
Factsheet 
Zwem-ABC
Nederland is een groot 
zwemparadijs met vele...

 » Zwembaden

 » Rivieren

 » Meren

 » Recreatieplassen

 » en de zee

Onze zwemaanbieders:
Zweminstituut Siemons  |  Van Rheenen Buiten - Stad  |  Watervrienden  |  Reddingsbrigade  |  Optisport Stad-Poort-Buiten  |  Flevostar  |  Aquayara

Checklist: Is jouw kind veilig 
in en om het water?

Water heeft een enorme 
aantrekkingskracht op kinderen

Met het Zwem-ABC is jouw 
kind veilig in en om het water

Mijn kind...

beheerst de zwemvaardigheden

kan zichzelf redden in het water

heeft vertrouwen in eigen zwemkunsten

vindt het leuk om te zwemmen

voelt zich prettig in binnen- en buitenwater

 » Zwemmen

 » Snorkelen

 » Suppen

 » Spelen

 » Varen

Het Zwem-ABC bestaat uit 
3 diploma’s

A- diploma = aanleren
Met zwemdiploma A beheerst jouw kind de 
eerste vaardigheden van het zwemmen en kan hij of zij veilig 
van een eenvoudige glijbaan af.

B- diploma = basis
Jouw kind beheerst de basis van het zwemmen en kan nu 
veilig alleen van een spectaculaire glijbaan af.

C- diploma = compleet
Nu is het Zwem-ABC compleet en is jouw kind veilig en 
vaardig in het water. Ook in het golfslagbad en in de zee. 

Zwemles volgens de Zwem-ABC-methode van de
Nationale Raad Zwemveiligheid

In een reguliere groep of in een groep van 3 of 5 
kinderen

Veilig en met plezier leren bewegen in water

Zwemdiploma’s behaald? 
Blijf samen zwemmen!

 » Vaardigheden en conditie op peil houden 

 » Oefenen in binnen én buitenwater

 » Zelfvertrouwen bij drukte en onverwachte situaties

Een kind van 
7 jaar of jonger 
kun je beter niet alleen laten zwemmen. 
Hou altijd een oogje in het zeil.

Na het Zwem-ABC kan jouw kind:

in het water springen klimmen en klauteren op een vlot onder water zwemmen naar de bodem 
zwemmen

duiken door een gatenmat 
zwemmen

vier zwemslagen: enkelvoudige 
rugslag, schoolslag, 

borstcrawl en rugcrawl

zwemmen met kleding aan en 
overlevingszwemmen

Niet genoeg geld? WIJ BETALEN!
Meld je aan bij een intermediair om een aanvraag te doen

https://jeugdfondssportencultuur.nl/wp-content/uploads/2019/07/Ouderkaart-2019.pdf


