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In Nederland worden de Nationale
Zwemdiploma's uitgegeven door het
Nationaal Platform Zwembaden |
NRZ.

Diplomagroepen
De Nationale Zwemdiploma's zijn te
verdelen in twee groepen.
• De eerste groep bestaat uit zwem-

diploma's die zijn gericht op het 'le-
ren zwemmen' (Zwem-ABC).

• De tweede groep bestaat uit zwem-
diploma's in het kader van het 'ver-
der leren zwemmen'
(Zwemvaardigheidsdiploma's) .

De BREZ 2.0 voor licentiehouders is
enkel van toepassing op het Zwem-
ABC. De BREZ behorende bij de
Zwemvaardigheidsdiploma's vindt u op
www.zwemwiki.org.

Vernieuwd Zwem-ABC
Op 1 oktober 1998 werd, na een in-
tensief veranderingsproces, het Zwem-
ABC ingevoerd. Het Zwem-ABC bestaat
uit drie Nationale Zwemdiploma's:
• Zwemdiploma A
• Zwemdiploma B
• Zwemdiploma C

In 2010 is een aantal aanpassingen in
de examenprogramma's van het Zwem-
ABC doorgevoerd en zijn nieuwe bepa-
lingen door het bestuur van het Natio-
naal Platform Zwembaden | NRZ
vastgesteld. De toenmalige vernieuwde
BREZ is op 1 september 2010 definitief
van kracht geworden en richt zich al-
leen op het Zwem-ABC.

Invoering Licentie Zwem-ABC
In 2014 is een aantal aanpassingen
doorgevoerd onder andere betreffende
de rol van rapporteur en beoordelings-
commissie.
In de BREZ 2.0 voor licentiehouders
worden deze rollen vervuld door gede-
legeerden en gelicentieerde examinato-
ren.

Licentiehouder Zwem-ABC
Het Nationaal Platform Zwembaden |
NRZ verstrekt Nationale Zwemdiploma's
aan Licentiehouders Zwem-ABC die
examens voor de Nationale Zwemdi-
ploma's mogen organiseren. De li-
centiehouders Zwem-ABC zijn
verantwoordelijk voor de kwaliteit van
het diplomazwemmen door het inzetten
van een gelicentieerde examinatoren en
moeten voldoen aan de voorwaarden
voor het gebruik van die zwemdi-
ploma's, zoals die zijn beschreven in de
BREZ 2.0 voor licentiehouders.
Het Nationaal Platform Zwembaden |
NRZ houdt toezicht op de kwaliteit van
het diplomazwemmen door gedele-
geerden en consulenten het di-
plomazwemmen periodiek te laten
bezoeken.

Organisatie van het diplomazwemmen
De organisatie van het diplomazwem-
men, de uitvoering van de examenpro-
gramma's en het toezicht op kwaliteit
van het diplomazwemmen voor de
Nationale Zwemdiploma's zijn vastge-
legd in Bepalingen, Richtlijnen en
Examenprogramma's Zwem-ABC (de
BREZ 2.0 voor licentiehouders) .
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Structuur Zwem-ABC
Het Zwem-ABC heeft twee doelstellin-
gen: zwemveiligheid en toerusting. Het
Zwem-ABC streeft vaardigheden na die
iedereen tegenwoordig nodig heeft bij
het zwemmen in recreatieve zwem-
baden en bij activiteiten op, in en aan
het buitenwater: bijvoorbeeld varen,
surfen en/of vissen. Binnen een onge-
deelde opleidingsweg van het 'leren
zwemmen' wordt gewerkt aan deze
doelstellingen. Het diplomazwemmen
voor de drie zwemdiploma's van het
Zwem-ABC zijn toetsmomenten binnen
deze ongedeelde opleidingsweg.

De zwemveiligheid en toerusting van
kinderen loopt op met het behalen van
de opeenvolgende diploma's van het
Zwem-ABC. Kinderen worden bij het
behalen van ieder diploma vaardiger en
veiliger. De zwemdiploma's A en B zijn
waardevolle tussenstappen, maar wie
het zwemdiploma C op zak heeft, kan
zich goed redden en is toegerust om
mee te doen aan allerlei wateractivitei-
ten.

Eindtermen
Voor zwemdiploma A, zwemdiploma B
en zwemdiploma C zijn eindtermen ge-
formuleerd. Deze eindtermen zijn lo-
gisch opgebouwd en geordend aan de
hand van acht basiselementen. Voor ie-
der basiselement zijn per zwemdiploma
een of meer eindtermen geformuleerd.

De moeilijkheidsgraad loopt op: afstan-
den worden langer, vaardigheden
worden moeilijker, aan technische uit-

voeringen worden hogere eisen gesteld.
Met behulp van de geformuleerde eind-
termen zijn opdrachten samengesteld
die onderdeel uitmaken van de
examenprogramma's.

Zwemcertificaten
De zwemcertificaten kunnen worden
gebruikt voor:
• Kandidaten die door een (tijdelijke)

beperking één of meer onderdelen
van een examenprogramma niet
kunnen uitvoeren (zoals voorge-
schreven in de BREZ 2.0 voor li-
centiehouders) . Een zwemcertificaat
is dan een vervanger voor een
zwemdiploma.

• Kandidaten die door omstandighe-
den veel tijd nodig hebben het
Zwemdiploma A, B of C te halen.
Het zwemcertificaat kan dan worden
gebruikt als motivatie, als tus-
senstap op weg naar het zwemdi-
ploma.

Normering volgens de BREZ 2.0 voor
licentiehouders
Voor de uitvoering van examenpro-
gramma's zijn specifieke bepalingen
beschreven in de BREZ 2.0 voor
licentiehouders. Er worden onder andere
eisen gesteld aan het zwembad waarin
wordt afgezwommen, materialen en
hulpmiddelen die zijn toegestaan en
het aantal pogingen per onderdeel.

In de richtlijnen per basiselement
wordt uitgebreid beschreven op welke
manier vaardigheden moeten worden
uitgevoerd (normering).
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Uitgifte van de Zwemdiploma's en Zwemcertificaten van het Zwem�ABC

Randvoorwaarden examenprogram-
ma’s zwemdiploma’s en zwemcertifi-
caten
Voor de uitvoering van de examenpro-
gramma's zijn specifieke bepalingen en
richtlijnen beschreven. Dit zijn de
randvoorwaarden waarbinnen het di-
plomazwemmen moet plaatsvinden. Ze
hebben betrekking op de ruimte in het
zwembad en de materialen en hulp-
middelen die zijn toegestaan, de volg-
orde van de onderdelen van het
diplomazwemmen en het aantal toege-
stane pogingen per onderdeel van het
diplomazwemmen. De richtlijnen be-
schrijven de manier waarop de ver-
schillende opdrachten van het
diplomazwemmen moeten worden uit-
gevoerd (normering).

