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De zwemdiploma’s A, B en C vormen een 
eenheid die ervoor zorgt dat je kind ver-
trouwd raakt met water, plezier heeft in 
het zwemmen en veilig het water in kan. 
Zwemveiligheid voor je kind is het doel, 
plezier in het zwemmen is het middel dat 
we als Sportbedrijf Rotterdam inzetten. 
Met plezier leer je het meest.

Gaat je kind op zwemles? Dan leren we de 
zwemvaardigheden aan in het tempo dat 
bij jouw kind past. Van gespetter naar een 
borstcrawl en van een paar tellen drijven 
naar soepel zwemmen met kleding aan.
We beginnen spelenderwijs. ‘Watervrij ma-
ken’ noemen we dat. Je kind raakt ver-
trouwd met het water met kleine oefenin-
gen als lopen door het water, vanaf de kant 
in het ondiepe water springen en voorzich-
tig met het hoofd onder water, misschien 
zelfs al met de ogen open. Als je kind het 
drijven op de buik en de rug onder de knie 
heeft, is de basis gelegd om de zwemslagen 
aan te leren. Daarbij worden alle vaardig-
heden in stappen aangeleerd: drijven,  

afzetten van de kant, gebruik van de  
benen. De eerste zwemlessen lijken nog 
een onsamenhangend geheel, maar gelei-
delijk smelten alle vaardigheden samen tot  
zwemslagen en beweegt je kind zich steeds 
mak ke lijker door het water. Zowel boven 
water als onder water. We streven ernaar 
dat zwemmen en jezelf drijvend houden een 
natuurlijke reflex wordt voor je kind. Daar-
bij is extra aandacht voor zwemmen met 
kleding aan, want als je kind een keer per 
ongeluk in het water terecht komt, is het 
meestal met kleding aan. Door veel te her-
halen, te oefenen en vooral het plezier van 
zwemmen te benadrukken, zie je dat je kind 
tijdens de zwemlessen steeds weer vorde-
ringen maakt.

We raden alle kinderen aan het complete 
ZwemABC te behalen. Het bevordert de vei-
ligheid van je kind in het water én je kind 
leert (of krijgt nog eens bevestigd) dat 
zwemmen en bewegen leuk is. Pas na het 
behalen van het C diploma is een kind 
zwemveilig.

Het ZwemABC
Zeg maar dag tegen die bandjes!

Bij Sportbedrijf Rotterdam leert je kind zwemmen volgens het ZwemABC: van  
Aanleren en Beter worden, naar Complete zwemvaardigheid. In de zwembaden  
van Sportbedrijf Rotterdam bieden we zwemlessen aan voor de drie zwemdiploma’s 
(A, B en C) die er samen voor zorgen dat je kind straks zwemveilig en vertrouwd 
met het water is. Een vaardigheid waar je kind een leven lang plezier van heeft.
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De lessen
Er zijn drie type lessen waaruit je voor 
inschrijving kunt kiezen; groepslessen, 
kleine groepslessen (1 op 3) of privélessen 
(1 op 1).

Kosten
De kosten zijn afhankelijk van het type 
les. Voor de betaling van de lessen zijn er 
de volgende opties: het totale ABC pakket 
aanschaffen, waarbij je in één of twee ter-
mijnen kunt betalen óf een zwemlesabon-
nement geldig voor 4 weken. Losse lessen 
worden alleen verkocht als een leerling 
bijna gaat diplomazwemmen en daarna 
stopt met zwemles.
Er zijn eenmalige kosten voor in-
schrijving en deelname aan het diploma-
zwemmen.

Gemiddeld kost het behalen van het A-di-
ploma € 400,-. De meeste kinderen halen 
hun A-diploma binnen gemiddeld 60 lessen.

Kijk voor de actuele tarieven voor de 
zwemlessen op de website van jouw 
zwembad. Heb je door omstandigheden 
geen budget voor de zwemlessen van 
je kind? Vraag dan bij de gemeente na of 
je in aanmerking komt voor een 
vergoeding.

