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1. Inleiding 
 

Voor u ligt het zwemlesplan van Het Amstelbad. De bedoeling van dit plan is om alle betrokkenen een 

houvast te geven om op verantwoorde wijze de particuliere zwemlessen aan te bieden aan onze klanten. 

Voor het team van zwemonderwijzers zal het plan een handboek zijn. 

Het handboek moet zorgen dat de zwemlessen op een eenduidige wijze worden verzorgd. 

 

 

2. Uitgangspunten 
 

2.1  Visie en Doelstelling 
Het Amstelbad streeft een goed niveau van zwemonderwijs na. Wij gaan ervan uit dat bij een goede 
kwalitatief onderscheidende opleiding de kans om te kiezen voor zwemlessen in het Amstelbad wordt 
vergroot. Daarnaast hebben wij de opvatting dat na het volgen van goed zwemonderwijs kinderen meer 
en langer plezier zullen beleven aan het zwemmen. 
 

2.2 Methode 
Onze methode kenmerkt zich door een zestal principes. Deze principes worden hieronder beschreven. 
 

2.2.1 Planmatige aanpak 

Onze opleiding heeft een planmatige en stapsgewijze aanpak met een individuele doorstroom-

mogelijkheid naar het volgende niveau. We onderscheiden in de weg naar het A-diploma 3 

niveaustappen. Bij B en C werken we met 1 niveaugroep. 

Niveau A1 

In niveau A1 leren de kinderen in water van 80 cm diep de volgende vaardigheden: 

 vrij bewegen in het water 

 oriëntatie en uitademen onder water 

 5 seconden drijven op de buik 

 5 seconden drijven op de rug 

 beenslag borstcrawl en rugcrawl 

 te water gaan met sprong van de kant 
De crawlbeenslag moet voldoende zijn voordat een kind door kan naar niveau A2,  d.w.z. een duidelijke 

stuwing met ontspannen lange “wiebelbenen”. 

Niveau A2 

In niveau 2 leren de kinderen in water van ongeveer 1 meter diep en in diep water de 

volgende vaardigheden: 

 aanleren combinatie schoolslag 

 aanleren enkelvoudige rugslag 

 aanleren borstcrawl 

 aanleren rugcrawl 

 aanleren watertrappelen 
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 5 seconden drijven op de buik (diep water) 

 5 seconden drijven op de rug (diep water) 

 door gat zwemmen (kleine zeil) 

 knie duik aanleren 
Een kind kan door naar niveau 3 als de combinatie goed is. Dit houdt in dat de timing van de arm- en 

beenbeweging en het drijfmoment goed moeten zijn. Ook moet er voldoende stuwing zijn en dient het 

kind duidelijk uit te blazen in het drijfmoment.. 

Niveau A3 

In niveau 3 zwemmen de kinderen in het diepe gedeelte van het wedstrijd bad. De volgende 

vaardigheden komen hier aan bod: 

 verbeteren combinatie schoolslag 

 verbeteren enkelvoudige rugslag 

 verbeteren borstcrawl en rugcrawl 

 aanleren duiken (knie duik wordt staand duiken) 

 door gat zwemmen (grote zeil) 

 verbeteren watertrappelen 
Naast de bovenstaande reeks wordt er geleidelijk aan (met name in de maand voor het afzwemmoment) 

gewerkt aan het inslijpen van het examenprotocol. Zo worden de bovenstaande eisen aangescherpt en 

aangevuld met de eisen voor het behalen van het A-diploma (zie bijlage 1). 

 

B- en C-diploma 

Bij het B- en C-diploma wordt in de eerste maanden in elke les steeds een aantal onderdelen uit het 

examenprogramma geoefend. Op de eerste les in de week ligt het accent op school- en rugslag. In de 

tweede les van de week ligt het accent op de borst- en rugcrawl. 

In de laatste maand wordt er geleidelijk aan gewerkt aan het inslijpen van het examenprotocol (zie 

bijlage 2 voor B en bijlage 3 voor C). 