Zwemdiploma’s Zwem-ABC
Uitgangspunt van de ongedeelde op-
leidingsweg van het 'leren zwemmen' is
dat in principe alle kandidaten, jong of
oud, worden opgeleid voor het volledi-
ge Zwem-ABC. Bij de beoordeling van
de uitvoeringswijze van de diverse op-
drachten van de examenprogramma's
wordt rekening gehouden met kandi-
daten die tijdelijke of permanente be-
perkingen hebben. De opdrachten
kunnen worden aangepast aan de
mogelijkheden van deze kandidaten,
mits de essentie van de opdracht of
vaardigheid blijft bestaan. Er mogen
geen onderdelen van het examenpro-
gramma worden overgeslagen.

Zwemcertificaten
Een relatief kleine groep kandidaten,
met tijdelijke of permanente beperkin-
gen, zal niet, of slechts na een heel
lange oefenperiode, in staat zijn om
het Zwemdiploma A, B of C te halen.
Voor deze leerlingen zijn de zwemcerti-
ficaten ontwikkeld.

Een Zwemcertificaat wordt alleen uit-
gegeven als er zicht is op enige vaar-
digheid. Zwemcertificaten zijn, net als
de zwemdiploma's van het Zwem-ABC,
stappen op weg naar zwemveiligheid.
Daarom is er bij ieder Zwemcertificaat
sprake van een verplicht onderdeel, dat
een zekere mate van zwemveiligheid
garandeert. Daarnaast is er ook een
open deel. Dat bestaat uit onderdelen
van de examenprogramma's van het
Zwem-ABC. Op het zwemcertificaat kan
worden aangekruist welke onderdelen
met een voldoende zijn afgetoetst.

Een organisatie van het diplomazwem-
men voor een zwemcertificaat kan te-
gelijk plaatsvinden met de organisatie
van het diplomazwemmen voor één of
meer diploma’s van het Zwem-ABC. Di-
plomazwemmen voor het zwemcertifi-
caat mag echter ook op een ander
moment dan tijdens het diplomazwem-
men voor het Zwem-ABC worden geor-
ganiseerd. De aanvraag van het
diplomazwemmen voor een zwemcerti-
ficaat gebeurt op dezelfde manier als
voor diplomazwemmen voor het Zwem-
ABC.
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Uitgifte van de Zwemdiploma's en Zwemcertificaten van het Zwem�ABC

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ
Het Nationaal Platform Zwembaden |
NRZ is het kennisinstituut voor de
zwembranche in Nederland. Het is op 9
juni 2005 ontstaan uit een fusie tussen
de stichting Nationale Raad Zwemdi-
ploma's en het Nationaal Platform
Zwembaden. Het Nationaal Platform
Zwembaden | NRZ wordt bestuurd door
de volgende organisaties:
• VSG (Vereniging Sport en Gemeen-

ten)
• RECRON (Vereniging van Recreatie-

ondernemers Nederland)
• KNZB (Koninklijke Nederlandse

Zwembond).

Vereniging Sport en Gemeenten en
RECRON vertegenwoordigen 95% van
alle zwembaden in Nederland. Vrijwel
alle zwembaden die door de overheid
worden geëxploiteerd zijn verenigd in
de Vereniging Sport en Gemeenten.
RECRON behartigt onder andere de be-
langen van privaat geëxploiteerde
baden, waaronder ook zwembaden bij
kampeerbedrijven en bungalowparken.
De KNZB behartigt de belangen van de
zwemsport.
Het Nationaal Platform Zwembaden |
NRZ heeft als doel het zwemonderwijs
te bevorderen door het uitgeven van de
Nationale Zwemdiploma's. De organisa-
tie beoogt dit doel te realiseren door
de volgende activiteiten:
• het toezien op de naleving van de

Bepalingen, Richtlijnen en Examen-
programma's Zwem-ABC (BREZ 2.0
voor licentiehouders) en het zono-
dig doen van voorstellen voor de

BREZ te wijzigingen;
• het peridodiek houden van toezicht

op het diplomazwemmen voor de
Nationale Zwemdiploma's;

• het verstrekken van de zwemdi-
ploma's tegen een door het bestuur
van het Nationaal Platform Zwem-
baden | NRZ vast te stellen prijs;

• het verstrekken van informatie aan
de betrokkenen bij het zwemon-
derwijs en het diplomazwemmen;

• het beslissen over geschillen be-
treffende het diplomazwemmen;

• het bevorderen van een goede gang
van zaken bij het diplomazwemmen,
conform de richtlijnen van de BREZ
2.0 voor licentiehouders;

• alle onderwerpen die hiermee ver-
band houden in de ruimste zin van
het woord.
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Het Nationaal Platform Zwembaden |
NRZ verstrekt de Nationale Zwemdi-
ploma's aan licentiehouders Zwem-ABC,
tegen een door het bestuur vastgestel-
de prijs. Alleen licentiehouders Zwem-
ABC mogen diplomazwemmen voor de
Nationale Zwemdiploma's organiseren.
De Licentie Zwem-ABC wordt uitge-
geven aan de licentiehouder door het
Nationaal Platform Zwembaden | NRZ
wanneer is voldaan aan alle criteria,
beschreven in het Handboek Licentie
Zwem-ABC en BREZ 2.0 voor licentie-
houders. Het Nationaal Platform Zwem-
baden | NRZ houdt toezicht op de
kwaliteit van het diplomazwemmen
door gedelegeerden het diplomazwem-
men periodiek te laten bezoeken.

Licentiehouders Zwem-ABC
Als licentiehouders Zwem-ABC kunnen
worden aangemerkt:
• directies van zweminrichtingen;
• besturen van onder andere stichtin-

gen en verenigingen die zich
gericht bezig houden met zwemac-
tiviteiten;

• bevoegd gezag van scholen of daar-
toe door hen gemachtigden;

• eigenaren van een zwemschool.

De licentiehouder Zwem-ABC ontvangt
jaarlijks een raamsticker met daarop
het betreffende jaartal. Het Nationaal
Platform Zwembaden | NRZ vermeldt op
de website www.allesoverzwemles.nl
een actueel overzicht van alle licentie-
houders Zwem-ABC.

Als uit het toezicht op de kwaliteit van
het diplomazwemmen blijkt dat de li-
centiehouder Zwem-ABC zich niet houdt
aan de BREZ 2.0 voor licentiehouders,
is het mogelijk dat de status 'Licentie'
ti jdelijk of permanent wordt ingetrok-
ken. Het is dan niet meer toegestaan
om Nationale Zwemdiploma's te be-
stellen en diplomazwemmen voor Nati-
onale Zwemdiploma's te organiseren.

Ondertekening en uitreiking van di-
ploma's
De zwemdiploma's die na het diploma-
zwemmen worden uitgereikt, zijn
namens het Nationaal Platform Zwem-
baden | NRZ ondertekend. Ze worden
ook ondertekend door de gelicentieerde
examinator die door de licentiehouder
Zwem-ABC is aangesteld.

Licentiehouders Zwem-ABC
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Toezicht op de kwaliteit van het diplomazwemmen

De Bepalingen, Richtlijnen en Examen-
programma's Zwem-ABC geven richting
aan de kwaliteit van het diplomazwem-
men. Licentiehouders Zwem-ABC zijn
verantwoordelijk voor de kwaliteit van
de organisatie van diplomazwemmen
en de uitvoering van de examenpro-
gramma's. De licentiehouder stelt hier-
voor een gelicentieerde examinator
aan. Het toezicht op de kwaliteit van
het diplomazwemmen wordt namens
het Nationaal Platform Zwembaden |
NRZ steekproefsgewijs gecontroleerd
door gedelegeerden en consulenten.

