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1. INLEIDING 
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. 
 
‘Leren zwemmen is in ons waterrijke land van levensbelang. Wij wonen niet alleen in de 
buurt van water, maar we zoeken het water ook graag op. Daarom is het een must dat 
deelnemers al op jonge leeftijd leren zwemmen. De basis van leren zwemmen is het 
Zwem ABC, een paspoort voor een leven lang zwem- en waterplezier’ aldus de 
Nationale Raad zwemveiligheid (bron: www.allesoverzwemles.nl)  
 
Het Zwem-ABC bestaat uit drie Nationale zwemdiploma’s namelijk het: A, B -en C-
diploma. Wij adviseren om alle diploma’s te behalen, pas dan ben je volledig ervaren 
met alle watertypes zoals open wateren en zwembaden met attracties.   
Met het Nationale Zwemdiploma C voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. 
 
Voor de Nationale zwemdiploma’s geldt een standaard examenprogramma. In de dit 
examenprogramma zijn vaardigheden opgenomen om te kunnen overleven, op een 
veilige manier bewegen en te recreëren in de Nederlandse watercultuur. Vaardigheden 
die te maken hebben met te water gaan, onder water oriënteren, drijven, 
voortbewegen en nog veel meer. Daarnaast is er ook aandacht voor gekleed 
zwemmen, dit is van groot belang als je onverwachts in het water terecht komt. 
 
Zwemschool Kids Aktief Aqua heeft een officiële Licentie Nationale Zwemdiploma’s en 
kan je 4 zekerheden garanderen: 
 

1. Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers die werken volgens de 
Gedragscode Zwembranche, in het bezit van VOG en regelmatig worden 
bijgeschoold 

 
2. Deelnemer ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Dit is het officiële 

zwemdiploma die o.a. wordt erkend door de politie, brandweer en diverse 
sportopleidingen. 

 
3. Een goed gekeurde zwemlesmethode die voldoet aan de kwaliteitscriteria van 

de Nationale Raad Zwemveiligheid 
 

4. Constante kwaliteit, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toets 
momenten bij het diplomazwemmen. Verder is er altijd een gediplomeerde 
Examinator Nationale Zwemdiploma’s aanwezig. 
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In dit document zullen wij ons lesplan en methodiek verder toelichten. Iedere 
zwemlesaanbieder is vrij om te bepalen welke methode er wordt gehanteerd. Denk aan 
lesduur, frequentie, inhoud van de lessen, groepsgrootte etc. 
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2. LESPLAN 
Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers met plezier naar de zwemlessen komen 
met als doel dat de deelnemers veilig en vertrouwd met om kunnen gaan. Ons lesplan is 
een leidraad wat structuur geeft bij het lesgeven. Een goede samenwerking tussen 
ouders, docenten en deelnemers vinden wij hierin erg belangrijk. 

Start aan de zwemlessen 
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. 

 

Duur van de zwemlessen 
Wij hanteren een lesduur van 45 minuten. Wij hebben zo voldoende tijd om verschillende 
vaardigheden in een les te combineren. 
Tevens is een les van 45 minuten voor deelnemers fysiek prima vol te houden. 
 

 
Groepsgrootte  
Wij willen altijd de kwaliteit van onze zwemlessen kunnen waarborgen. Wij zwemmen 
daarom met kleine groepen om zo elke deelnemer de juiste aandacht te kunnen geven. 
De niveauverschillen in een groep kunnen enorm verschillen, denk aan: angst, ervaring, 
motorisch, leeftijd en lichaamsbouw. Wij hanteren voor onze start A-diploma groepen 
een groepsgrootte van ± 8 deelnemers of minder. Voor onze eind A, B -en C-groepen 
hanteren wij een groepsgrootte van ±10 deelnemers of minder. 
 
 
Aantal niveaugroepen 
Voor het A-diploma hanteren wij 4 niveaugroepen. Elke niveaugroep kenmerkt zich met 
bepaalde vaardigheden die stapsgewijs de deelnemer richting A-diploma zal het 
brengen.  

