
Wat is ABC zwemmen? 
Leren zwemmen 

In Nederland en zeker in onze regio worden wij omringd door water. Daarom is  

het belangrijk dat iedereen en zeker kinderen al op jonge leeftijd leren zwemmen. 

Bijna iedereen die in Nederland leert zwemmen wordt opgeleid voor het Zwem-

ABC van de Nationale Raad Zwemdiploma's (NPZ-NRZ) en zo ook in de Waterdam. 

De NRZ-NPZ is dé brancheorganisatie welke de criteria voor de diploma’s en 

opleidingen voor zweminstructeurs opstelt. Bij de door de NRZ-NPZ 

gecertificeerde zwembaden bent u verzekerd van een kwalitatief goed diploma.   
 

Het Zwem-ABC 

Het Zwem-ABC bestaat uit drie Nationale Zwemdiploma's: A, B en C. Sinds oktober 

Wie alle drie diploma's (A, B en C) bezit krijgt het predikaat Zwemveilig.  

Het Zwem-ABC staat voor een kindvriendelijke manier van leren zwemmen, 

waarbij zwemveiligheid een prominente rol inneemt en biedt alle vaardigheden 

welke iedereen tegenwoordig nodig heeft bij het zwemmen in subtropische 

zwemparadijzen en bij activiteiten op, in en aan het buitenwater.  

Het Zwem-ABC kent een logische opbouw, waardoor leerlingen bij het behalen van 

ieder diploma vaardiger en veiliger worden. Niet de zwemslagen staan centraal, 

maar het veilig en vrij bewegen in het water onder alle omstandigheden. 

Kortom, wie A zegt, moet ook B en C zeggen! 
 

Uw keuzemogelijkheden in de Waterdam 
Wij bieden in de Waterdam vier vormen van zwemles aan: klassieke zwemlessen,  

zwemles met ouders, Zwemles Plus en privézwemles. 
 

Klassieke zwemles 

In de ‘klassieke’ zwemles wordt met groepsgrootte van maximaal 12 (in het 

beginniveau) tot 15 (in het eindniveau) doelgericht gewerkt naar het 

zwemdiploma.  Wij bieden alleen nog klassieke zwemlessen aan voor de 

vervolgdiploma’s. U kunt uw kind 1 of 2 keer per week les laten volgen, een les 

duurt drie kwartier.  
 

Zwemles met ouders 

Ook bieden wij zwemlessen aan waarbij u als ouder in de eerste twee groepen bij 

de zwemles wordt betrokken en mee het water ingaat. Wat is er leuker dan samen 

met uw kind zijn of haar eerste stappen in het zwembad te zetten en ons te helpen 

uw kind zwemveilig te maken?!  U kunt uw kind 1 keer per week les laten volgen, 

een les  duurt drie kwartier. 

Zwemles Plus 

Bij Zwemles Plus wordt er met kleinere groepjes gewerkt (maximaal 8 in het 

beginniveau tot 10 in het eindniveau) waardoor meer individueel gericht 

zwemonderwijs gegeven kan worden. Vooral kinderen welke baat hebben bij meer 

individuele aandacht, concentratieproblemen hebben, erg veel angst voor water 

hebben enz. zullen zich in kleinere groepen beter thuis voelen en presteren. 

Uiteraard hebben alle kinderen baat bij meer aandacht, de snelheid van het 

aanleren van het zwemdiploma zal in deze groepen dan ook hoger liggen. 

U kunt uw kind 1 of 2 keer per week les laten volgen, een les duurt drie kwartier. 
 

Privézwemles: zwemles op basis van individuele aandacht 

Wie zijn of haar kind privézwemles wilt laten volgen, de Waterdam biedt hier ruim 

mogelijkheden toe. Dit zijn zwemlessen waarbij in zeer kleine groepjes les wordt 

gegeven. Alhoewel de omvang hiervan per zwembad verschilt, hebben wij in de 

Waterdam gekozen voor groepjes van maximaal twee kinderen, zodat echt 

gesproken kan worden van privéles.  

Het is ook mogelijk om tot en met het C-diploma privélessen te volgen, 

desgewenst in combinatie met een klassieke of Zwemles Plus. 

Een privézwemles duurt 30 minuten, in de regel lest uw kind 1 keer per week 

(tenzij u zelf anders wilt). 
 

Vanzelfsprekend kunt u lopende het opleidingstraject bij het aflopen van uw 

leskaart overstappen naar een andere lesvorm. 
 

Inschrijven 
Vanaf 4 jaar kan uw kind beginnen met zwemles. Vanaf 3 jaar kan uw kind  bij ons 

worden ingeschreven voor zwemles. Inschrijven kan bij de receptie van het 

zwembad.  
 

Tarieven 2014*: 
Inschrijfkosten (incl. magneetkaart) € 22,00 
Zo lang uw kind op de wachtlijst staat of deelneemt aan de zwemlessen mag uw kind, onder begeleiding van 

een betalende volwassene, 6x gratis aan ons bad komen wennen op zaterdag van 12.00-16.00uur.  

Leskaarten per 4 weken:  

Klassieke Zwemles  1x per week € 24,95  2x per week  € 49,90 

Zwemles Plus 1x per week € 37,35  2x per week  € 74,70 
 

Privézwemles  € 22,75 per half uur 

Extra incidenteel zwemles   € 4,45 per kwartier, € 9,90 per half uur 

(afhankelijk van soort les, b.v. extra duik- of borstcrawlles) 
*Automatische incasso is ook mogelijk, u betaald dan echter per maand ipv per 4 weken. Indien u dit wenst 

dan kunt u hierover contact opnemen met de receptie. 