Gelicentieerde examinator

Het diplomazwemmen voor de Nationa-
le Zwemdiploma's wordt beoordeeld
door minimaal één gelicentieerde
examinator. Deze moet bekend zijn bij
het Nationaal Platform Zwembaden |
NRZ en in het bezit zijn van de certifi-
cering tot gelicentieerde examinator .
Deze certificering wordt afgetoetst
door het Nationaal Platform Zwem-
baden | NRZ. Wanneer een licentie-
houder niet in staat is een
gelicentieerde examinator voor te
stellen / in te zetten, kan hij ervoor
kiezen deze in te huren vanuit een an-
dere organisatie. Deze examinator is op
dat moment verantwoordelijk voor de
kwaliteitsborging van de zwemlesaan-
bieder die hem/haar inhuurt.

De gelicentieerde examinator draagt in
belangrijke mate bij aan de interne
kwaliteit(sborging) van het Zwem-ABC.
De gelicentieerde examinator vervangt

onder andere de beoordelingscommissie
tijdens het diplomazwemmen.

Maar daarnaast is de gelicentieerde
examinator ook verantwoordelijk voor:
• het selecteren van kandidaten voor

het diplomazwemmen;
• het diplomazwemmen aanvragen;
• kandidaten beoordelen conform

BREZ 2.0 voor licentiehouders;
• diplomazwemmen intern evalueren;
• extern rapporteren richting Natio-

naal Platform Zwembaden | NRZ;
• diploma’s ondertekenen;
• kandidaten op archieflijsten ver-

melden;
• feedbackgesprek voeren met even-

tuele gedelegeerde namens het
Nationaal Platform Zwembaden |
NRZ.

Een zwemlesaanbieder kan/mag over
meerdere gelicentieerde examinatoren
beschikken, zodat niet steeds dezelfde
persoon verantwoordelijk is voor het
hele proces van diplomazwemmen. De
gelicentieerde examinator is degene die
de beslisser is, maar kan natuurlijk
taken delegeren aan collega’s. Het eni-
ge wat hij niet mag delegeren is de
aanwezigheid bij het diplomazwemmen.
De gelicentieerde examinator is zelf
aanwezig bij het diplomazwemmen
waar hij verantwoordelijk voor is. H ij is
daarmee ook het aanspreekpunt voor
het Nationaal Platform Zwembaden |
NRZ betreffende de kwaliteit van het
diplomazwemmen waar hij voor aan-
gemeld is als zijnde gelicentieerde
examinator.
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Toezicht op de kwaliteit van het diplomazwemmen

Taken van de gelicentieerde
examinator
De gelicentieerde examinator heeft
meerdere taken:
• De gelicentieerde examinator toetst

of het diplomazwemmen kwalitatief
voldoet aan de eisen van de BREZ
2.0 voor licentiehouders in combi-
natie met het Handboek Licentie
Zwem-ABC . Hij is verantwoordelijk
voor de kwaliteit van het di-
plomazwemmen dat is aangemeld
bij het Nationaal Platform Zwem-
baden | NRZ.

• De gelicentieerde examinator heeft
bij de eigen zwemlesaanbieder (of
bij de zwemlesaanbieder waardoor
hij wordt ingehuurd) een observe-
rende, signalerende en rapporteren-
de taak voor het diplomazwemmen
richting Nationaal Platform Zwem-
baden | NRZ.

• De gelicentieerde examinator fun-
geert als het aanspreekpunt voor
het Nationaal Platform Zwembaden
| NRZ.

• De gelicentieerde examinator kop-
pelt de resultaten van het di-
plomazwemmen terug naar de
zwemlesaanbieder die het di-
plomazwemmen organiseert en naar
het Nationaal Platform Zwembaden
| NRZ.

• De gelicentieerde examinator is ver-
antwoordelijk voor het feedbackge-
sprek met de gedelegeerde namens
het Nationaal Platform Zwembaden
| NRZ.

• Het is toegestaan dat de gelicenti-
eerde examinator taken behorende

bij het diplomazwemmen delegeert
aan collega’s, mits de kwaliteit ge-
waarborgd blijft. Echter dient hij
wel bij het diplomazwemmen zelf
aanwezig te zijn.

• De gelicentieerde examinator be-
paalt samen met collega’s de volg-
orde van de routing,
organisatorische keuzemogelijkhe-
den voor het gebruikmaken van cir-
cuitvormen en stelt de volgorde van
de verschillende onderdelen van het
diplomazwemmen vast.

• De gelicentieerde examinator be-
oordeelt de kandidaten aan de hand
van de beoordelingslijsten, conform
de BREZ 2.0 voor licentiehouders.

• De gelicentieerde examinator be-
paalt de uitslag conform de BREZ
2.0 voor licentiehouders, na af-
stemming met een eventueel aan-
wezige auditor of gedelegeerde.
Indien een kandidaat afgewezen
moet worden, zal de reden daarvan
kenbaar gemaakt dienen te worden
aan de ouders/verzorgers van de
kandidaat.

Gedelegeerde namens
Nationaal Platform Zwem-
baden | NRZ

Het Nationaal Platform Zwembaden |
NRZ zorgt ervoor dat gedelegeerden het
diplomazwemmen periodiek bezoeken.
De gedelegeerde heeft taken en be-
voegdheden in de vorm van observeren,
bespreken en rapporteren.
De gedelegeerde observeert de kandi-
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daten aan de hand van beoordelings-
lijsten, aangeleverd door deg elicenti-
eerde examinator, de gelicentieerde
examinator en de organisatie van het
diplomazwemmen.

De gedelegeerde bespreekt deze ob-
servaties met betrekking tot de kwali-
teit van de kandidaten, het
functioneren van de gelicentieerde
examinator en de organisatie van het
diplomazwemmen. Dit kort afstem-
moment vindt plaats direct na afloop
van het diplomazwemmen met de geli-
centieerde examinator (en eventuele
andere betrokkene) en indien wenselijk
adviseert de gedelegeerde. Als er naar
de mening van de gedelegeerde ten on-
rechte Nationale Zwemdiploma's zijn
uitgereikt, dan zal de gedelegeerde dat,
goed onderbouwd, aan de orde stellen.
Op basis van wederzijds respect zal ook
een feedbackgesprek plaatsvinden tus-

sen de gedelegeerde en de gelicenti-
eerde examinator, wat door beiden
wordt gerapporteerd richting het Nati-
onaal Platform Zwembaden | NRZ.

De gedelegeerde rapporteert tevens
zijn/haar bevindingen over de algehele
organisatie aan het Nationaal Platform
Zwembaden | NRZ door middel van de
website www.npz-nrz.nl . Deze
rapportage is in te zien door de gede-
legeerde, de gelicentieerde examinator
en de consulent van het Nationaal
Platform Zwembaden | NRZ.