 

2.2.2 Accenten in de uitvoering 

Wij leggen een aantal accenten in de uitvoering. De accenten betreffen: 

 onderwater uitademen, ook bij borstcrawl 

 ontspannen ligging en lange rustige slagen 

 duiken voor A 
 

2.2.3  Zwemonderwijzers versterken elkaar    

Regelmatig, zo'n 1x per maand, geeft elke zwemonderwijzer(es) een andere groep les dan zijn of haar 
vaste groep. De andere zwemonderwijzer(es) bespreekt met de vaste zwemonderwijzer(es) hoe hij/zij 
het niveau van de kinderen ziet. Hij/zij geeft ook aan de vaste zwemonderwijzer(es) aan op welke manier 
hij/zij het niveau zou verbeteren. 
 
2.2.4 Drijfhulpmiddelen 

Gedurende het hele traject naar het A-diploma worden afwisselend wel/niet drijfmiddelen gebruikt. Het 

uitgangspunt voor het gebruik van een drijfhulpmiddel is steeds dat het helpend is bij het aanleren en 

verbeteren van de (onderdelen van de) zwemtechnieken. 
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2.2.5 Differentiëren 

Er wordt lesgegeven in groepen. Echter waar mogelijk worden de instructies toegespitst op het 

individuele kind. Dit kan door verschillend gebruik van hulpmiddelen, maar ook door het aanbieden van 

verschillende lesstof. Ook zal de één voor het aanleren van bijvoorbeeld een crawlslag andere 

oefeningen nodig hebben dan de ander. Aan de onderwijzer(es) de taak om dit uit te vinden.  

 

2.2.6 Differentieel leren 

Met name na het A-diploma wordt het ontwikkelingsproces ook gestalte gegeven middels differentieel 
leren.  
 

 
 
Bijvoorbeeld door de kinderen met schoolslag niet steeds hetzelfde baantje te laten zwemmen, maar 
door 2 slagen schoolslag af te wisselen met 2 slagen rugslag …..of schuin zwemmen ….of met een bal in 
de handen de armen uitstrekken …. steeds een iets andere prikkel om de individuele bewegings-
uitvoering van in dit geval de schoolslag te verbeteren. 
 
 

3. Organisatie 
 

3.1 Lestijden 
De zwemlessen voor A worden 4 maal per week gegeven, op de maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag. De lessen voor B en C worden 2 maal per week gegeven, op maandag en donderdag. Alle lessen 
duren 30 minuten. Er wordt les gegeven tussen 17.00 en 18.30 uur met uitzondering van in de school-
vakantie. In de schoolvakantie worden de lessen verplaatst naar de ochtend tussen 9.00 tot 10.30 uur.  
 
Ouders/verzorgers wordt dringend verzocht om op tijd te komen in verband met de planning. Bij de 
lessen mogen de ouders/verzorgers op het terras om het betreffende bad plaatsnemen. In alle gevallen 
worden de ouders/verzorgers verzocht zich niet met de zwemles te bemoeien. 
 

3.2 De juiste zwemkleding 
We zijn een buitenbad. Hoewel het water wordt verwarmd tot 22 graden kunnen de leerlingen de 
omstandigheden als koud ervaren. Dit geldt met name bij een buitentemperatuur beneden de 20 graden. 
Om in deze omstandigheden goed aan de lessen mee te kunnen doen adviseren wij om boven de 
reguliere zwemkleding een wetsuit te dragen.  
Echter zodra het weer het mogelijk maakt, heeft alleen zwemkleding de voorkeur. Een wetsuit heeft 
namelijk een helpend drijvend vermogen. Wanneer een kind te lang en te vaak in een wetsuit oefent zal 
het meer moeite hebben om zonder wetsuit goed (= volgens de normen voor het diploma) te zwemmen. 
 

Differentieel leren gaat er vanuit dat individuele verschillen in bewegings-uitvoering onvermijdelijk en 
essentieel zijn om te leren. Variaties tussen uitvoeringen zijn noodzakelijk om het brein uit te dagen en 
effectief te leren. De reden hiervan is dat verschillende bewegingsuitvoeringen verschillende essentiële 
parameters van de beweging opleveren, die het brein uitdagen tot het vinden van een optimale 
oplossing (Schöllhorn, 1999). Kortom, de uitdaging voor het brein is gelegen in variatie. 
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3.3 Groepsgrootte 
Om onze methode te laten renderen hebben alle lesgroepen een maximale grootte. 