Per niveaugroep hanteren wij een checklist waarin alle vaardigheden worden 
beschreven en die behaald moeten worden om een stap te maken naar het volgende 
niveau. Verder is er 1 niveaugroep voor het B-diploma en 1 niveaugroep voor het C-
diploma. 
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Welke niveaugroepen voor het A-diploma hanteren wij: 

Badje 1 
Dit is het startniveau binnen het A-diploma traject. In badje 1 maken deelnemers voor 
het eerst kennis met zwemles. In badje 1 wordt veel aandacht besteed aan het 
‘watervrij’ maken. Hier wordt de basis o.a. gelegd voor het leren zwemmen en zorgt 
ervoor dat deelnemers het water leren kennen en zich vertrouwd in het water gaan 
voelen. 
Vaardigheden zoals leren drijven, te water gaan, uit het water klimmen, onder water 
gaan en onder water kijken. 
 
 
Badje 2 
In badje 2 gaan wij verder met de basis die is gelegd in badje 1. Het herhalen en 
uitbouwen van deze vaardigheden zijn erg belangrijk. Deelnemers die in badje 2 
zwemmen zijn vertrouwd en bekend met water en dit is de basis om te starten aan de 
zwemslagen. 
O.a. de enkelvoudige rugslag, borstcrawl, rugcrawl en schoolslag komen hier aan bod.  
 
 
Badje 3 
In badje 3 leggen wij de focus op het uitbouwen van de zwemslagen. Het uitbouwen 
van de zwemslagen kan je zien als het perfectioneren van de techniek, afbouwen van 
hulpmiddelen en het maken van zwemmeters. In de eindfase van badje 3 willen wij dat 
de deelnemers volledig zonder hulpmiddelen alle zwemslagen kunnen zwemmen. 
 
A-Baan 
De A-Baan is het laatste niveau binnen het A-diploma traject. In de A-baan werken wij 
volgens de Nationale eisen van het Zwemdiploma A. Dit is een standaard 
examenprogramma waarin alle vaardigheden worden beschreven. Alle deelnemers in 
de A-baan worden klaargestoomd om af te zwemmen. 
Het A-diploma wordt vergeleken met het beheersen van vaardigheden voor een 
zwembad zonder attracties. 
 
B-diploma 
Na het behalen van het A-diploma adviseren wij om verder te gaan met het B-diploma. 
Het B-diploma is zo ingericht dat het te vergelijken is met het beheersen van 
vaardigheden voor een zwembad met attracties, zoals een glijbaan, golfslagbassin en 
stroomversnelling. Ook het B-diploma bevat een standaardexamenprogramma volgens 
de Nationale eisen die wij zullen aanhouden. Het programma voor het B-diploma is een 
vervolg op het A-diploma en bevat nieuwe vaardigheden en vaardigheden die 
herhaald worden. 
 
C-diploma 
Indien het zwemdiploma C wordt behaald dan voldoet de deelnemer aan de 
Nationale Norm Zwemveiligheid. Met het C-diploma op zak beheerst de deelnemer 
vaardigheden voor een zwembad met attracties en open water, zoals 
recreatieplassen en bredere sloten/vaarten. Het Nationaal zwemdiploma C is voor 
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vrijwel iedereen haalbaar en geeft de juiste bagage voor een leven lang 
zwemplezier.  
 
 
Proefzwemmen 
Na ongeveer 12 tot 14 weken organiseren wij met alle niveaugroepen het 
proefzwemmen. Tijdens het proefzwemmen worden de deelnemers getoetst op de 
vaardigheden die in hun niveaubadje van toepassing zijn. Indien alle vaardigheden 
volgens de Nationale eisen zijn behaald, dan zullen wij de geselecteerde deelnemer(s) 
doorschuiven naar het volgende niveau. Zwemt de deelnemer in een eindniveau, 
bijvoorbeeld de A-baan, B-diploma of C-diploma dan zal het geselecteerd worden voor 
het afzwemmen. 

Het kan voorkomen dat de eisen tijdens het proefzwemmen nog niet behaald worden, 
dit kan verschillende oorzaken hebben bijvoorbeeld; zwemlessen gemist, fysiek nog niet 
sterk genoeg zijn, prestaties zijn te wisselvallig of bewegingen zijn nog geen automatisme 
geworden. In dat geval laten wij de deelnemer nog een aantal weken langer in het 
desbetreffende badje zwemmen totdat de eisen wel behaald zijn. Tussentijds doorsturen 
is dan een optie. Wij vinden het belangrijk iedere deelnemer zijn eigen tempo bepaald. 