Consulenten

Bij het Nationaal Platform Zwembaden |
NRZ zijn consulenten werkzaam, die
(mede) toezicht houden op de kwaliteit
van het diplomazwemmen. De consu-
lent is aanspreekpunt voor zowel gede-



legeerden als voor licentiehouders
Zwem-ABC. De consulent coördineert
daarnaast ook de werkzaamheden van
de gedelegeerden.

De consulent bezoekt het di-
plomazwemmen, al dan niet naar aan-
leiding van de rapportages van
gedelegeerden, steekproefsgewijs zowel
aangekondigd als onaangekondigd.

Naast de taak van observeren, (na)be-
spreken en rapporteren, hebben de
consulenten bevoegdheden die zich
uitstrekken tot het bezwaar maken te-
gen:
• de organisatorische gang van

zaken,
• de wijze van functioneren van de

gelicentieerde examinator,
• de uitslag van het diplomazwem-

men.

Zij kunnen zo nodig corrigerend hande-
len.

Verzoeken tot nadere actie en ge-
schillen
Naar aanleiding van een rapportage
en/of een bezoek tijdens het di-
plomazwemmen kunnen consulenten
nadere actie ten opzichte van licentie-
houders Zwem-ABC ondernemen.

Naar aanleiding van bevindingen door
de licentiehouder Zwem-ABC en/of de
gelicentieerde examinator, kan deze
verzoeken tot nadere actie.
Afhankelijk van de aard van dit verzoek
wordt dit behandeld door de directeur
van het Nationaal Platform Zwembaden
| NRZ óf als geschil worden voorgelegd
aan het bestuur van het Nationaal
Platform Zwembaden | NRZ.
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Uitvoeringsbepalingen en richtlijnen

Alleen licentiehouders Zwem-ABC
mogen diplomazwemmen voor Nationa-
le Zwemdiploma's organiseren. Taken
van de licentiehouder Zwem-ABC in dit
proces zijn:
• kandidaten selecteren
• het diplomazwemmen aanvragen
• kandidaten op de archief- en be-

oordelingslijsten vermelden
• zwemdiploma's bestellen
• zwemdiploma's gereed maken
• zorgen voor benodigde materialen
• de eventueel aanwezige consu-

lent/gedelegeerde ontvangen
• zorgen voor een voorbespreking
• zorgen voor een organisatorisch

goed lopend diplomazwemmen
• uitslag vaststellen
• diploma's ondertekenen en uitreiken
• zorgen voor een feedbackgesprek
• diplomazwemmen rapporteren en

evalueren

De licentiehouder Zwem-ABC beschikt
hiervoor onder andere over:
• een (digitale) map met diverse

formulieren,
• inlogcodes om het diplomazwem-

men aan te melden via de website
www.npz-nrz.nl ,

• inlogcodes om zwemdiploma's te
bestellen via de webwinkel van het
Nationaal Platform Zwembaden |
NRZ.

Kandidaten selecteren
De licentiehouder Zwem-ABC selecteert
deelnemers die met grote zekerheid het
examenprogramma kunnen uitvoeren
zoals dat is beschreven in de BREZ 2.0
voor licentiehouders. Alleen wanneer
alle onderdelen uit het examenpro-
gramma voldoende getoond zijn
(volgens de voorgeschreven norme-

ring), verkrijgt de kandidaat het di-
ploma.

Bij de beoordeling van de uitvoerings-
wijze van de onderdelen uit het
examenprogramma wordt rekening ge-
houden met kandidaten die tijdelijke of
permanente beperkingen hebben.

De onderdelen uit het examenprogram-
ma kunnen worden aangepast aan de
mogelijkheden van deze kandidaten,
mits de essentie (het doel) van het on-
derdeel of vaardigheid blijft bestaan. Er
mogen geen onderdelen van het
examenprogramma worden overgesla-
gen.

Een relatief kleine groep kandidaten
met tijdelijke of permanente beperkin-
gen zal (ondanks bovenbedoelde aan-
gepaste uitvoeringswijzen van
onderdelen en vaardigheden) niet of
slechts na een bijzonder lange oefen-
periode toe kunnen komen aan de
normering en essenties van de
examenprogramma's. Voor deze groep
kandidaten zijn zwemcertificaten ont-
wikkeld. Voor deelname aan het di-
plomazwemmen voor een 'hoger'
diploma (bijvoorbeeld het Zwemdi-
ploma B ) is het bezit van een 'lager'
diploma (Zwemdiploma A) niet vereist.

De kandidaat mag, voor wat betreft het
Zwem-ABC, slechts één examenpro-
gramma per dag afleggen.

Diplomazwemmen aanvragen
De licentiehouder Zwem-ABC meldt het
diplomazwemmen tenminste 21 dagen
tevoren aan via de website www.npz-
nrz.nl , via de button 'administratie di-
plomazwemmen'.
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Uitvoeringsbepalingen en richtlijnen

Bij iedere aanmelding worden de on-
derstaande gegevens ingevuld:
• Naam en klantcodenummer van de

licentiehouder Zwem-ABC.
• Plaats, datum en aanvangstijd van

het diplomazwemmen. In principe
vindt het diplomazwemmen plaats
tussen 09.00 uur en 21.00 uur
(voor volwassenen tot 22.00 uur) .
Voor incidenteel afwijkende tijden
dient vooraf toestemming te
worden gevraagd aan de consulent
van het Nationaal Platform Zwem-
baden | NRZ.

• De naam en het licentienummer van
de gelicentieerde examinator.

• Naam afzwemlocatie. Het bassin
dient te voldoen aan de gestelde
eisen.

• Geplande duur van het di-
plomazwemmen. De maximum duur
per groep kandidaten voor de uit-
voering van één examenprogramma
is 2,5 uur.

• Aantal kandidaten en soort diploma
en/of certificaten waarvoor wordt
afgezwommen (zie hieronder) .

• Aangeven akkoord te gaan met de
BREZ 2.0 voor licentiehouders.

Na aanmelding van de aanvraag voor
het diplomazwemmen en akkoord door
het Nationaal Platform Zwembaden |
NRZ zal de betreffende aanvraag
minimaal 10 dagen voor de datum van
het diplomazwemmen worden verwerkt.
24 uur voorafgaande aan het examen
wordt de eventuele aanwezigheid van
een gedelegeerde zichtbaar. De li-
centiehouder Zwem-ABC heeft, door
middel van de inlogcodes, de mogelijk-
heid om tot 24 uur van tevoren de sta-
tus van de aanvraag te bekijken en
indien gewenst te wijzigen.

Het Nationaal Platform Zwembaden |
NRZ zal een aanvraag weigeren indien:

• Het diplomazwemmen betreft,
waarbij de geplande duur van het
diplomazwemmen van 2,5 uur wordt
overschreden.

• Het aantal kandidaten voor het di-
plomazwemmen voor het zwemdi-
ploma A van het Zwem-ABC meer
dan 100 is.

• Het aantal kandidaten voor het di-
plomazwemmen voor het zwemdi-
ploma B van het Zwem-ABC, al dan
niet gecombineerd met het di-
plomazwemmen voor het zwemdi-
ploma A van het Zwem-ABC, totaal
meer dan 90 is.