Leeftijd
Je mag je kind inschrijven vanaf 4 jaar. We 
raden je echter aan om je kind met 5 jaar te 
laten starten met zwemles. Op deze leef-
tijd is de motoriek voldoende ontwikkeld 
voor zwemles. Houd er rekening mee dat 
er een wachtlijst kan zijn voor zwemles. 
Schrijf je kind dus op tijd in. Staat je kind 
op de wachtlijst? Dan mag hij of zij gratis 
met jou mee zwemmen om alvast aan het 
water te wennen. 

Welk zwembad?
Als Sportbedrijf Rotterdam willen we ie-
dere Rotterdammer met plezier laten 
zwemmen. Daarom is er ook een zwembad 
bij jou in de buurt. Je vindt alle adressen op 
de achterzijde van deze uitgave. 

De exacte invulling van de zwemlessen 
kan per zwembad iets verschillen door de 
verschillende faciliteiten in de zwemba-
den. Alle kinderen leren wel dezelfde 
vaardigheden voor het diploma.

Voor de zwemles begint
Voor zwemles heeft je kind zwemkleding 
(badpak/bikini/zwembroek) nodig en een 
handdoek. Vanaf een kwartier voor de 
zwemles ben je welkom in de kleedka-
mers. Zo heb je ruim de tijd om je kind om 
te kleden. 

De zwemlessen
Spat voor spat leren
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De zwemlessen
Spat voor spat leren

LES MET 
STUURKAARTEN
Tijdens de zwemles gebruiken wij zwem-
stuurkaarten. Dit zijn speciale stuurkaar-
ten met plaatjes die tijdens de les gebruikt 
worden om instructie te geven aan het 
kind. Via gerichte speelvormen hebben 
kinderen meer plezier, leren ze sneller èn 
zijn gemotiveerder. Bovendien onder-
steunt het de les, waardoor er meer 
individuele aandacht is voor het kind. 

De voordelen op een rijtje:
• Het ondersteunt de zwemonderwij-

zer, dus meer individuele aandacht 
voor het kind.

• Door verschillende spelvormen is de 
intensiteit van de les hoog, kinderen 
zitten niet stil.

• Door het gebruik van plaatjes, is het 
geschikt voor ieder kind.

• Kinderen leren spelenderwijs sneller 
en zijn gemotiveerder.



TROTS IS 
DE MOOISTE 
TROFEE DIE 

BESTAAT
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Wacht altijd even met het betreden van 
de ruimte van het zwembad tot het 
zwembadpersoneel je uitnodigt. Zo ver-
stoor je niet per ongeluk een andere les. 
De zwemonderwijzer van jouw kind 
neemt je kind voor de les mee naar het 
juiste badje. 

Na afloop van de les kun je je kind weer op-
vangen aan de kleedkamerkant van de 
douches. Ben je door het personeel als 
ouder uitgenodigd in de ruimte van het 
zwembad zelf? Betreed dan de ruimte met 
blote voeten of hoesjes om je schoenen om 
het zwembad schoon te houden. Kinder-
wagens kunnen niet mee in de zwemba-
druimte. Ook dit met het doel het zwembad 
schoon te houden.

Kijklessen
In sommige zwembaden kun je als ouder 
niet bij de lessen van je kind kijken. Hier 
worden regelmatig kijklessen gehouden 
waar je als ouder welkom bent. Tijdens de 
kijklessen is ook tijd en ruimte om vragen 
te stellen over de zwemlessen van je kind. 
Heb je buiten de kijklessen om nog vragen? 
Stel ze dan via het speciale formulier 
(terugbelverzoek) dat bij de balie te krijgen 
is.

 De zwemvorderingen van je kind 
Om de vorderingen van je kind vast  
te leggen, werken we met een leerling-
volgsysteem voor onze leerlingen.
Dit leerlingvolgsysteem is digitaal en  
altijd te raadplegen door ouders en ver-
zorgers. Het volgsysteem is gekoppeld aan 
de digitale leskaart van je kind. Download  
hiervoor de ZwemApp. 