Voor de groepen tot A is dat 8 kinderen per niveaugroep. 

Voor de B- en C-groepen is dat 12 kinderen. 

Het kan voorkomen dat we 2 lesgroepen per niveau hebben.  

 

3.4 Situatiebeschrijving van het zwembad 
De zwemlessen worden gegeven in het recreatiebad en in het wedstrijdbad. 

 

Recreatiebad 

Het recreatiebad verloopt in diepte van 20 cm naar 110 cm, heeft een lengte van 25 m. en een breedte 

van 14 m..  Het is opgedeeld in 3 vakken, een ondiep, midden- en diep gedeelte. 

Het ondiepe gedeelte (tot 50 cm) met 2 glijbanen vormt de helft van het bad. Van dit gedeelte wordt bij 

niveau A1 af en toe gebruik gemaakt. Met name bij het kennis-maken met water en aanleren van het vrij 

bewegen in het water (watergewenning). 

Het middengedeelte (80 cm. diep, 6 m. breed en 14 m. lang) vormt het basisvak voor niveau A1. 

Incidenteel wordt met niveaugroep A1 gebruik gemaakt van het ondiepe gedeelte (zie hierboven) en het 

diepe gedeelte. 

Het diepe gedeelte (1 m. diep, 6m. breed en 14 m. lang) wordt gebruikt voor niveau A2. 

 

Wedstrijdbad 

Het wedstrijdbad is 25 m lang en 17 m breed. Het bad neemt in de lengterichting gelijkmatig toe in 

diepte van 1 m naar 2 m. Voor de A-lessen (niveau A2 en A3) is één baan beschikbaar aan de buitenkant 

van het bad. De breedte van de baan is 3m. 

Voor de B- en C-lessen is de andere baan aan de buitenkant beschikbaar. De breedte van deze baan is 

eveneens 3 m. 

 

3.5 Privélessen 
De kinderen kunnen altijd extra krijgen in de vorm van privéles. De privélessen zijn 30 minuten. Het is aan 
te bevelen deze lessen niet vlak voor of vlak na de reguliere les te plannen vanwege de concentratieboog 
en de mogelijke koude.  
 

3.6 Proef- en afzwemmen 
Het proefzwemmen voor het diploma gebeurt een aantal lessen voor het daadwerkelijke 
diplomazwemmen. In deze week informeert het team de ouders/verzorgers of het kind wel of nog niet 
klaar is voor het afzwemmen.  
Het afzwemmen is in principe op de laatste vrijdag van het seizoen, meestal rond 10 september. Er zijn 
minimaal 3 zwemonderwijzers aanwezig. Twee zwemonderwijzers hebben een organiserende rol en de 
andere beoordeelt de zwemresultaten. Ook is er met grote regelmaat een afgevaardigde van de 
Nationale Raad Zwemdiploma’s (NRZ) aanwezig. De NRZ is de instantie die toezicht houdt op het 
kwaliteitsniveau van het diplomazwemmen. 
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4. Communicatie 
 
Er wordt op diverse niveaus gecommuniceerd tussen kinderen, ouders en onderwijzers, maar het gaat 

hier om de communicatie tussen de ouders en de zwemonderwijzer(es). 

 

4.1 Het opgeven van de kinderen voor het A-, B- of C-diploma 
Voor het A-, B- en C-diploma kunnen kinderen zich opgeven als ze 5 jaar zijn. Het opgeven gebeurt via 

een inschrijfformulier op de onze website, www.amstelbad.nl. 

Wij hebben geen wachtlijst. 

Met het inschrijfformulier en een pasfoto kan de leskaart en het verplichte abonnement worden 

aangeschaft bij de kassa. 

 

4.2 Vragen over vorderingen 
De ouders mogen 1x in de 2 weken bij de zwemonderwijzer(es) informeren naar de vorderingen van hun 

kind. Indien de les door verschillende zwemonderwijzers wordt gegeven wordt de ouders verzocht de 

vorderingen te bespreken met die onderwijzer(es) die het vaakst lesgeeft aan hun kind.  

 

4.3 Vragen over de organisatie van de zwemlessen 
Vragen over de organisatie van de zwemlessen mogen te allen tijden worden gesteld aan de daarvoor  

verantwoordelijke manager. 