• Het aantal kandidaten voor het di-
plomazwemmen voor het zwemdi-
ploma C van het Zwem-ABC, al dan
niet gecombineerd met het diplo-
mazwemmen voor het zwemdiploma
A en/of het zwemdiploma B van het
Zwem-ABC, totaal meer dan 80 is.

De licentiehouder Zwem-ABC is ge-
rechtigd om meerdere keren diploma-
zwemmen per dag aan te vragen.

De kosten van het diplomazwemmen,
waaronder te verstaan o.a. eventuele
honorering, alsmede eventuele reis- en
verblijfkosten van de gelicentieerde
examinator, de kosten van diploma's, de
huur van het zwembad en de admini-
stratiekosten, zijn voor rekening van de
licentiehouder Zwem-ABC.

Kandidaten op de archief- en be-
oordelingslijsten vermelden
De namen van de kandidaten worden
vermeld op de archief- en beoorde-
lingslijsten. De archieflijsten blijven ter
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documentatie (archiefplicht) bij de li-
centiehouder Zwem-ABC.

Er dienen voldoende beoordelingslijs-
ten voorhanden te zijn, 1 voor de li-
centiehouder Zwem-ABC, 1 voor de
gelicentieerde examinator, 1 voor de
eventueel aanwezige consulent en/of
gedelegeerde, etc.

Diploma's bestellen
De licentiehouders Zwem-ABC bestellen
diploma's bij het Nationaal Platform
Zwembaden | NRZ. De levering ge-
schiedt tegen voorwaarden van ge-
bruik. Deze zijn vastgelegd in de
voorwaarden ter verkrijging van de
jaarlijks toe te kennen status van 'Li-
centiehouder Zwem-ABC'.

Het Nationaal Platform Zwembaden |
NRZ behoudt zich het recht voor leve-
ring aan een licentiehouder Zwem-ABC
te staken, dan wel diploma's en/of cer-
tificaten terug te nemen, indien deze
zich niet houdt aan de gestelde voor-
waarden ter verkrijging van de toe te
kennen status van 'Licentiehouder
Zwem-ABC'.

Zwemdiploma's gereed maken
De zwemdiploma's worden gereed ge-
maakt door ze te voorzien van de
datum van het diplomazwemmen en
het invullen van de naam en geboorte-
datum van de kandidaat.

Zorgen voor geschikte ruimte en be-
nodigde materialen
Iedereen draagt zorg voor de beschik-
baarheid van een bassin dat voldoet
aan de eisen zoals beschreven in de
specifieke bepalingen en voor de aan-
wezigheid van de juiste materialen zo-
als omschreven in de BREZ 2.0 voor
licentiehouders.

Een voorbespreking houden
De aanwezigheid van de eventueel
aanwezige consulent/gedelegeerde
wordt bekend gemaakt bij de licentie-
houder Zwem-ABC, de gelicentieerde
examinator, de andere medewerkers, de
kandidaten en het publiek.

Voor aanvang van het diplomazwemmen
dient er een voorbespreking plaats te
vinden tussen de gelicentieerde
examinator en de consulent/gedele-
geerde.

Gespreksonderwerpen zijn o.a. :
• de volgorde van het te houden di-

plomazwemmen en die van de ver-
schillende onderdelen, alsmede de
vaststelling van de routing;

• het doornemen van de uit te voeren
taken door organisatorisch betrok-
kenen.

Diplomazwemmen organisatorisch
goed laten verlopen
Tijdens het diplomazwemmen dient de
gelicentieerde examinator zorg te dra-
gen voor een goed lopend di-
plomazwemmen, zoals de routing en
een adequate begeleiding van de kan-
didaten.

Uitslag vaststellen
De gelicentieerde examinator bepaalt of
elke kandidaat aan de essenties en
normering van elk onderdeel heeft
voldaan. Bij het zwemdiploma dienen
alle onderdelen van het examenpro-
gramma voldoende uitgevoerd te
worden.

Bij het zwemcertificaat dienen alle on-
derdelen van het verplichte deel met
een voldoende te zijn getoond. Daar-
naast wordt bij het zwemcertificaat
bijgehouden welke onderdelen de kan-
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didaat van het open deel van het
zwemcertificaat beheerst.

De gedelegeerde (indien aanwezig) ob-
serveert en heeft geen directe invloed
op de uitslagbepaling van het di-
plomazwemmen.

Indirecte invloed heeft de gedelegeerde
wel. De uitslag van het diplomazwem-
men wordt, alvorens die aan kandi-
daten wordt mede gedeeld, met
hem/haar afgestemd.

De consulent (indien aanwezig) ob-
serveert en heeft, indien hij/zij dit
noodzakelijk acht naar aanleiding van
het gestelde in de BREZ 2.0, directe in-
vloed op de uitslagbepaling van het di-
plomazwemmen.

Een kandidaat moet te allen tijde het
recht gegeven worden het di-
plomazwemmen af te maken. Ook al is
tijdens het diplomazwemmen de af-
wijzing al een feit.

Het is vereist dat de gelicentieerde
examinator, vóór de diploma-uitreiking
aan de geslaagden, een gesprek houdt
met eventueel afgewezen kandidaten in
aanwezigheid van ouder/begeleider.
H ierin wordt de reden van de afwijzing
medegedeeld.

Diploma's ondertekenen en uitreiken
De klaargemaakte zwemdiploma’s en /
of zwemcertificaten worden onder-
tekend door de gelicentieerde examina-
tor.

De geslaagden ontvangen direct na af-
loop van het diplomazwemmen hun be-
haalde zwemdiploma.

De gelicentieerde examinator biedt de

gedelegeerde eventueel de gelegenheid
om enkele woorden te spreken tot de
kandidaten/publiek.

Nabespreking
Het diplomazwemmen wordt met een
nabespreking afgerond. Dit is bedoeld
voor de gelicentieerde examinator en
de gedelegeerde, al dan niet aangevuld
met de medewerkers die betrokken wa-
ren bij het diplomazwemmen.

Rapportage van het diplomazwem-
men
Na afloop worden, door de gelicenti-
eerde examinator, de archieflijsten ver-
der ingevuld.

Door de licentiehouder Zwem-ABC
worden binnen 7 dagen de resultaten
van het diplomazwemmen gemeld via
de website www.npz-nrz.nl , onder het
hoofdstuk 'administratie diplomazwem-
men'.

Wanneer een gedelegeerde of een con-
sulent het diplomazwemmen heeft be-
zocht, vullen zowel de gelicentieerde
examinator als de gedelegeerde of con-
sulent het aanvullende feedback-
formulier, eveneens binnen 7 dagen, in
via de website www.npz-nrz.nl , onder
het hoofdstuk 'administratie di-
plomazwemmen'. Na verzending kan de
licentiehouder direct kennis nemen van
de inhoud.

Naar aanleiding van rapportage en/of
het bezoeken van het diplomazwemmen
kunnen consulenten nadere actie ten
opzichte van licentiehouders Zwem-ABC
ondernemen.
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Examenprogramma's

Eisen zwemdiploma A

Gekleed zwemmen
1

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

1.2 15 seconden watertrappen, gevolgd door
1.3 12,5 meter schoolslag, onder een lijn door duiken, een halve draai om de

lengte-as en
1.4 12,5 meter enkelvoudige rugslag; proef afronden met
1.5 zelfstandig uit het water op de kant klimmen.

