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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. 
 
Verder biedt zwemschool Kids Aktief Aqua een unieke kans om tijdens de BSO-tijd uw 
kind zijn/haar zwemdiploma te behalen. Wij werken met onze eigen BSO-locaties 
nauw samen en verzorgen o.a. de zwemlessen, de pendelservice en alle randzaken 
rondom het zwemtraject. 
 
 
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 ZWEMMEN BIJ KIDS AKTIEF AQUA? 

Vanaf ±5 jaar kan je bij ons starten aan de zwemlessen. 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. 

Wij begrijpen dat de keuze voor een zwemschool gepaard gaat met een positief 
gevoel en wij vinden het dan ook belangrijk om kennis met elkaar te maken. Wij 
bieden de mogelijkheid om een gratis proefles te volgen zodat jullie zicht hebben op 
onze werkwijze, instructeurs en methodiek.  

Liever eerst een proefles? Stuur ons een mail: aqua@kidsaktief.nl  
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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 onze zwemlessen, pakketten, 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 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar de zwemlessen 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 

 
• Mogelijkheid om het A-diploma tijdens de buitenschoolse opvang-tijd te 

behalen 
 

• Gediplomeerd, gemotiveerd en ervaren zwemteam 
 

• Kids Aktief Aqua werkt, net als bij de BSO locaties, met een 
vertrouwenspersoon  

 
• In de vakanties biedt Kids Aktief Aqua een uniek concept aan, namelijk de 

5-daagse zwemkampen. Binnen het zwemkamp is het mogelijk om je A,B 
of C- diploma te halen 

 
• Mogelijkheid om een gratis proefles aan te vragen en kennis te maken 

met onze werkwijze, instructeurs en methodiek 
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4. ZWEMTIJDEN 
 

Reguliere zwemlessen 
Op onderstaande tijden bieden wij onze reguliere zwemlessen aan:   
 
Dinsdag:     
15:30 – 16:15 
16:15 – 17:00 
   
Donderdag     
15:30 – 16:15 
16:15 – 17:00 
 
Vrijdag   
15:00 – 15.45 
15:45 – 16:30 
 
 
Zwemkampen 
Wij organiseren elke schoolvakantie (alleen kerstvakantie niet) onze 5-daagse 
zwemkampen en zwemmen dan 2,5 uur per dag. Wij hanteren daar onderstaande 
tijden voor: 

Maandag t/m vrijdag: 9.00 – 11.30 uur 

De zwemkampen vinden plaats tijdens de: 

o Voorjaarsvakantie  
o Meivakantie  
o Zomervakantie 2x 
o Herfstvakantie  
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5. PRIJZEN & PAKKETTEN  
Bij zwemschool Kids Aktief Aqua kan je uit verschillende pakketten kiezen. 
Genoemde prijzen inclusief BTW. 
 
PAKKET 1        € 75,- per maand 
 
- Lesduur: 45 minuten  
- 1x per week 
- Mogelijkheid om je A & B-diploma te halen 
- Inclusief proef -en afzwemmen, diploma & inschrijfkosten 

 
 
PAKKET 2        € 135,- per maand 
 
- Lesduur: 45 minuten 
- 2x per week 
- Mogelijkheid om je A & B-diploma te halen 
- Inclusief proef -en afzwemmen, diploma & inschrijfkosten 

 
 

PAKKET 3 (BSO PAKKET)     € 75,- per maand* 
 
- Lesduur: 45 minuten  
- 1x per week 
- Mogelijkheid om je A-diploma te halen  
- Inclusief proef -en afzwemmen, diploma & inschrijfkosten  
- Pakket in combinatie met de BSO locatie 
- Inclusief ophaal/pendelservice  

 
 
PAKKET 4 (C-DIPLOMA)      € 52,- per maand 
 
- Lesduur: 45 minuten  
- 1x per week 
- Mogelijkheid om je C-diploma te halen 
- Inclusief proef -en afzwemmen, diploma & inschrijfkosten 

 

* Zwemmen valt buiten het BSO tarief. Voor het zwemmen kunt u geen toeslag 
terugvragen via de belastingdienst. U ontvangt maandelijks twee aparte facturen 
(BSO & Zwemmen).   
 