 

4.5 Mededelingenbord 
Op de onze site amstelbad.nl staat een mededelingenbord voor de zwemlessen. Hierop wordt nieuws 

geplaatst over zaken als wanneer kledingzwemmen, wanneer proefzwemmen, lesuitval e.d. 

 

 

5. Evaluatie 
 

Na afloop van het seizoen evalueert de verantwoordelijke manager met de zwemonderwijzers de gang 

van zaken van het afgelopen seizoen. 

Uit deze evaluatie komt een lijst met ver beterpunten voort. In deze lijst worden ook de verbeterpunten 

van de inspectie door de NRZ opgenomen.  

 

De evaluatie van het seizoen 2017 staat in bijlage 4. 
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Bijlage 1 

 
Bron: Examenregeling Nationale Zwemdiploma's; versie maart 2018 

 

Standaard examenprogramma Zwemdiploma A 
 

A1 proef Survival (met kleding) 

Vanaf enige hoogte te water gaan met een voetsprong voorwaarts, na het bovenkomen aansluitend 

15 seconden watertrappen, gevolgd door 

12,5 meter zwemmen, proef afronden met 

zelfstandig uit het water op de kant klimmen 

 

A2 proef Onder water oriëntatie 

Van de kant te water gaan met een sprong (duiken heeft de voorkeur), gevolgd door (zonder boven te 

komen) 

onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het water hangend zeil dat zich op 3 meter van 

de startkant bevindt 

 

A3 proef Conditiezwemmen 

25 meter schoolslag, gevolgd door 

25 meter enkelvoudige rugslag, gevolgd door 

25 meter schoolslag, onderbroken door 1 keer voetwaarts richting de bodem zakken, gevolgd door 

25 meter enkelvoudige rugslag 

 

A4 proef Borst- en rugcrawl 

5 meter borstcrawl 

5 meter rugcrawl 

 

A5 proef Je vertrouwd voelen in het water 

Enkele slagen zwemmen op de buik, aansluitend 

5 seconden drijven op de buik, aansluitend enkele slagen zwemmen, gevolgd door 

halve draai naar rugligging, gevolgd door 

10 seconden drijven op de rug 

 

A6 proef Oriënteren boven water en verplaatsen 

Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, gevolgd door 

60 seconden watertrappen met gebruik van armen en benen, waarin 2 keer, al watertrappend, een hele 

draai om de lengteas gemaakt wordt 
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Bijlage 2 

 
Bron: Examenregeling Nationale Zwemdiploma's; versie maart 2018 

 

Standaard examenprogramma Zwemdiploma B 
 

B1 proef Survival 

Achterwaarts te water gaan, aansluitend 

15 seconden watertrappen, gevolgd door 

50 meter zwemmen, onderbroken door 1 keer onder een drijvend voorwerp door zwemmen, proef 

afronden met zelfstandig uit het water op de kant klimmen 

 

B2 proef Onder water oriëntatie 

Van de kant duiken, gevolgd door (zonder boven te komen) 

onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het water hangend zeil dat zich op 6 meter van 

de startkant bevindt 

 

B3 proef Conditiezwemmen 

25 meter schoolslag, gevolgd door 

25 meter enkelvoudige rugslag, gevolgd door 

25 meter schoolslag, gevolgd door 

25 meter enkelvoudige rugslag, gevolgd door 

25 meter schoolslag, gevolgd door 

25 meter enkelvoudige rugslag, onderbroken door 2 keer een halve draai om de lengteas (van rug naar 

buik en van buik naar rug) 

 

B4 proef Borst- en rugcrawl 

10 meter borstcrawl 

10 meter rugcrawl 

 

B5 proef Je vertrouwd voelen in het water 

In het water springen met een sprong naar keuze, aansluitend 

15 seconden drijven op de rug, gevolgd door 

5 meter hoofdwaarts voortbewegen op de rug met gebruik van armen in de richting van een drijvend 

voorwerp, gevolgd door 

20 seconden met gebruik van een drijvend voorwerp blijven drijven 

 