In badkleding
2

2.1 Van de kant te water gaan met een sprong (een kopsprong heeft de
voorkeur), direct gevolgd door (zonder boven te komen)

2.2 onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het water hangend
zeil dat zich op 3 meter van de (start-)kant bevindt.

3
3.1 50 meter schoolslag, proef afmaken met
3.2 50 meter enkelvoudige rugslag.

4
4.1 In het water afzetten van de wand, direct gevolgd door
4.2 5 seconden uitdrijven op de borst, aansluitend enkele meters schoolslag,

waarna
4.3 5 seconden drijven op de borst

5
5.1 In het water afzetten van de wand, direct gevolgd door
5.2 5 seconden uitdrijven op de rug, aansluitend enkele meters enkelvoudige

rugslag, waarna
5.3 10 seconden drijven op de rug.

6
6.1 In het water afzetten van de wand, aansluitend 5 meter borstcrawl.

7
7.1 In het water afzetten van de wand, aansluitend 5 meter rugcrawl.

8
8.1 Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, gevolgd door
8.2 60 seconden watertrappen met gebruik van armen en benen, waarin 2

keer, al watertrappend,een hele draai om de lengte-as gemaakt wordt.
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Eisen zwemdiploma B

Gekleed zwemmen
1

1.1 Vanaf enige hoogte te water gaan met een voetsprong voorwaarts, onder
water een halve draai om de lengte-as maken; na het boven komen
aansluitend

1.2 15 seconden watertrappen, gevolgd door
1.3 25 meter schoolslag, onderbroken door 1 keer onder een vlot door

zwemmen en 1 keer een hele draai om de lengte-as, en
1.4 25 meter enkelvoudige rugslag; proef afronden met
1.5 zelfstandig uit het water op de kant klimmen.

In badkleding
2

2.1 Van de kant te water gaan met een kopsprong, direct gevolgd door
(zonder boven te komen)

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

3
3.1 75 meter schoolslag, onderbroken door 1 keer voetwaarts richting de

bodem zakken; proef afmaken met
3.2 75 meter enkelvoudige rugslag.

4
4.1 In het water afzetten van de wand, direct gevolgd door
4.2 5 seconden uitdrijven op de borst, aansluitend enkele meters schoolslag,
4.3 7 seconden drijven op de borst.

5
5.1 In het water afzetten van de wand, direct gevolgd door
5.2 5 seconden uitdrijven op de rug, aansluitend enkele meters enkelvoudige

rugslag, waarna
5.3 15 seconden drijven op de rug.

6
6.1 In het water afzetten van de wand, aansluitend 10 meter borstcrawl.

7
7.1 In het water afzetten van de wand, aansluitend 10 meter rugcrawl.

8
8.1 Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, gevolgd door
8.2 30 seconden watertrappen met gebruik van armen en benen, aansluitend

30 seconden watertrappen met de benen.
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Eisen zwemdiploma C

Gekleed zwemmen
1

1.1 Van de kant te water gaan met een rol voorover, aansluitend
1.2 15 seconden watertrappen, gevolgd door
1.3 30 seconden blijven drijven (HELP-houding) met gebruik van een

hulpmiddel.
2

2.1 Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, aansluitend 50
meter schoolslag, onderbroken door 1 keer onder een vlot door zwemmen
en 1 keer over een vlot heen klimmen en

2.2 50 meter enkelvoudige rugslag; proef afronden met
2.3 zelfstandig uit het water op de kant klimmen.

In badkleding
3

3.1 Van de kant te water gaan met een kopsprong, direct gevolgd door
(zonder boven te komen)

3.2 onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het water hangend
zeil dat zich op 9 meter van de (start-)kant bevindt.

4
4.1 100 meter schoolslag, onderbroken door 1 keer een koprol voorover en 1

keer een hoekduik richting bodem maken; proef afronden met
4.2 100 meter enkelvoudige rugslag.

5
5.1 Van de kant te water gaan met een kopsprong (een startsprong heeft de

voorkeur), direct gevolgd door 5 seconden uitdrijven op de borst,
aansluitend enkele meters schoolslag, waarna

5.2 10 seconden drijven op de borst.
6

6.1 In het water afzetten van de wand, direct gevolgd door
6.2 5 seconden uitdrijven op de rug, aansluitend enkele meters enkelvoudige

rugslag, waarna
6.3 20 seconden drijven op de rug, gevolgd door
6.4 5 meter hoofdwaarts voortbewegen op de rug met gebruik van armen.

7
7.1 In het water afzetten van de wand, aansluitend 15 meter borstcrawl

8
8.1 In het water afzetten van de wand, aansluitend 15 meter rugcrawl.

9
9.1 Van de kant te water gaan met een hurksprong, gevolgd door
9.2 30 seconden watertrappen met verplaatsen in meerdere richtingen, met

gebruik van armen en benen, en 30 seconden verticaal blijven drijven
met gebruik van armen.
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Uitgangspunt van de ongedeelde op-
leidingsweg van het 'leren zwemmen' is
dat in principe alle leerlingen, jong of
oud, worden opgeleid voor het Zwem-
ABC. Bij de beoordeling van de uitvoe-
ringswijze van de diverse opdrachten
van de examenprogramma's wordt
rekening gehouden met kandidaten die
tijdelijke of permanente beperkingen
hebben.

De opdrachten kunnen worden aange-
past aan de mogelijkheden van deze
kandidaten, mits de essentie van de
opdracht of vaardigheid blijft bestaan.
Er mogen geen onderdelen van het
examenprogramma worden overgesla-
gen. Toch zal een, relatief kleine, groep
kandidaten met tijdelijke of perma-
nente beperkingen niet, of slechts na
een heel lange oefenperiode, in staat
zijn om het Zwemdiploma A, B of C te
halen. Voor deze leerlingen zijn de
Zwemcertificaten ontwikkeld.

Intentie
Er zijn drie Zwemcertificaten: Zwemcer-
tificaat A, Zwemcertificaat B en Zwem-
certificaat C. De Zwemcertificaten
kunnen worden gebruikt voor:
• Leerlingen die door een (tijdelijke)

beperking één of meer onderdelen
van een examenprogramma niet
kunnen uitvoeren (zoals voorge-
schreven in de BREZ 2.0 voor
licentiehouders) . Een Zwemcertifi-
caat is dan een vervanger voor een
Zwemdiploma.

• Leerlingen die door omstandighe-
den veel tijd nodig hebben het

Zwemdiploma A, B of C te halen.
Het Zwemcertificaat kan dan worden
gebruikt als motivatie, als tus-
senstap op weg naar het 'echte'
Zwemdiploma.

Een Zwemcertificaat wordt alleen uit-
gegeven als er zicht is op enige vaar-
digheid. Zwemcertificaten zijn, net als
de Zwemdiploma's van het Zwem-ABC,
stappen op weg naar zwemveiligheid.
Daarom is er bij ieder Zwemcertificaat
sprake van een verplicht onderdeel, dat
een zekere mate van zwemveiligheid
garandeert. Daarnaast is er ook een
open deel. Dat bestaat uit onderdelen
van de examenprogramma's van het
Zwem-ABC. Op het Zwemcertificaat kan
worden aangekruist welke onderdelen
van Zwemdiploma A, B of C worden be-
heerst.

