodige diploma voor specifi ek zwemonderricht.

Procedure
Om een lesgeverspas te kunnen krijgen, moet bij de sportdienst een aanvraagformulier ingediend worden. Na de erkenning 
door het college van burgemeester en schepenen krijgt de private lesgever een lesgeverspas. De erkenning is geldig voor één 
jaar en wordt stilzwijgend verlengd, indien de lesgever op het einde van dat jaar nog aan alle voorwaarden voldoet en de sa-
menwerking gunstig wordt geëvalueerd. 

De sportdienst bepaalt op welke dagen en uren er private zwemlessen kunnen worden gegeven. De sportdienst beslist hierover 
in functie van de bezetting van het bad en de veiligheidsnormen. Na de erkenning bekijkt de sportdienst samen met de lesge-
ver de voorkeursmomenten en maakt een jaarplanning op. De jaarplanning loopt van begin september tot eind augustus. In de 
vakantieperiodes kan deze planning afwijken. 
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Praktische regels en afspraken
De erkende private lesgever houdt zich aan volgende regels:

• De lesgever dient voor 15 augustus van het betreffende zwemseizoen zijn voorkeursmomenten in volgorde van wens in.
• Maximaal 5 momenten worden in de eerste aanvraag opgenomen.
• Bij overlap worden de resterende momenten in overleg vastgelegd, waarbij eerst wordt gekeken naar aantal reeds 

toegekende momenten en vervolgens naar voorkeur. 
• Indien er nog momenten beschikbaar zijn, kan een extra moment toegekend worden, met een maximum van 6 

per lesgever.
• De aanvragen van lesgevers die het seizoen x-1 vaste lesmomenten hadden, worden in eerste ronde behandeld.
• Nieuwe aanvragen kunnen behandeld worden in de tweede ronde als er nog vrije momenten over blijven, deze worden 

aanzien als losse lesmomenten. De lesgever die losse momenten wordt toegekend, kan pas aanspraak maken op vaste 
lesmomenten als deze structureel beschikbaar worden.

• Wanneer er tijdens het seizoen nieuwe aanvragen binnenkomen, worden deze in functie van de bestaande bezetting over-
wogen en beoordeeld door de sportdienst.

• Indien geen vrije momenten meer beschikbaar zijn, kan de kandidaat-lesgever op de wachtlijst voor het volgende zwem-
seizoen opgenomen worden.

• Er kan enkel op vastgelegde tijdstippen les gegeven worden, met maximaal 3 lesgevers per baan en aan maximum 4 kinde-
ren of maximum 6 kinderen indien 2 lesgevers per baan.

• De lesgever kan zich via de lesgeverspas kenbaar maken bij de redders.
• De retributies zoals opgegeven in het gebruikersreglement van De Zwemkom zijn van toepassing.
• De private lesgever schikt zich op elk ogenblik naar de bepalingen van het huishoudelijk reglement van De Zwemkom.
• De lesgever is verantwoordelijk voor de zwemmers onder zijn/haar toezicht.
• De lesgever staat zelf in voor het didactisch materiaal.
• De private lessen kunnen enkel doorgaan in de daarvoor voorziene baan en gedeelte van het instructiebad.
• Als de private lesgever het reglement niet naleeft of zich niet houdt aan de richtlijnen van het zwembadpersoneel, krijgt 

de lesgever een eerste waarschuwing. Bij een tweede overtreding kan de erkenning als private zwemlesgever ingetrokken 
worden door het college van burgemeester en schepenen op advies van de sportdienst.

• Lesgevers die geen lesgeverspas kunnen voorleggen, dienen onmiddellijk hun lesactiviteiten te staken op verzoek van het 
zwembadpersoneel.

• Wanneer de les door omstandigheden niet kan doorgaan dient de sportdienst tijdig (ten laatste 1 dag op voorhand) verwit-
tigd te worden.

• De lesgevers waken er over dat Wevelgemse deelnemers voorrang krijgen bij de aanvraag. 

Personen die familieleden occasioneel en zonder vergoeding leren zwemmen, zijn niet onderworpen aan de erkenningsvoor-
waarden en vallen niet onder de reglementering betreffende private zwemlessen. 
 