B6 proef Oriënteren boven water en verplaatsen 

Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, aansluitend 

60 seconden watertrappen met verplaatsen in meerdere richtingen, met gebruik van armen en benen, 

proef afronden met 

1 keer voetwaarts richting de bodem zakken  
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Bijlage 3 
 

Bron: Examenregeling Nationale Zwemdiploma's; versie maart 2018 

 

Standaard examenprogramma Zwemdiploma C 
 

C1 proef Survival 

Te water gaan met een rol voorover, aansluitend 

15 seconden watertrappen, gevolgd door 

30 seconden verticaal blijven drijven met gebruik van een drijvend voorwerp, gevolgd door 

5 meter voortbewegen op de rug met gebruik van armen 

Te water gaan met een sprong waarbij het hoofd boven water blijft, aansluitend 

100 meter zwemmen, onderbroken door 1 keer onder een drijvend voorwerp door te zwemmen en 1 

keer over een drijvend voorwerp heen te klimmen, proef afronden met 

zelfstandig uit het water op de kant klimmen 

Te water gaan met een sprong naar keuze, enkele slagen zwemmen, aansluitend 

1 meter voor een verticaal in het water hangend zeil onder water gaan en door het gat in het zeil 

zwemmen 

 

C2 proef Onder water oriëntatie 

Van de kant duiken, gevolgd door (zonder boven te komen) 

onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het water hangend zeil dat zich op 6 meter van 

de startkant bevindt, proef afronden met naar de oppervlakte zwemmen, oriënteren en bovenkomen in 

een soort wak 

 

C3 proef Conditiezwemmen 

75 meter schoolslag, onderbroken door 1 keer hoofdwaarts richting bodem te gaan, gevolgd door 

75 meter enkelvoudige rugslag 

 

C4 proef Borst- en rugcrawl 

15 meter borstcrawl 

15 meter rugcrawl 

 

C5 proef Oriënteren boven water en verplaatsen 

Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, aansluitend 

30 seconden watertrappen met gebruik van armen en benen met verplaatsen in meerdere richtingen, 

gevolgd door 

15 seconden drijven op de rug, proef afronden met 

30 seconden watertrappen met de benen 
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Bijlage 4 

 

Veranderingen & verbeteringen in het zwem-ABC+ bij het Amstelbad 
Seizoen 2018 

 

Door enerzijds gewijzigde normeringen voor zowel het A-, B- als C-diploma en anderzijds door het 
waarborgen van onze eigen kwaliteit worden er een aantal nieuwe accenten gelegd voor de 
zweminstructie in het seizoen 2018. 
 
Diploma’s 
B/C 

nieuw 

 Hoofdwaarts voortbewegen op de rug met alleen een armslag  (B) 

 Hoofd- en voetwaarts voortbewegen op de rug met alleen een armslag  (c) 

 Oriënteren en naar boven zwemmen(C)  
 

niveau-verbetering 

 Goede ligging schoolslag en borstcrawl 

 Goede ademhalingstechniek (uitblazen in het water)  van de schoolslag en de borstcrawl 

 Goede timing en werking armslag: beenslag bij de schoolslag.  Bij de werking gaat het erom dat 
de stuwing bijna volledig uit de benen komt. 

 

Brevet 

Bij het brevet moet duidelijk zijn dat het een grote meerwaarde heeft op het gebied van beter zwemmen 

(je kunt goed zwemmen als je het brevet haalt!). Daarnaast wordt er geoefend op een aantal onderdelen 

uit de zwemvaardigheidstrajecten.  

 

beter zwemmen 

 Er wordt geoefend op een langere slag van de borst- en rugcrawl en van de schoolslag. 

 De kinderen wordt gecoacht op het langer volhouden van een goede beenslag. Ze mogen moe 
worden. De kinderen leren 2 banen ononderbroken borst- en rugcrawl te zwemmen. 

 Het keerpunt voor borstcrawl wordt aangeleerd. 
 

vaardigheden 

 samengestelde rugslag 

 hurksprong & reddend zwemmen 

 zwemmen met flippers 
 

Bij schoolzwemmen onderdelen meenemen uit het brevet. 
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Bijlage 5 

 

Presentielijsten - leerlingvolgsysteem 
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Bijlage 6 
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Bijlage 7 
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Bijlage 8 
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Bijlage 9 

 
 

 


