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SCRIPT LifestyleXperience Plus 

 
Opdrachtgever:   Zwemschool Badeend 
Adres opnamelocatie:  Kerkstraat 5 
 Giethoorn 
Parkeren:  
Info locatie voor ploeg: Opnames vinden plaats bij het zwembad. Ga naar het adres (aan de 

achterkant van het gebouw), daar worden jullie opgevangen. 
   
Datum van opname:    Vrijdag 5 februari 2022 
Tijden van opname:  14:00 – 17:00 
 
Contactpersoon:  Anita Groen 
Telefoonnummer:       Vast:    Mobiel: 06-45454545 
E-mailadres:      info@badeend.nl  
Website:   www.badeend.nl 
    

   
Aflevering planning:  Aflevering 20 (onder voorbehoud) 
Datum van uitzending:  Zaterdag 13 juni 2022, 13.25 uur op RTL 4 (onder voorbehoud) 
 

 
Redacteur:   Celeste Dorigo  
Email redacteur:               c@emtv.nl 
Telefoonnummer:   020 705 15 88 
Presentatie:   Wim Bruin 
Cameraman:   Mick Rood 
Programmamaker:  Jos Geel 
 

Duur Item:  2 minuten 

 
KORTE UITLEG T.B.V. DE OPNAMES: 
Het item zal geopend worden door de presentator/presentatrice. Hierbij mag in beweging het logo en 
of de naam van de opdrachtgever worden meegenomen. Deze mag echter niet stilstaand in beeld 
blijven. Vervolgens zal er een ontmoeting plaatsvinden met degene die namens de opdrachtgever 
geïnterviewd wordt  over de branche en het vakgebied. Dit zal in een spontaan gesprek worden 
vastgelegd. Een gesprek waarbij de insteek van uw onderneming niet wordt vergeten. Daarnaast zal 
onze cameraman zogeheten beautyshots en snijbeelden maken. Deze beelden worden gebruikt om 
over het interview heen te monteren. Hier zullen bijvoorbeeld processen en werkzaamheden te zien 
zijn. Uiteindelijk zal de presentator of presentatrice het item afsluiten. Ook dit zal op locatie 
plaatshebben.  

mailto:info@badeend.nl


HET SCRIPT (2 MINUTEN) 
 
PRESENTATIE:  Wim Bruin 
 
INTRODUCTIE: Kunnen zwemmen is ontzettend belangrijk in een land als Nederland, maar het is niet 
voor alle kinderen even makkelijk om te leren. Ik ga vandaag langs bij Zwemschool Badeend, waar 
onder andere les wordt gegeven aan kinderen uit het speciaal onderwijs. Ik ben benieuwd of ze me 
daar kunnen vertellen wat er allemaal bij komt kijken.  
 
INTERVIEW MET: Anita Groen 
 
Gebruikersmoment:  Poster  

 

      BEELDEN INTERVIEW VRAGEN 

 Presentatie en medewerker 
in gesprek 

 
 

 

 
Presentatie: Hoi Anita, jij runt samen met je familie al 17 jaar een 
zwemschool. Klopt het dat jullie ook lesgeven aan kinderen uit het speciaal 
onderwijs? 
 
Medewerker: Ja, dat klopt inderdaad. We geven particuliere zwemles aan 
zowel kinderen van het reguliere onderwijs als het speciale onderwijs. Tevens 
zijn we verbonden aan een school van het speciaal onderwijs, waarvoor we 
het schoolzwemmen verzorgen.  
 

 Zwemles  
Presentatie: Hebben zulke kinderen om een speciale lesmethode nodig? 
 
Medewerker: Nee, geen aparte methode. Het vereist wel extra kennis, kunde 
en ervaring. Deze kinderen zijn wat ons betreft niet anders dan kinderen uit 
het regulier onderwijs, alle kinderen zijn uniek. Ze zitten bij ons bijvoorbeeld 
gezamenlijk in een klasje omdat kinderen veel van elkaar kunnen leren. Bij 
ieder kind is het heel belangrijk goed te observeren en in te spelen op de 
behoeften van een kind. Hebben ze een duwtje nodig of een handje. 
 

 Presentatie en medewerker 
in gesprek 

 
Presentatie: Hoe kan je dat dan doen als organisatie? 
 
Medewerker: Open communicatie met ouders, rust en regelmaat zijn 
vereisten. Er moet geluisterd en gekeken worden naar het gedrag van 
kinderen. Soms lopen kinderen vast, dan hebben ze wat extra aandacht nodig. 
Vaak kun je dit het beste signaleren door zoveel mogelijk structuur en routine 
te bieden aan de kinderen. Bijvoorbeeld door het inzetten van vaste lesgevers. 
Als een kind dan vastloopt of moeite heeft, komt het goed naar voren. De rust 
en regelmaat zijn belangrijk voor alle kinderen maar extra voor kinderen uit 
het speciale onderwijs. 
 

 Zwemleraar geeft 
uitleg/demonstratie 

 Zwemles 

 
Presentatie: Hoe ga je daar dan als zwemleraar mee om? 
 
