
 

 

  

ZWEMKAMPEN 
van 

Zwemschool Kids Aktief Aqua 



 

ZWEMSCHOOL KIDS AKTIEF AQUA   |  WWW.KIDSAKTIEF.NL 
FRIENDSHIP SPORTS CENTRE  |  020-5611240  |  AQUA@KIDSAKTIEF.NL           

      Pagina | 1  
 

INHOUDSOPGAVE 
1. Algemene Informatie .............................................. 2 

2. Zwembad & Contactgegevens ............................. 3 

3. Visie Kids Aktief Aqua zwemkampen ..................... 4 

4. Data & Tijden ............................................................ 5 

5. Zwemkamp Pakketten ............................................. 6 

6. Inhoud zwemkamp .................................................. 7 
 



 

ZWEMSCHOOL KIDS AKTIEF AQUA   |  WWW.KIDSAKTIEF.NL 
FRIENDSHIP SPORTS CENTRE  |  020-5611240  |  AQUA@KIDSAKTIEF.NL           

      Pagina | 2  
 

1. ALGEMENE INFORMATIE 
Zwemschool Kids Aktief Aqua is de zwemschool van Kids Aktief waar je op een 
kwalitatieve en gedegen wijze je zwemdiploma’s haalt. 
 
Zwemschool Kids Aktief Aqua is een ervaren zwemschool die NRZ gecertificeerd is. 
Dit houdt in dat wij in het bezit zijn van een officiële licentie en daarmee 
diplomazwemmen mogen afnemen. 
Naast het aanbieden van reguliere zwemlessen in de schoolweken, bieden wij ook 
onze 5-daagse turbozwemkampen aan in de schoolvakanties. Deze zwemkampen, 
die door ons zelf ontworpen zijn, zorgen ervoor dat het zwemtraject enorm versneld 
wordt. 
 
Het zwemkamp duurt altijd 5 dagen en vindt plaats van maandag t/m vrijdag in de 
ochtenden. Wij zwemmen iedere dag 2,5 uur. Op de laatste dag van het 
zwemkamp vindt er een officieel afzwemmoment plaats waarbij sommige kinderen 
zullen gaan afzwemmen voor het A, B of C-diploma! 

 
WIE GEVEN ER ZWEMLES BIJ KIDS AKTIEF AQUA? 

Bij zwemschool Kids Aktief Aqua verzorgen bevoegde, gediplomeerde en 
vakkundige zweminstructeurs de zwemlessen. Al onze zweminstructeurs zijn in het 
bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag en in het bezit van een EHBO & reddend 
zwemmen diploma. 

 

WIE KUNNEN ER DEELNEMEN AAN HET ZWEMKAMP? 

Vanaf ±5 jaar kan je bij ons deelnemen aan de zwemkampen. Is uw zoon/dochter 
bijna 5 jaar dan ben je ook van harte welkom!  

Wij adviseren om vanaf 5 jaar te starten met zwemles om optimaal rendement uit de 
lessen te kunnen halen. Vanaf deze leeftijd is een kind gewend geraakt aan het 
school-ritme en kost het volgen van de zwemlessen een stuk minder energie. 
Daarnaast is het zwemkamp erg intensief en zo ingericht dat het voor een kind van 5 
jaar haalbaar is. 

Het zwemkamp is toegankelijk voor alle niveaus dus ook voor kinderen die geen tot 
weinig ervaring met zwemmen hebben. Na het zwemkamp adviseren wij om door te 
gaan bij onze reguliere zwemlessen, dit sluit uitstekend op elkaar aan! 
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2. ZWEMBAD & CONTACTGEGEVENS 
 

ZWEMBAD 
Zwemschool Kids Aktief Aqua maakt gebruik van het multifunctionele zwembad in 
het Friendship Sports Centre in Amsterdam Noord.  
Het zwembad biedt verschillende faciliteiten zoals privé -en groepskleedkamers, 
gratis parkeren en een kantine.  
 
Voor de zwemlessen maken wij gebruik van een verstelbare bodem en kunnen wij 
op vele manieren differentiëren met de zwemlessen. 
 
Friendship Sports Centre 
Beemsterstraat 652 
1027 ED Amsterdam 
 
 
CONTACTGEGEVENS 
Zwemschool Kids Aktief Aqua is zowel per mail als telefonisch bereikbaar. Heeft u 
vragen over het zwemkamp, onze methodiek of heeft u een specifieke 
vraag/opmerking, laat het ons weten! 
 
Zwemschool Kids Aktief Aqua 
Email:   aqua@kidsaktief.nl 
Telnr:  020-5611240 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Het zwembad van het Friendship Sports Centre)  
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3. VISIE KIDS AKTIEF AQUA 
ZWEMKAMPEN 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar de zwemkampen komen en 
zich veilig en vertrouwd in het water zullen voelen. Om dit te realiseren hanteren wij 
bij onze zwemschool een aantal speerpunten waar wij voor staan: 

• Kids Aktief Aqua voldoet aan de kwaliteitscriteria van de Nationale Raad 
Zwemveiligheid en beschikt over een licentie Zwem- ABC 
 

• Plezier in het zwemmen d.m.v. gevarieerde en uitdagende lessen op 
verschillende bodemdieptes 
 

• Kleine zwemgroepjes met individuele aandacht voor elk kind 
 

• Om de ‘veiligheid’ van uw kind te garanderen werken wij met het 4-ogen 
principe, gecertificeerde EHBO’ers en Reddend Zwemmen 

 
• Dagelijks zwemmen wij 2,5 uur waarbij de kinderen in een korte tijd een 

flinke ‘boost’ krijgen 
 

• Gediplomeerd, gemotiveerd en ervaren zwemteam 
 

• Mogelijk om op de laatste dag af te zwemmen voor een officieel  
zwemdiploma 
 

• Na ontvangst inschrijving houden wij een telefonisch intakegesprek en op 
de startdag zullen wij alle kinderen zonder diploma testen. 

