
Allround Diploma  
zwembadmedewerker  
met certificering CE1, CE2 en CE3 VAN NRZ  

 

Nationale Beroepsopleiding voor Zwemonderwijs. Voor meer informatie,  

inschrijven, planning en lesdata: www.nbz.nl of bel 073 612 40 61 

 

 

 

Recreatie 

begeleider 
CE2 deel 1 

 

Doelgroep 

specialist  

CE2 deel 2 

 

Lifeguard 

zwembad  
CE1 

  

 

 Zwem- 

instructeur 
CE3 

Veiligheid voorop: 
Op het examen van CE1, CE2 en CE3 dien je  

in het bezit te zijn van een geldig certificaat: 

Zwemmend Redden  

& EHBO/MFFA   

volgens lijst examenreglement NRZ 



  

Allround Diploma  
zwembadmedewerker  
met certificering CE1, CE2 en CE3 VAN NRZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

… met Zweminstructeur, EHBO/MFFA en ZRZ en op zak  

ben je al halverwege je diploma! 
 

Je hoeft nu alleen nog onderstaande drie onderdelen te halen.  

meer info op de volgende pagina’s!  
 

 

Nationale Beroepsopleiding voor Zwemonderwijs. Voor meer informatie,  

inschrijven, planning en lesdata: www.nbz.nl of bel 073 612 40 61 

 

 

Recreatie  

begeleider  
CE2 deel 1 

   Cursus 6 dagen van 10 uur op locatie 

    (ook als avond- of turbo-opleiding te volgen) 

    Plus stage en examendossier/portfolio 

    Certificering NRZ (CE3) 

   Zwemmend Redden voor Zwembaden   

    1 dag van 6 plus 1 dag van 4 uur 

    Certificering Reddingsbrigade Nederland 

   MFFA (Europees EHBO)  

    3 dagen van 7 uur 

    Certificering NIKTA 

ZRZ 
Geldig voor examens 

CE 1 ,  CE 2 en CE 3 

EHBO/MFFA 
Geldig voor examens  

CE 1 , CE 2 en CE 3 

 

Zwem- 

instructeur  
CE3 

Doelgroep 

specialist 
CE2 deel 2 

Lifeguard 

zwembad 
CE1 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie doelgroep specialisaties zie volgende pagina 

 

 

 

Doelgroep  

specialist 

CE2 deel 2 
  

 

Lifeguard 

zwembad  
CE1 

 

Doelgroep 

specialist  

CE2 deel 2 

 

Recreatie  

begeleider  
CE2 deel 1 

  4  onlinesessies van 3 uur en 1 dag van 6 uur op locatie 

  Plus stage en examendossier/portfolio 

  (exclusief ZRZ en EHBO/MFFA, wel een exameneis) 

  Certificering NRZ (CE 1) 

    3 onlinesessies van 3 uur  

    Plus examendossier/portfolio (stage bij CE2 deel 1 of deel 2) 

    (exclusief ZRZ en EHBO/MFFA, wel een exameneis) 

    Certificering NRZ (CE2 deel 1) 

 

 

Kies 1  

doelgroep! 

    

Certificering NBZ. De specialisatie kan ingebracht worden  

bij het examen  CE2  (deel 1 en 2) met certificering NRZ. 

 Kies 1 doelgroep! Per specialisatie opleiding varieert: 

* aantal lesdagen en -uren 

* online of op locatie 

* examendossier/ portfolio ja of nee 
 

 Voor meer informatie per doelgroep zie volgende pagina.   



  

 

 

 

 

 

 

 
 

Nationale Beroepsopleiding voor Zwemonderwijs. Voor meer informatie,  

inschrijven, planning en lesdata: www.nbz.nl of bel 073 612 40 61 

 

 

   Alle specialisaties zijn met certificering NBZ. Zij kunnen ook  

   ingebracht worden voor het Allround Diploma bij het examen CE2  

   deel 2 (is combi-examen met CE2 deel 1) met certificering NRZ.   

   Indien je in dit kader kiest voor een doelgroep opleiding waaraan 

   geen stage/ examendossier is verbonden dien je deze stage te  

   voldoen bij CE2 deel 1 (zie vorige pagina). 
 

   Nb. deze opleidingen kun je ook apart van het Allround diploma  

   volgen! Zo word je breed inzetbaar, blijf je jezelf ontwikkelen en 

   creëer je zelf jouw afwisselende baan! 

5 online sessies van 3 uur en  

2 dagen van 5 uur op locatie.   

Met stage en  praktijkexamen. 

 

4 online sessies van 3 uur en  

2 dagen van 5 uur op locatie.   

Met stage en  praktijkexamen. 

 

4 online sessies van 3 uur en  

2 dagen van 5 uur op locatie.   

Met stage en  praktijkexamen. 

 

6 dagen van 6 uur op locatie.   

Met stage en  praktijkexamen. 

 

Branche-erkend 

2 online sessies van 3 uur en  

1 dag van 5 uur op locatie.   

 

2 dagen van 8 uur op locatie.   

Met 3 uur praktijk per lesdag! 

 

 

 

Doelgroep 

specialist  
CE2 deel 2 

Kies 1  

doelgroep!  
Voor je allround 

diploma 
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