Medewerker: Ten eerste is het belangrijk om je aan te passen aan wat 
kinderen algemeen nodig hebben. Zo moeten ze echt als individu worden 



bekeken en positief benaderd worden. Dan kun je denken eenvoudige 
benamingen als ‘wandelen’, in plaats van ‘niet rennen’ of ‘probeer dit eens’ 
ipv ‘dat is niet goed’. Geduld is heel belangrijk en niet je eigen verwachting of 
die van anderen. Je werkt samen naar een doel, de weg ernaartoe is nooit 
hetzelfde. Mensen realiseren zich niet altijd dat het echt een uitdaging is voor 
kinderen om te leren zwemmen. 
 

 Presentatie en medewerker 
in gesprek 
 

EXTRA VRAAG*  
*Let op: deze vraag wordt sowieso gesteld, maar kan komen te vervallen i.v.m. 
tijdgebrek in de uiteindelijke montage 
 
Presentatie: Zijn er ook ouders die zich dat niet realiseren? 
 
Medewerker: Ja dat komt helaas regelmatig voor. Zwemles iets is dat moet, 
maar niet per sé leuk is. Kinderen hebben vaak ook andere hobby’s. Dat maakt 
dat ouders het tijdrovend of duur vinden. Terwijl het erg belangrijk is om een 
kind zwemles te geven, maar ook om ze de tijd te gunnen om het goed te 
leren. Zo kun je het zwemdiploma vergelijken met de tijd die een volwassene 
nodig heeft om een rijbewijs te halen. Sommigen halen het snel en anderen 
hebben meer tijd nodig. 
 
EINDE EXTRA VRAAG  

 Presentatie en medewerker 
in gesprek 

 Zwemles  

EXTRA VRAAG* 
*Let op: deze vraag wordt sowieso gesteld, maar kan komen te vervallen i.v.m. 
tijdgebrek in de uiteindelijke montage 
 
Presentatie: Nou noemde je net al dat je goed moet waarnemen of een kind 
extra ondersteuning nodig heeft. Loop je dan ook wel eens tegen problemen 
aan waar je een kind niet bij kan helpen. 
 
Medewerker: Meestal kan een kind goed begeleid worden door een 
zwemleraar. Als leraar maak je een kind goed mee in een leerproces. Je komt  
echter wel eens dingen tegen die buiten het vakgebied van een zwemleraar 
vallen of de vooruitgang belemmeren. Als een zwemleraar dat constateert kan 
hij het wel benoemen naar ouders of doorverwijzen naar bijvoorbeeld een 
kinderfysiotherapeut. 
 
EINDE EXTRA VRAAG  

 Outro  Presentatie: Nou, bedankt voor je verhaal! Dat water ziet er zo aantrekkelijk 
uit. Ik denk dat ik ook nog even een duik neem! 
 
Medewerker: Heb je je zwemdiploma? ;-) 
 
Presentatie: Ja hoor, dat zit wel goed. Wil je meer weten, check dan even de 
website of de Facebookpagina. 
 

 
 
 
Overige opmerkingen en extra informatie: 
 



1. Genoemde opname- en uitzenddatum zijn  voor u gereserveerd in onze planning. Mocht u, 
om welke reden dan ook, de opnamedatum willen verplaatsen zullen daar kosten mee 
gemoeid zijn.  
 

2. De genoemde uitzenddatum in dit document is onder voorbehoud. U kunt daar geen rechten 
aan ontleden. 

 
3. Het item dat wij bij u opnemen moet vrij zijn van USP’s, oftewel Unique Selling Points. 

Voorbeeld: “Wij van WC Eend, adviseren WC Eend” mag niet, kan niet en zullen we ook 
nimmer gebruiken in de eindmontage van uw item. Dit daar wij ons moeten houden aan de 
mediawettelijke bepalingen zoals deze gelden voor NON Spot zendtijd. 

 

4. Op www.lifestylexperienceplus.tv zullen naast een directe link naar RTL XL, om het 
programma van de afgelopen weken terug te zien, ook logo’s worden geplaatst van onze 
deelnemers met een directe link naar uw website. Wij kunnen deze echter alleen plaatsen 
wanneer u tijdig ons een logo doet toekomen. Deze kunt u middels de mail sturen naar uw 
contactpersoon op onze redactie, genoemd in bovenstaande kop. 

 
5. Nadat wij het item hebben gemonteerd, krijgt u van ons in de week van de uitzenddatum een 

preview van uw item doormiddel van een link. Wij willen u vragen om het item per 
omgaande te bekijken en eventuele aanpassingen ons middels mail door te geven.. Wij zullen 
dan, indien mogelijk en binnen de mediawettelijke bepalingen, deze aanpassingen 
doorvoeren. De tweede versie met daarin de door u aangegeven veranderingen, geldt als 
definitief. 

 
6. Binnen 8 weken na uitzending  zullen wij u een DVD doen toekomen. Deze kunt u gebruiken 

zoals overeengekomen binnen de gesloten overeenkomst. 
 

7. Mocht u de mediawettelijke bepalingen willen ontvangen dan kunnen wij u deze doen 
toekomen. 

 
8. Op deze overeenkomst zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de 

Kamer van Koophandel. 

 

 

 
 

http://www.lifestylexperienceplus.tv/