 
• Inclusief verantwoorde tussendoortjes in de pauzes en voor iedere 

deelnemer een leuk presentje 
 

• Wij geven iedere deelnemer na afloop een testbrief mee, Hierin staat 
aangegeven welke vaardigheden in het zwemkamp wel/nog niet 
behaald zijn 
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4. DATA & TIJDEN 
 

DATA 
Wij organiseren elke schoolvakantie (alleen kerstvakantie niet) onze 5-daagse 
zwemkampen en zwemmen dan 2,5 uur per dag. De zwemkampen zijn altijd van 
maandag t/m vrijdag. 

De zwemkampen vinden plaats tijdens de: 

o Voorjaarsvakantie  
o Meivakantie  
o Zomervakantie 2x (eerste week en laatste week) 
o Herfstvakantie  

 
TIJDEN 
Wij zwemmen 2,5 uur per dag en elke dag van 9.00 -11.30 uur. Op de vrijdagochtend 
is er een officieel afzwemmoment. 
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5. ZWEMKAMP PAKKETTEN  
Bij de zwemkampen van Kids Aktief Aqua kan je uit 2 verschillende pakketten kiezen. 
Wij hanteren een member pakket en niet-member pakket. Onder een member 
verstaan wij een deelnemer die actief is bij 1 van onze BSO locaties en/of 
zwemschool Kids Aktief Aqua. 
 
Genoemde prijzen inclusief BTW. 
 
PAKKET 1 (member)        € 280,- per week 
 

 
- Lid van een Kids Aktief BSO locatie en/of zwemschool  

Kids Aktief Aqua 
- Inclusief inschrijfkosten, testbrief en eventueel afzwemmen 
- Verantwoorde tussendoortjes 
- Flinke ‘boost’ in het zwemtraject  
- Leuk presentje 

 
 
PAKKET 2 (niet-member)       € 300,- per week 
 
 
- Geen lid van een Kids Aktief BSO locatie en/of zwemschool  

Kids Aktief Aqua 
- Inclusief inschrijfkosten, testbrief en eventueel afzwemmen 
- Verantwoorde tussendoortjes 
- Flinke ‘boost’ in het zwemtraject  
- Leuk presentje 

 

Voor het zwemmen kunt u geen toeslag terugvragen via de belastingdienst.  
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6. INHOUD ZWEMKAMP 
Wij werken bij het organiseren van de zwemkampen in verschillende fases. Deze 
fases hanteren wij om een zo hoog mogelijk rendement uit de zwemlessen te 
behalen zoals plezier, zwemveiligheid, intensiteit en vertrouwen. 

Voorbereiding 
Zodra wij een aanmelding hebben ontvangen zullen wij een telefonisch 
intakegesprek inplannen. Wij doen dit om een goede inschatting te kunnen maken 
van uw kind. Denk aan al eerder opgedane zwemervaring, leeftijd, fase zwemtraject 
en eventuele bijzonderheden. 
Aan de hand van deze informatie kunnen wij een inschatting maken in welke 
niveaugroep uw kind zal starten 
 
Voorafgaand aan de start van het zwemkamp zullen wij een informatiedocument 
versturen. Hier staat meer informatie over de zwemtijden, de prijzen, huisregels en 
algemene voorwaarden. 
 
Uitvoering 
Bij de start van het zwemkamp zullen wij alle kinderen die nog geen diploma hebben 
testen op zijn/haar zwemniveau. Wij vinden het belangrijk dat het zwemniveau en 
onze inschatting met elkaar kloppen.  
Gedurende het zwemkamp kan het voorkomen dat wij kinderen doorsturen naar 
een volgend niveau om hen te blijven uitdagen in het zwemtraject. 
Verder hanteren wij een vaste zweminstructeur per niveaugroep. Waarom doen wij 
dit? 

1. Structuur en duidelijkheid  
2. Bekend zijn met de ontwikkelingen van de groep 
3. Creëren van een band 

 
Benieuwd naar onze methodiek? Bekijk het document ‘Methodiek’ op onze website. 
 
Nazorg 
Wij bieden het gehele zwemkamp nazorg. Wij staan dagelijks klaar voor vragen over 
uw zoon/dochter. Verder is het mogelijk om gedurende het zwemkamp op vaste 
tijden telefonisch met ons contact te hebben. 
 
Wij zullen met alle deelnemers tijdens het zwemkamp gaan proefzwemmen. Voor 
sommige resulteert dit in de mogelijkheid tot afzwemmen, voor anderen zal dit een 
testmoment zijn om te zien in welke fase van het zwemtraject hij/zij zal zijn.  
Kinderen die nog niet mogen afzwemmen zullen wij altijd een testbrief meegeven. 
Hierin staat aangegeven welke vaardigheden in het zwemkamp wel/nog niet 
behaald zijn.  