 

Afzwemmen 
Afzwemmen! Daar doen alle partijen het voor! Afzwemmen is het moment waarop het 
de deelnemer klaar is om het zwemdiploma te gaan behalen. Tijdens het 
proefzwemmen zijn alle vaardigheden al getoetst, afzwemmen is vaak meer een 
formaliteit en moet een feestje voor iedereen zijn.  

Voor het afzwemmen hanteren wij meerdere momenten per schooljaar en dit is vaak na 
ongeveer 14 weken. Het afzwemmen wordt altijd volgens de Nationale eisen getoetst. 
Wat kan je verwachten van het afzwemmen. 

• Afzwemmen is een feestje 
• Afzwemmen wordt gedaan volgens de Nationale Eisen Zwemdiploma’s waarbij 

altijd een gediplomeerde Examinator aanwezig is 
• Een officieel zwemdiploma die voldoet aan de richtlijnen van de Nationale Raad 

Zwemveiligheid 
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3. DIDACTIEK & METHODIEK 
 
Deelnemers leren het snelst zwemmen als: 
 
1. ze er plezier aan beleven 
 
2. ze zich veilig voelen 
 
3. ze les krijgen op hun eigen individuele niveau 
 
4. ze elke les veel kunnen oefenen en weinig in een rij op 
hun beurt staan te wachten 
 
5. ze uitgedaagd worden (o.a. diepwater zwemmen) 
 
Zwemmen is levensbelangrijk. In de eerste plaats om niet te verdrinken. In de 
tweede plaats om deel te kunnen nemen aan activiteiten in, op en/of rondom het 
water. 
In de derde plaats draagt zwemmen bij aan een leven lang actief zijn. Het is een 
sport die tot op hoge leeftijd beoefend kan worden. 
 
Zwemmen draagt bij aan de volgende ontwikkelingsaspecten: 
 
De motorische ontwikkeling 

• Het aanleren en verder ontwikkelen van bewegingen in het water, zoals 
 duiken, springen, onderwater vormen, waterspelen, vormen van survival 
 zwemmen en het leren van de zwemslagen 

• Het leren omgaan met materialen in het water 
 
De sociaal-emotionele ontwikkeling 

• Het leren omgaan met andere deelnemers in het water 
• Het opbouwen van zelfvertrouwen in het water 
• Het zichzelf en anderen leren redden in het water 

 
De cognitieve ontwikkeling 

• Het verkrijgen van inzicht in diepte, afstand, geluid, ruimte, tijd en weerstand 
 door te bewegen in het water 
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Diepwater zwemmen 
 
Alle niveaugroepen bij zwemschool Kids Aktief Aqua zwemmen in diep water, variërend 
vanaf 1.20m of dieper. Waarom de keuze voor diepwater zwemmen? 
 

1. Deelnemers leren zelfredzaam te zijn 
2. Deelnemers worden uitgedaagd te ‘zwemmen’ i.p.v. veelvuldig contact te 

maken met de bodem 
3. De niveaugroepen sluiten goed op elkaar aan, er is namelijk geen sprake van 

‘ondiep’ en ‘diep’ water 
4. Deelnemers leren sneller hun angst te overwinnen 

 

Gebruik van hulpmiddelen 
 
Tijdens de zwemlessen maken wij gebruik van hulpmiddelen om bepaalde 
vaardigheden aan te leren. Wij vinden het belangrijk dat de deelnemers zich vertrouwd 
voelen met alle vaardigheden, hier is soms extra hulp bij nodig. Hulpmiddelen kunnen 
o.a. zijn een kurkje, flexibeam, drijfmatten, zwemhandjes en nog veel meer. Het gebruik 
van hulpmiddelen zullen wij stapsgewijs afbouwen zodat de deelnemers uiteindelijk 
zelfstandig en volledig vertrouwd zullen zwemmen. 
 

Opleidingsweg 
 
Via de eindtermen van het A- en het B-diploma gaat de leerling direct op weg naar 
de eindtermen van het C-diploma. Van het begin af aan wordt aandacht besteed aan 
alle 7 basiselementen. 
 
Dit zijn: 
1. Te water gaan 
2. Onder water gaan  
3. Drijven 
4. Draaien 
5. Watertrappen 
6. Voortbewegen 
7. Survival 
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Te water gaan 
De onderdelen die horen bij ‘te water gaan’ zijn opgenomen in de 
examenprogramma’s om niet in paniek te raken bij desoriëntatie, vanaf de kant dieper 
onder water te komen en op een veilige manier in het water te gaan in een onbekende 
omgeving.  
 
