REGELING DIPLOMAZWEMMEN - WERKWIJZE EN SPELREGELS
Vanaf 19 maart 2019 hanteert Jeugdfonds Sport Amsterdam (JFSA) samen met stichting Samen is niet alleen
(SINA) een nieuwe werkwijze ten aanzien van de vergoeding voor diplomazwemmen voor kinderen. Er geldt
vanaf deze datum een vaste vergoeding voor het traject om een zwemdiploma A, een zwemdiploma B en een
zwemdiploma C te behalen met diplomagarantie. Een aanvraag voor een vergoeding wordt ingediend door een
intermediair bij JFSA en deze wordt vervolgens door JFSA administratief en financieel afgehandeld. Voor
aanvragen voor vergoeding van diplomazwemmen gelden de volgende procedures en spelregels:

Algemene regels
-

-

-

-

-

-

Het JFSA vergoedt aan de zwemaanbieder een vast bedrag van 540 euro per kind voor het traject om een
zwemdiploma A met diplomagarantie te behalen, ongeacht de duur van het traject en het instapniveau van
het kind.
Kinderen mogen doorgaan met zwemmen na het behalen van een A-diploma. Voor een B-diploma wordt 150
euro vergoed en voor een C-diploma wordt eveneens 150 euro vergoed, met diplomagarantie, ongeacht de
duur van het traject.
Vergoedingen voor de diploma’s A, B en C dienen apart van elkaar aan te worden gevraagd. Reeds voor het
behalen van een diploma mag een aanvraag worden ingediend voor een volgend diploma om aansluiting te
behouden.
Er wordt geen aanvullend bedrag aan de ouders gevraagd voor de zwemlessen.
Kosten voor inschrijving en diplomakosten zijn wel voor eigen rekening van de ouders.
De aanbieder draagt de verantwoordelijkheid dat het kind het diploma haalt. De duur van het zwemtraject is
niet vastgesteld.
Tegelijkertijd draagt de afnemer verantwoordelijkheid voor aanwezigheid van het kind tijdens de zwemlessen.
Hiervoor zijn specifieke voorwaarden tav aanwezigheid opgenomen in de spelregels.
De zwemaanbieder dient aan kwaliteitscriteria te voldoen zoals opgenomen in de zwembadagenda van de
Gemeente Amsterdam. Er wordt een uniforme kwaliteitsrichtlijn gehanteerd ten aanzien van het
zwemlesaanbod: de normen van het zwemABC van de Nationale Raad Zwemveiligheid.
De minimumleeftijd om te starten is 5 jaar; inschrijving bij een aanbieder kan vanaf 4 jaar.
Zwemtrajecten voor kinderen met een beperking waarvoor intensievere begeleiding nodig is dan dat de
zwemaanbieder kan faciliteren, vallen niet onder deze regeling. Mbt vragen over diplomazwemmen voor
kinderen met een beperking kan contact op worden genomen met l.bitanga@amsterdam.nl.
Een lijst van de zwemaanbieders die akkoord zijn gegaan met de nieuwe vergoedingssystematiek en waar
volgens deze werkwijze en spelregels zwemaanbod kan worden afgenomen, is als bijlage opgenomen.

Aanmelding & goedkeuring van een zwemaanvraag
1. De ouder schrijft het kind in bij de zwemaanbieder en draagt de inschrijf- en diplomakosten.
2. Aan de hand van inschrijf- of betalingsbewijs wordt er (samen met de intermediair) een aanvraag
ingediend bij het JFSA.
3. Zwemcheck: Eens per twee weken stuurt het JFSA de zwemaanbieder een lijst met nieuwe aanvragen
van kinderen voor diplomazwemmen met het verzoek aan te geven of het kind bekend is en of het kind
reeds van start gaat of nog op de wachtlijst staat.
4. De zwemaanbieder geeft van de kinderen op de lijst aan of ze bekend zijn en of er reeds gestart kan
worden met het zwemtraject.
5. Indien het kind niet bekend is ontvangt de intermediair van het JFSA een bericht om het kind naar de
zwemaanbieder te sturen voor inschrijving. Na bevestiging van intermediair dat dit daadwerkelijk is
gebeurd, wordt het kind opnieuw in de lijst opgenomen voor een zwemcheck bij de aanbieder.
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6. Indien het kind bekend is bij de zwemaanbieder en aan alle voorwaarden voldoet, maar nog niet kan
starten vanwege een wachtlijst komt de aanvraag ook bij het JFSA op de wachtlijst.
7. Wanneer bij de zwemcheck aan wordt gegeven dat het kind kan beginnen met zwemmen, wordt de
aanvraag definitief goedgekeurd door JFSA.
8. De intermediair/ouder ontvangt een bericht van goedkeuring en de aanbieder ontvangt naast bericht van
goedkeuring ook een factuurverzoek.
9. De zwemaanbieder heeft de ouders inmiddels laten weten dat er gestart kan worden met zwemmen.
10. Na inschrijven is het niet mogelijk om de aanvraag nog om te zetten naar een andere aanbieder.
LET OP: De zwemcheck wordt gebruikt om zeker te weten dat een kind bekend is en te vernemen wanneer een
kind start. Uit efficiëntie-overwegingen wordt deze zwemcheck eens per twee weken uitgevoerd en niet voor elke
aanvraag afzonderlijk.