Diplomazwemmen
De zwemonderwijzer brengt je op de 
hoogte als je kind klaar is om af te zwem-
men. Kinderen zijn na gemiddeld 60 
lessen klaar voor hun A-diploma. Het 
B-diploma en het C-diploma worden beide
na gemiddeld 15 lessen per diploma behaald.

A, B én C? 
Sportbedrijf Rotterdam kiest er bewust 
voor om zwemles aan te bieden volgens 
het ZwemABC. In de lessen voor de drie 
diploma’s werken we aan de zwemveilig-
heid van je kind. Niet alleen als recreatief 
zwemmer, maar ook in eventuele nood-
gevallen wanneer je kind in het water 
valt.

Op de volgende pagina’s leggen we uit  
wat je kind leert voor de verschillende  
diploma’s. 

7





In de lessen voor zwemdiploma A 
raakt je kind vertrouwd met  
water, leert je kind drijven en  
bewegen in water. 

Meer informatie over de niveauverdeling 
vind je op de ZwemApp.

Het A-diploma
Op de startblokken

9

Dit kan je kind na het behalen van 
het A-diploma: 

Survival (met kleding)
Vanaf enige hoogte te water gaan met 
een voetsprong voorwaarts.
15 seconden watertrappen. 
12,5 meter zwemmen.
Zelfstandig uit het water op de kant 
klimmen.

Onder water oriëntatie
Van de kant te water gaan met een 
sprong (duiken heeft de voorkeur).
Onder water zwemmen door een gat in 
een verticaal in het water hangend zeil 
dat zich op 3 meter van de (start-)kant 
bevindt.

Conditiezwemmen
25 meter schoolslag.
25 meter enkelvoudige rugslag.
25 meter schoolslag onderbroken door 1 
keer voetwaarts richting de bodem 
zakken.
25 meter enkelvoudige rugslag.

Borst- en rugcrawl
5 meter borstcrawl.
5 meter rugcrawl.

Je vertrouwd voelen in het water
Enkele slagen zwemmen op de buik.
5 seconden drijven op de buik, 
aansluitend enkele slagen zwemmen. 
Halve draai naar rugligging.
10 seconden drijven op de rug.

Boven water oriënteren en  
verplaatsen 

Van de kant te water gaan met een 
sprong naar keuze.
60 seconden watertrappen met 
gebruik van armen en benen, waarin 2 
keer, al watertrappend, een hele draai 
om de lengte-as gemaakt wordt.

Bron: Nationale Raad Zwemveilig, 
eigenaar ZwemABC
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Het B-diploma
Duik dieper
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Tijdens de voorbereidingen voor 
zwemdiploma B leren we je kind 
om de zwemtechnieken te 
verfijnen en zwemafstanden 
langer vol te houden.

Dit kan je kind na het behalen van 
het B-diploma: 

Survival (met kleding)
Achterwaarts te water gaan.
15 seconden watertrappen. 
50 meter zwemmen, onderbroken 
door 1 keer onder een drijvend 
voorwerp door zwemmen.
Zelfstandig uit het water op de kant 
klimmen.

Onder water oriëntatie
Van de kant duiken.
Onder water zwemmen door een gat 
in een verticaal in het water hangend 
zeil dat zich op 6 meter van de (start-)
kant bevindt.

Conditiezwemmen
25 meter schoolslag.
25 meter enkelvoudige rugslag.
25 meter schoolslag. 
25 meter enkelvoudige rugslag.
25 meter schoolslag. 
25 meter enkelvoudige rugslag, 
onderbroken door 2 keer een halve 
draai om de lengte-as (van rug naar 
buik en van buik naar rug).

Borst- en rugcrawl
10 meter borstcrawl.
10 meter rugcrawl.