Zwemcertificaten
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Kandidaten
Zwemcertificaten zijn uitsluitend
bedoeld voor leerlingen met beperkin-
gen van tijdelijke of blijvende aard.

Diplomazwemmen aanvragen
Diplomazwemmen voor Zwemcertifi-
caten kan uitsluitend worden aange-
vraagd door licentiehouders Zwem-ABC.

Een diplomazwemmen voor een Zwem-
certificaat kan tegelijk plaatsvinden
met een diplomazwemmen voor een of
meer diploma's van het Zwem-ABC.

Afzwemmen voor Zwemcertificaten mag
ook op een ander moment dan tijdens
het diplomazwemmen voor het Zwem-

ABC worden georganiseerd. De aanvraag
van het diplomazwemmen en verdere
organisatie van het organisatie van het
diplomazwemmen gebeuren dan op
dezelfde manier als voor diplomazwem-
men voor het Zwem-ABC.

Er wordt op het digitale aanvraag-
formulier aangegeven dat het gaat om
een organisatie van het diplomazwem-
men voor Zwemcertificaten.

Zwemcertificaten bestellen
Licentiehouders Zwem-ABC kunnen per
organisatie van het diplomazwemmen
de Zwemcertificaten bestellen die ze
nodig hebben. Zwemcertificaten
kunnen beperkt in voorraad worden
genomen.

Toezicht op kwaliteit
Net als bij het diplomazwemmen voor
het Zwem-ABC het geval is, zorgt het
Nationaal Platform Zwembaden | NRZ
voor het periodiek bezoeken van di-
plomazwemmen voor Zwemcertificaten.

Kledingeisen
De kledingeisen voor de Zwemcertifi-
caten zijn gebaseerd op de kleding die
is voorgeschreven voor het Zwem-ABC.

De kleding bestaat bij Zwemcertificaat
A uit minimaal een korte broek en een
T-shirt.

De kleding bestaat bij Zwemcertificaat
B uit minimaal een lange broek en een
T-shirt met lange mouwen.

Zwemcertificaten

Specifieke bepalingen zwemcertificaten
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De kleding bestaat bij Zwemcertificaat
C uit minimaal een lange broek, een T-
shirt met lange mouwen en een
regen/windjack .

Richtlijnen uitvoering examenpro-
gramma's Zwemcertificaten
• Te water gaan in diep water, mag

ook via een trapje
• Geheel onder water gaan, mag ook

met behulp van een trapje
• Drijven wordt, indien nodig, uitge-

voerd met actief gebruik van de ar-
men

• De uitvoering van de zwemslag naar
keuze is vrij

• De uitvoering van watertrappen is
vrij, de essentie is het op een be-
paalde plaats in het water boven
water blijven.

Uitslag vaststellen
De gelicentieerde examinator bepaalt of

de kandidaat aan de essenties en
normering van het verplichte deel van
het Zwemcertificaat heeft voldaan.
Daarnaast wordt bijgehouden welke
onderdelen de kandidaat van het open
deel van het Zwemcertificaat beheerst.

Wordt geconcludeerd dat de kandidaat
alle onderdelen van het verplichte deel
voldoende heeft uitgevoerd, dan is de
kandidaat geslaagd.

Zwemcertificaten ondertekenen en
uitreiken
De geslaagden ontvangen direct na af-
loop van het diplomazwemmen hun be-
haalde Zwemcertificaat.
Op het certificaat wordt aangekruist
welke onderdelen de kandidaat be-
heerst. Tevens wordt vermeld hoeveel
onderdelen van het open deel zijn uit-
gevoerd.
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Examenprogramma Zwemcertificaat A

Verplicht deel

Gekleed zwemmen
1. Naar keuze te water gaan en geheel onder water gaan, gevolgd door 25 meter

verplaatsen met zwemslag naar keuze.
In badkleding
2. Naar keuze te water gaan en 5 seconden drijven, gevolgd door 50 meter ver-

plaatsen met een zwemslag naar keuze en 1 minuut watertrappen.

Open deel

In badkleding
1. Te water gaan

• voetsprong
• kopsprong

2. Onder water
• 3 meter onder water zwemmen door een gat in een verticaal hangend zeil

3. Drijven
• 5 seconden drijven op de borst
• 10 seconden drijven op de rug
• 5 seconden uitdrijven op de borst
• 5 seconden uitdrijven op de rug

4. Draaien
• zwemmen, halve draai om de lengte-as

5. Enkelvoudige rugslag
• 50 meter enkelvoudige rugslag

6. Schoolslag
• 50 meter schoolslag

7. Rugcrawl
• 5 meter rugcrawl

8. Borstcrawl
• 5 meter borstcrawl
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Examenprogramma Zwemcertificaat B

Verplicht deel

Gekleed zwemmen
1. Naar keuze te water gaan, geheel onder water gaan, gevolgd door 15 seconden

watertrappen, gevolgd door 50 meter verplaatsen, onderbroken door 1 keer on-
der een obstakel doorzwemmen (overbruggingsafstand min. 30 cm).

In badkleding
2. Naar keuze te water gaan, 7 seconden drijven, gevolgd door 75 meter verplaat-

sen met een zwemslag naar keuze en 1 minuut watertrappen (30 seconden met
alleen de armen of benen).

Open deel

In badkleding
1. Te water gaan

• voetsprong
• kopsprong

2. Onder water
• 6 meter onder water zwemmen door een gat in een verticaal hangend zeil
• voetwaarts richting de bodem

3. Drijven
• 7 seconden drijven op de borst
• 15 seconden drijven op de rug
• 5 seconden uitdrijven op de borst
• 5 seconden uitdrijven op de rug

4. Draaien
• zwemmen, hele draai om de lengte-as

5. Enkelvoudige rugslag
• 75 meter enkelvoudige rugslag

6. Schoolslag
• 75 meter schoolslag

7. Rugcrawl
• 10 meter rugcrawl

8. Borstcrawl
• 10 meter borstcrawl
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Examenprogramma Zwemcertificaat C

Verplicht deel

Gekleed zwemmen
1. Naar keuze te water gaan, geheel onder water gaan, gevolg door 30 seconden

blijven drijven met een hulpmiddel, gevolgd door 75 meter verplaatsen, onder-
broken door 1 keer onder een obstakel doorzwemmen (overbruggingsafstand
min. 50 cm).

In badkleding
2. Naar keuze te water gaan, 10 seconden drijven, gevolgd door 100 meter ver-

plaatsen met een zwemslag naar keuze en 1 minuut watertrappen (30 seconden
verplaatsen in meerdere richtingen).

