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Onderhandelingsresultaat cao Zwembaden, 
Zwemscholen 

 

De cao-onderhandelingsdelegaties van WiZZ, FNV Recreatie, CNV Vakmensen en  

FNV Publiek Belang hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao Zwembaden, 

Zwemscholen. 

 

1. Looptijd 

De looptijd van de cao is anderhalf jaar te weten van 1 juli 2017 tot en met 31 december 

2018.  

 

2. Loonsverhoging 

De schaalbedragen en de feitelijk uitbetaalde salarissen worden per 1 januari 2018  

verhoogd met 1% en per 31 december 2018 met 1,75%.  

 

3. Minimale opleidingseisen 

Artikel 27 van de cao waarin de minimale opleidingseisen voor het uitvoeren van 

toezichthoudende en zwemlesgevende taken zijn opgenomen, gaat als volgt luiden: 

 

Artikel 27 Minimum (opleidings)eisen  

1. Minimum (opleidings)eisen voor het uitvoeren van toezichthoudende taken. 

 

Werknemers die belast zijn met toezichthoudende taken moeten voldoen aan de 

volgende eisen: 

- minimaal 18 jaar oud; 

- diploma EHBO, MFA (Medical First Aid) of BHV. Dit diploma kan ook onderdeel zijn 

van een bredere opleiding; 

- aantoonbare zwemvaardigheid om iemand uit het diepste deel van het bad te 

halen en de beheersing van de daarvoor benodigde reddings- en vervoersgrepen 

en deze vaardigheid en beheersing moet 2 maal per jaar worden getoetst. 

2. Minimum (opleidings)eisen voor het zelfstandig uitvoeren van zwemlesgevende taken. 

Werknemers die zelfstandig zwemlesgevende taken uitvoeren moeten voldoen aan de 

volgende eisen: 

- minimaal 18 jaar oud; 

- diploma EHBO, MFA (Medical First Aid) of BHV. Dit diploma kan ook onderdeel zijn 

van een bredere opleiding; 

- aantoonbare zwemvaardigheid om iemand uit het diepste deel van het bad te 

halen en de beheersing van de daarvoor benodigde reddings- en vervoersgrepen 

en deze vaardigheid en beheersing moet 2 maal per jaar worden getoetst; 

- in bezit van een diploma van een relevante vakopleiding op minimaal MBO niveau 

3, of in bezit van een diploma van een relevante vakopleiding op minimaal MBO 

niveau 2 en op basis van ervaringsjaren en een geslaagd EVC-traject een erkende 

niveau 3 waardering. 

3. Toezichthoudende en zwemlesgevende taken mogen niet zelfstandig worden 

uitgevoerd door medewerkers die niet aan de eisen in lid 1 respectievelijk lid 2 voldoen. 

‘Aantoonbare zwemvaardigheid’ zoals genoemd bij het derde gedachtestreepje onder lid 

1 en lid 2 is altijd een vereiste voor het uitvoeren van toezichthoudende en 

zwemlesgevende taken.  
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4. Sociale Agenda 

De in de vorige cao overeengekomen Sociale Agenda wordt voor de looptijd van de 

nieuwe cao verlengd. Daarbij worden de volgende wijzigingen in de Sociale Agenda 

aangebracht: 

 

 Het onderwerp ‘Uitwerking minimale opleidingseisen’ vervalt. 

 Aan de Sociale Agenda wordt het volgende onderwerp toegevoegd: 

 

 Protocollen toezicht zwemveiligheid  

Mede naar aanleiding van de recente uitspraak inhoudende de aansprakelijkheid 

van zwembadmedewerkers, zullen cao-partijen gedurende de looptijd van de cao 

de huidige protocollen c.q. voorschriften en/of werkafspraken nader bezien, onder 

andere aan de hand van goede voorbeelden uit de sector, en waar nodig tot 

aanpassing overgaan.   

 

 

Utrecht, 29 juni 2017 

 

Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen 

De heer T. van Etten 

De heer E. van Iersel  

De heer R. Visser 

 

FNV Recreatie 

De heer J. Bijlsma 

 

FNV Publiek Belang 

Mevrouw H. Yagoubi 

 

CNV Vakmensen 

Mevrouw P. Zijlstra 

  

 

 