Je vertrouwd voelen in het water
In het water springen met een sprong 
naar keuze.
15 seconden drijven op de rug.
5 meter hoofdwaarts voortbewegen op 
de rug met gebruik van armen in de 
richting van een drijvend voorwerp.
20 seconden met gebruik van een 
drijvend voorwerp blijven drijven.

Boven water oriënteren en  
verplaatsen 

Van de kant te water gaan met een 
sprong naar keuze.
60 seconden watertrappen met 
verplaatsen in meerdere richtingen, 
met gebruik van armen en benen.
1 keer voetwaarts richting de bodem 
zakken.

Bron: Nationale Raad Zwemveilig, 
eigenaar ZwemABC



12



13

Het C-diploma
De slag te pakken

Tijdens de lessen voor zwem-
diploma C komt al het geleerde 
samen. Je kind leert op de juiste 
manier ademhalen tijdens 
het zwemmen en beheerst de 
zwemslagen inmiddels zo goed, 
dat bewegen in het water een 
natuurlijke reflex is.

Dit kan je kind na het behalen van 
het C-diploma: 

Survival (met kleding)
Te water gaan met een rol voorover.
15 seconden watertrappen. 
30 seconden verticaal blijven drijven 
met gebruik van een drijvend  
voorwerp.
5 meter voortbewegen op de rug met 
gebruik van armen.
Te water gaan met een sprong waarbij 
het hoofd boven water blijft.
100 meter zwemmen, onderbroken 
door 1 keer onder een drijvend voor- 
werp door zwemmen en 1 keer over 
een drijvend voorwerp heen klimmen.
Zelfstandig uit het water op de kant 
klimmen.
Te water gaan met een sprong naar 
keuze, enkele slagen zwemmen.
1 meter voor een verticaal in het water 
hangend zeil onder water gaan en 
onder water zwemmen door het gat  
in het zeil.

Onder water oriëntatie
Van de kant duiken.

Onder water zwemmen door een gat 
in een verticaal in het water hangend 
zeil dat zich op 6 meter van de (start-)
kant bevindt. 
Naar de oppervlakte zwemmen, 
oriënteren en bovenkomen in een 
soort wak.

Conditiezwemmen
75 meter schoolslag, onderbroken 
door 1 keer hoofdwaarts richting 
bodem gaan.
75 meter enkelvoudige rugslag.

Borst- en rugcrawl
15 meter borstcrawl.
15 meter rugcrawl.

Boven water oriënteren en  
verplaatsen 

Van de kant te water gaan met een 
sprong naar keuze.
30 seconden watertrappen met 
gebruik van armen en benen met 
verplaatsen in meerdere richtingen.
15 seconden drijven op de rug.
30 seconden watertrappen met de 
benen.Bron: Nationale Raad Zwemveilig, 

eigenaar ZwemABC



- HEYWOOD BROUN - 

               “SPORTS DO NOT
 BUILD CHARACTER. 

 THEY REVEAL IT”
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Dit is een uitgave van Sport bedrijf Rotterdam. Alle informatie 
en nieuws over Sportbedrijf Rotterdam is te  vinden via de 
Sportbedrijf app. Vragen kun je stellen via deze app of via  
info@sportbedrijfrotterdam.nl  

Zwemcentrum Rotterdam
Annie M.G. Schmidtplein 8, Charlois 

Sportcentrum West
Spaanseweg 2, Delfshaven

Zwembad Afrikaanderplein
Jacominastraat 41, Feijenoord

Sportcentrum De Wilgenring
Melanchtonweg 70, Hillegersberg-Schiebroek

Zwembad Hoek van Holland
De Cordesstraat 160, Hoek van Holland 

Zwembad Hoogvliet
Middenbaan-zuid 400, Hoogvliet

Zwembad IJsselmonde 
Dwarsdijk 80, IJsselmonde

Zwembad Overschie
Burg. Koningssingel 45, Overschie

Zwembad Pernis
Ring 220, Pernis

Sportcentrum De Rozenburcht
Zuidzijde 35, Rozenburg

Er is ook een zwembad bij jou in de buurt