Administratieve afhandeling (alleen voor zwemaanbieders)
-

-

Zoals aangeven bij de procedure voor aanmelding en goedkeuring wordt er eens per twee weken een
zwemcheck gedaan. JFSA deelt een lijst met namen en vraagt de zwemaanbieder om aan te geven:
o Welke kinderen van start zijn gegaan met het zwemtraject en voor welk diploma het kind een
zwemtraject ingaat; voor deze kinderen wordt de aanvraag definitief goedgekeurd.
o Of kinderen waarvoor een aanvraag is ingediend bij JFSA bekend zijn bij de zwemaanbieder, maar
op de wachtlijst staan; voor deze kinderen wordt de aanvraag goedgekeurd, maar ook bij JFSA op
een wachtlijst gezet.
o Welke kinderen onbekend zijn. Voor deze kinderen zal JFSA vragen zich alsnog te melden bij de
zwemaanbieder.
Het JFSA adviseert de aanbieder om eens per maand een combinatiefactuur te sturen voor alle nieuwe
ingestroomde kinderen. Zie hiervoor ook de instructie tav facturatie.
Twee keer per jaar vraagt JFSA aan de aanbieder om aan te geven welke kinderen op welk moment hun
diploma hebben behaald om de effectiviteit van de regeling te evalueren.

Aanwezigheidsvoorwaarden
-

-

-

Er wordt verwacht dat de kinderen structureel de zwemlessen volgen wat ten goede komt voor hun
ontwikkeling.
JFSA en SINA hebben richtlijnen opgesteld tav van aanwezigheidsverplichting die de aanbieder desgewenst
kan hanteren. In overleg kan de aanbieder eigen regels ten aanzien van absentie toepassen zoals die ook
voor afnemers van het reguliere aanbod gelden. Het niet nakomen van aanwezigheidsvoorwaarden leidt tot
het komen vervallen van recht op diplomagarantie of zelfs de mogelijkheid om aan de zwemlessen deel te
blijven nemen.
Regels tav aanwezigheid (richtlijn)
Voor A-diploma: Indien een kind na 1,5 jaar nog bezig is met het zwemtraject om het diploma te behalen én
in deze periode van 1,5 jaar 7 keer of vaker afwezig is geweest (ongeacht reden van afwezigheid) vervalt het
recht op diplomagarantie. Het kind kan ook na 1,5 jaar door met zwemlessen, maar in dit geval kan de
aanbieder de maandelijkse zwemkosten na 1,5 vanaf de start van het traject bij de ouder in rekening
brengen.
Voor B- en C-diploma: Indien een kind na 4 maanden nog bezig is met het zwemtraject om het diploma te
behalen én in deze periode van 4 maanden 3 keer of vaker afwezig is geweest (ongeacht reden van
afwezigheid) vervalt het recht op diplomagarantie. Het kind kan ook na 4 maanden door met zwemlessen,
maar in dit geval kan de aanbieder de maandelijkse zwemkosten na 4 maanden de start van het traject bij de
ouder in rekening brengen.
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-

-

Indien een kind gedurende één van de trajecten voor een A-, B- of C-diploma 3 keer afwezig is zonder
afmelding vanuit de ouders, kan de aanbieder besluiten het kind uit te roosteren. Zowel het recht op een plek
in de groep als diplomagarantie komt te vervallen en de aanbieder kan de plek die het kind in de zwemgroep
inneemt aan een ander kind aanbieden.
In uitzonderingsgevallen waarbij kinderen voor langere tijd aaneengesloten afwezig zijn (als gevolg van bv
ernstige ziekte, blessures) is het aan te raden kinderen uit te roosteren en later opnieuw te laten beginnen.
Van aanbieders wordt een inspanningsverplichting gevraagd om vroegtijdige uitval zo veel mogelijk te
voorkomen.