Onder water gaan 
Het is belangrijk dat je niet bang bent om onder water te raken en te zijn. Dan voel je je 
prettig en vertrouwd in het water en raak je niet zomaar in paniek. De onderdelen in de 
examenprogramma’s die horen bij ‘onder water’ zijn bedoeld om (gekleed) onder water 
te (durven) te zwemmen en te oriënteren en om voorwerpen te ontwijken.  
 
Drijven 
Drijven is een basisvoorwaarde om heel veel andere vaardigheden te kunnen uitvoeren. 
Je moet het ‘durven’. Dit uit zich in een ontspannen houding tijdens het drijven. Drijven 
kun je zien als ‘je laten tillen door het water’. Door de opwaartse kracht van het water 
word je als het ware ‘omhoog’ geduwd.  
 
Draaien 
Door te draaien in het water, is het mogelijk om je goed te kunnen oriënteren. Tijdens het 
zwemmen doe je dit door bijvoorbeeld eerst op de rug te zwemmen en daarna op de 
buik te draaien om te kijken of je nog steeds in de juiste richting zwemt. En daarna weer 
terugdraaien, omdat je liever op de rug verder zwemt. Je kunt de draai ook gebruiken 
om onder water te kijken en te beslissen waar je boven water wilt komen. Draaien om te 
oriënteren wordt ook gebruikt bij watertrappen.  
 
Watertrappen 
Watertrappen is een belangrijke vaardigheid die vooral wordt gebruikt om te oriënteren 
boven water. De beweging wordt in verticale houding uitgevoerd. Door rechtstandig in 
het water beenbewegingen te maken, met gebruik van de armen of handen als 
ondersteuning, kun je zonder veel inspanning met het hoofd boven water blijven. 
Hierdoor kun je goed om je heen kijken wanneer je onverwacht in (open) water terecht 
bent gekomen en zo snel mogelijk naar een veilige plaats wilt zwemmen.  
 
Voortbewegen 
Zwemmen kun je zien als je verplaatsen in het water om een afstand te overbruggen. Dit 
is van groot belang om jezelf in veiligheid te kunnen brengen. Er zijn verschillende 
zwemslagen waarmee je dat kunt doen.  In de examenprogramma’s zijn vier 
verschillende zwemslagen in de vorm van een techniekonderdeel opgenomen. Het 
gaat om de enkelvoudige rugslag, de schoolslag, de rugcrawl en de borstcrawl.  
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Survival 
Alle onderdelen die in de standaard en maatwerk examenprogramma’s zijn 
opgenomen, zijn belangrijk om te kunnen overleven en op een veilige manier te 
bewegen en te recreëren in de Nederlandse watercultuur. Een (steeds groter) deel van 
de onderdelen wordt gekleed uitgevoerd.  
      
 

Gekleed zwemmen 
 
Wij besteden met alle niveaugroepen aandacht aan het gekleed zwemmen, dus ook 
met deelnemers die in badje 1 zwemmen. Wij vinden het belangrijk dat alle deelnemers 
ervaren hoe voelt om met extra te kleding te zwemmen. Het is van groot belang dat 
deelnemers zich kunnen redden als ze onverwachts in het water terecht komen.  
De kledingkeuze is gebaseerd op de kleding die tijdens normale dagelijkse bezigheden 
buiten wordt gedragen en is afgestemd op het Nederlandse klimaat. 
 
Gekleed zwemmen per niveaugroep: 
 
Kledingeisen Badje 1 

• T-shirt of blouse met lange mouwen  
 

Kledingeisen Badje 2 

• T-shirt, hemd of blouse met lange mouwen  
• Lange katoenen broek, jurk of rok tot de enkels   

 

Kledingeisen Badje 3, A-Baan & B-diploma  

• T-shirt, hemd of blouse met lange mouwen  
• Lange katoenen broek, jurk of rok tot de enkels   

• Schoenen (bij voorkeur sportschoenen) schoenen zonder echte zool zijn niet 
toegestaan (surfschoenen niet!) 
 

Kledingeisen C-diploma: 

• Regenjack of jas met lange mouwen 
• T-shirt, hemd of blouse met lange mouwen  
• Lange katoenen broek, jurk of rok tot de enkels   

• Schoenen (bij voorkeur sportschoenen) schoenen zonder echte zool zijn niet 
toegestaan (surfschoenen niet!) 
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4. BIJLAGEN 
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