Even voorstellen:

Hallo mijn naam is Kevin Huizinga. Ik ben 30 jaar oud en
woon samen met mijn vriendin en 2 dochters in Slochteren.
Mijn hobby’s zijn voetbal, zwemmen en tennis.

Mijn achtergrond:

Op het Alfa college Sport en Bewegen heb ik via de ALO mijn diploma’s gehaald voor

bewegingsagogiek en het zwemles geven. Ik geef nu zo’n 11 jaar zwemles waarvan in totaal al
5 jaar in Westerbroek waar ik vroeger zelf ook zwemles heb gevolgd. Ook heb ik 2 jaar

gewerkt bij het pand van Achema Health Centers, waar ik ook mijn stage volgde, en later 4

jaar in het Scharlakenhof waar ik ook examinator was. Ik ben dus bekend met verschillende
locaties, zwemdiploma’s en baden. De meeste zwemlessen verzorg ik voor kinderen, maar ik
heb ook ruime ervaring voor kinderen met een beperking of het geven van
volwassenzwemmen, baby/peuterzwemmen en aquasporten.
Waarom vind ik zwemles geven leuk:

Bij Sport en Bewegen kwam ik erachter dat ik werken met mensen met een beperking heel

mooi en dankbaar werk vond. Door deze stage kwam ik in het zwembad terecht. Toen ben ik
veel zwemlessen gaan geven aan kinderen en kwam ik erachter dat het mij veel voldoening

gaf en je ze iets meegeeft voor het leven. Doordat ik zwemmen zelf leuk vind en stage zo leuk
was ben ik nooit meer uit het zwembad weggegaan.
Wat vind ik belangrijk bij zwemles:

Kinderen moeten weten wat ze aan jou hebben en vertrouwen in jou krijgen dan zullen ze

met plezier naar jou zwemles toe komen en dan volgen de prestaties vanzelf. Ook vind ik het

een belangrijk aspect om open en eerlijk naar de ouders te communiceren, dit schept de beste
verwachtingen. Dit i.c.m. een gezellige omgeving te creëren rondom het zwembad waardoor
ook ouders met plezier naar de zwemles toe komen!