Overgangsregeling
-

-

Voor kinderen die reeds via een vergoeding vanuit JFSA en/of SINA zwemmen en na 19 maart 2019
opnieuw een aanvraag doen om een A-diploma te behalen geldt een overgangsregeling. Met
inachtneming van de afspraken rondom diplomagarantie wordt een laatste vergoeding uitgegeven van 240
euro voor een A-diploma.
Voor aanbieders die niet willen of kunnen voorzien in zwemaanbod met de nieuwe vergoedingssytematiek
geldt dat er tot 19 maart 2020 nog 240 euro wordt vergoed voor een herhaalaanvraag zodat kinderen de
kans krijgen een diploma te behalen bij de aanbieder waar reeds gezwommen wordt. Indien het kind reeds
bezig is met een B- of C-diploma, wordt bij deze laatste vergoeding 150 euro toegekend. Er worden geen
aanvragen voor nieuwe kinderen bij deze aanbieders goedgekeurd.

Deelnemende zwemaanbieders
Onderstaande zwemaanbieder gaan akkoord met de te hanteren werkwijze en spelregels. Bij deze aanbieders
kan een aanvraag worden gedaan voor een vergoeding via het Jeugdfonds Sport Amsterdam.
Zwemaanbieder

Website

Locatie

Ago Zwembad

www.agozwembad.nl

Diemen

Amsterdamse Reddingsbrigade

www.amsterdamsereddingsbrigade.nl

Noord, Nieuw-West

Aquakidzz

www.aquakidzz.com

Nieuw-West

De Dolfijn

www.dedolfijn.com

Nieuw-West

DG Sports

www.dgsports.nl

Nieuw-West

F.B. Duranbad Gemeente Diemen

www.zwembaddiemen.nl

Diemen

Gem Adam Noord Noorderparkbad

www.amsterdam.nl/noorderparkbad/

Noord

Gem Amsterdam Zuid Zuiderbad

www.amsterdam.nl/zuiderbad/

Zuid

Gemeente Amsterdam De Mirandabad

www.amsterdam.nl/demirandabad/

Zuid

Koninklijke Amsterdamsche Zwemclub 1870

www.konaz.nl

Zuidoost

Optisport Bijlmer Sportcentrum

www.optisport.nl/bijlmersportcentrum

Zuidoost

Optisport Sloterparkbad

www.optisport.nl/sloterparkbad

Nieuw-West

Sportplaza Haarlemmermeer BV

www.sportplaza-sporthoeve.nl

Badhoevendorp

Sportplaza Mercator

www.sportplazamercator.nl

West

Stichting SpaCe Marnixbad

www.hetmarnix.nl

Centrum

ZIB Victoriabad

www.zwembadweesp.nl

Weesp

Zwemfans

www.zwemfan.com

Nieuw-West
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Zwemmaatjes

www.zwemmaatjes.com

Nieuw-West

Zwemschool Amsterdam

www.zwemschool-amsterdam.nl

Noord

Zwemschool de Druppel

www.zwemschooldruppel.nl

Diemen, Nieuw-West

Zwemschool de Oceaan

www.zwemschooldeoceaan.nl

Nieuw-West

Zwemschool de Reddertjes

www.zwemschooldereddertjes.nl

Zuidoost

Zwemschool Pardoes

www.zwemschoolpardoes.nl

West

Zwemschool Robbedoes

www.zwemschool-robbedoes.nl

West

Zwemschool Spetter

www.zwemschoolspetter.nl

Noord

Zwemschool Turbo

www.zwemschoolturbo.nl

West

Zwemvereniging Atlantis

www.zwemverenigingatlantis.nl

Nieuw-West

Zwemvereniging de Breekers

www.zvdebreekers.nl

Landsmeer

Zwemvereniging de Meeuwen

www.demeeuwen.nl

Diemen

Zwemvereniging De watervrienden Amsterdam

www.watervriendenamsterdam.nl

Noord, Oost, Zuid
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