 

  



 

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

  Pagina | 7  
 

6. ZWEMLES IN DE BSO-TIJD 
Zwemschool Kids Aktief Aqua biedt de mogelijkheid om uw kind tijdens de BSO-tijd 
zijn/haar A-diploma te laten behalen. Hieronder meer informatie over dit pakket: 
 
WELK PAKKET IS HET BSO PAKKET? 
 
Pakket 3  
 
OP WELKE DAGEN/TIJDEN IS HET BSO PAKKET MOGELIJK? 
 
Zwemschool Kids Aktief Aqua biedt opvang inclusief zwemmen aan op de dinsdag 
& donderdag. 
Zie “Zwemtijden” voor de exacte tijden. 
 
HOE ZIET DIT PAKKET ER IN DE PRAKTIJK UIT? 
 
De kinderen worden door onze pedagogisch medewerkers van school opgehaald. 
Via onze eigen vervoersdienst pendelen wij de kinderen naar de BSO locatie waar 
ze iets te eten & drinken krijgen. Vervolgens pendelen wij ze naar het zwembad en 
zorgen wij er voor dat ze na het zwemmen weer naar de opvanglocatie worden 
teruggebracht. 
 
WELKE DIPLOMA’S KAN MIJN KIND BEHALEN EN HOE WERKT DIT MET 
AFZWEMMEN? 
 
Het is mogelijk om tijdens de BSO-tijd het A -diploma te behalen. Het B -en C-diploma 
valt buiten het BSO pakket en kan zelfstandig worden behaald. 
Voor het C-diploma rekenen wij een gereduceerd tarief, zie ‘prijzen en pakketten’ 
voor de tarieven. 
 
Het afzwemmen zullen wij niet tijdens de BSO-tijd inplannen. Wij vinden het meer dan 
normaal dat u als ouder/verzorger hier graag bij aanwezig wilt zijn.  
Exacte afzwemdata zal na ontvangst van inschrijving in een bevestigingsdocument 
worden gedeeld. 
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7. VEELGESTELDE VRAGEN 
 
+ Hoe kan ik mijn kind/kinderen inschrijven voor de zwemlessen? 
 
Het is mogelijk om via de website uw zoon/dochter in te schrijven voor de 
zwemlessen via: www.kidsaktief.nl > Ons Aanbod > Kids Aktief Aqua > Inschrijven  
 
 
+ Hoe worden de zwemlessen aangeboden en welke methode wordt er gebruikt? 
 
Wij bieden de zwemlessen aan waarbij de kinderen in een vaste niveaugroep 
zwemmen en per niveaugroep een vaste instructeur hebben. Wij vinden het 
belangrijk dat er structuur en duidelijkheid voor de kinderen is. Verder bieden wij 
zwemles aan in diep water. Benieuwd naar onze methodiek? Bekijk het document 
‘Methodiek’ op onze website. 
 
 
+ Mijn kind is bijna 5 jaar, mag ik dan wel alvast starten aan de zwemlessen? 
 
Zeker! Wij vinden het belangrijk dat de richtlijn van 5 jaar wordt aangehouden, iets 
jonger is voor ons geen probleem. 
 
 
+ Gaan de reguliere zwemlessen in de vakanties en op feestdagen door? 
 
Nee, op officiële feestdagen zullen wij gesloten zijn en geen reguliere zwemlessen 
aanbieden.  
In de schoolvakanties, behalve de kerstvakantie, bieden wij onze 5-daagse 
zwemkampen aan en zullen er geen reguliere zwemlessen zijn. 
 
 
+ Hoelang duurt het gemiddeld om een A-diploma te halen? 
 
Dit verschilt per individu en is moeilijk in te schatten. Houd rekening met een 
gemiddelde zwemtijd van ongeveer 1 tot 1,5 jaar. Een zwemkamp kan dit traject wel 
aanzienlijk versnellen. 
 
 
 + Zijn er op de zwemlessen huisregels en algemene voorwaarden van toepassing? 
 
Zeker! Zodra wij de inschrijving hebben ontvangen sturen wij alle benodigde 
documenten naar jullie. Hier staat meer informatie over onze huisregels en algemene 
voorwaarden. Na akkoord zullen deze huisregels en algemene voorwaarden van 
toepassing zijn. 