Open deel

In badkleding
1. Te water gaan

• voetsprong
• kopsprong
• rol voorover

2. Onder water
• 9 meter onder water zwemmen door een gat in een verticaal hangend zeil
• hoekduik

3. Drijven
• 10 seconden drijven op de borst
• 20 seconden drijven op de rug
• 5 seconden uitdrijven op de borst
• 5 seconden uitdrijven op de rug
• 5 meter hoofdwaarts voortbewegen op de rug met gebruik van de armen

4. Draaien
• zwemmen, koprol voorover

5. Enkelvoudige rugslag
• 100 meter enkelvoudige rugslag

6. Schoolslag
• 100 meter schoolslag

7. Rugcrawl
• 15 meter rugcrawl

8. Borstcrawl
• 15 meter borstcrawl
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Voor de uitvoering van de examenpro-
gramma's zijn specifieke bepalingen en
richtlijnen beschreven. Specifieke be-
palingen zijn de randvoorwaarden
waarbinnen het diplomazwemmen moet
plaatsvinden. Ze hebben betrekking op
de ruimte in het zwembad en de
materialen en hulpmiddelen die zijn
toegestaan, de volgorde van de on-
derdelen van het diplomazwemmen en
het aantal toegestane pogingen per
onderdeel van het diplomazwemmen.
De richtlijnen beschrijven de manier
waarop de verschillende opdrachten
van het diplomazwemmen moeten
worden uitgevoerd (normering).

Specifieke bepalingen
examenprogramma's

Afmetingen bassin
Het diplomazwemmen voor het Zwem-
ABC dient te worden afgenomen in
zwembaden met een bassin waarvan de
wateroppervlakte tenminste 160 m2 en
de waterdiepte tenminste 0,80 m be-
draagt en dat over een wateroppervlak-
te van tenminste 40 m2 een water-
diepte heeft van tenminste 2.00 m.
Belangrijkste reden hiervoor is dat deze
ruimte en waterdiepte de werkelijkheid
in de zwembaden en recreatieve water-
gebieden reëel benadert. Kinderen
raken in deze waterdiepte de bodem
niet gemakkelijk en moeten zichzelf in-
spannen om boven te komen en te
blijven.

Waterdiepte
Het te water gaan met een sprong

dient in tenminste 2.00 m diep water
te geschieden. De keuze voor deze
waterdiepte heeft te maken met veilig-
heid (niet met een klap op de bodem
van het bad terecht komen) en met het
creëren van een situatie die de
werkelijkheid het dichtst benadert. Het
meeste water waarin een kind zichzelf
moet leren redden is water waarin het
niet gemakkelijk bij de bodem kan
komen.

Gebruik lijnen
Het diplomazwemmen voor het Zwem-
ABC heeft als voornaamste doel de
(oplopende) zwemveiligheid en toe-
rusting van de kandidaten te toetsen.
Mede daarom dient het gebruik van lij-
nen bij het diplomazwemmen voor deze
diploma's zo beperkt mogelijk te
blijven.

Zeil
Bij de examenprogramma's voor het
Zwem-ABC is sprake van het onder
water zwemmen door een gat in een
verticaal in het water hangend zeil. Het
zeil heeft een afmeting van minimaal 2
bij 2 meter. Het gat heeft een diameter
van 0,75 m. De bovenkant van het gat
begint op 0,75 m van de bovenkant van
het zeil.

Aantal pogingen per onderdeel van
het diplomazwemmen
De kandidaat mag alle onderdelen van
het Examenprogramma's drie keer uit-
voeren om aan te tonen dat hij het on-
derdeel beheerst. De uitvoering moet
minimaal een keer voldoen aan de uit-

Uitvoering van examenprogramma's
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voering zoals beschreven in de BREZ
2.0 voor licentiehouders.

Wanneer vaardigheden die tijdens het
zwemmen van de schoolslag (o.a. voet-
waarts richting de bodem zakken en de
hoekduik) onvoldoende worden uitge-
voerd, hoeft niet het hele onderdeel
van het diplomazwemmen opnieuw te
worden getoond. Het nogmaals uitvoe-
ren van de specifieke vaardigheid vol-
staat dan.

Volgorde van de onderdelen van het
diplomazwemmen
De examenprogramma's zijn opgebouwd
uit verschillende (samengestelde) op-
drachten. Deze opdrachten mogen tij-
dens het diplomazwemmen in willekeu-
rige volgorde worden getoond. Het is
ook toegestaan om voor een organisa-
tie te kiezen waarin meerdere groepjes
kandidaten tegelijkertijd bezig zijn met
verschillende opdrachten van het exa-
menprogramma (circuitvorm). Een en
ander wordt besproken met en goedge-
keurd door de gelicentieerde
examinator.

Gebruik van hulpmiddelen
Alleen in bijzondere gevallen mag een
kandidaat bij de uitvoering van de
proeven en onderdelen gebruik maken
van hulpmiddelen, zoals een zwembril-
letje. In situaties waarin iemand zich-
zelf moet kunnen redden is immers ook
geen brilletje beschikbaar.

Kleding-eisen
De kleding-eisen zijn voor de drie

zwemdiploma's van het Zwem-ABC ver-
schillend. Er is sprake van een opbouw
van zwemmen in een t-shirt en korte
broek (Zwemdiploma A), naar zwemmen
met een lange broek en een regen/
windjack (Zwemdiploma C). Zo wordt er
gewerkt aan oplopende zwemveiligheid
en worden kinderen bij het behalen van
ieder diploma veiliger.
Bij opdrachten van het diplomazwem-
men die gekleed moeten worden uitge-
voerd dient de kleding tot aan het
einde van de opdracht te worden ge-
dragen.

Zwemdiploma A
Bij het diplomazwemmen voor het
Zwemdiploma A dient de kleding te be-
staan uit:
• badkleding
• T-shirt, hemd of blouse met korte

mouwen, korte broek (d.w.z. broekje
met pijpen; broekjes die naadloos
aansluiten op de huid zijn niet toe-
gestaan)

• schoenen (plastic, leren en sport-
schoenen zijn toegestaan; schoenen
zonder echte zool zijn niet toege-
staan).

Het is toegestaan dat kandidaten i.p.v.
broek/blouse een jurk of rok/ blouse
dragen. De jurk/rok moet tot over de
knie reiken.

Zwemcertificaat A
Bij het diplomazwemmen voor het
Zwemcertificaat A dient de kleding
minimaal te bestaan uit een korte
broek en een T-shirt.

Uitvoering van examenprogramma's
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Zwemdiploma B
Bij het diplomazwemmen voor het
Zwemdiploma B dient de kleding te be-
staan uit:
• badkleding
• T-shirt, blouse of hemd met lange

mouwen
• lange broek (lange broeken die

naadloos aansluiten op de huid zijn
niet toegestaan)

• schoenen (plastic, leren en sport-
schoenen zijn toegestaan; schoenen
zonder echte zool zijn niet toege-
staan.)

Het is toegestaan dat kandidaten i.p.v.
broek/blouse een jurk met lange mou-
wen of rok/blouse met lange mouwen
dragen. De jurk/rok moet tot over de
knie reiken.

Zwemcertificaat B
Bij het diplomazwemmen voor het
Zwemcertificaat B dient de kleding
minimaal te bestaan uit een lange
broek en een T-shirt met lange
mouwen.

Zwemdiploma C
Bij het diplomazwemmen voor het
Zwemdiploma C dient de kleding te be-
staan uit:
• badkleding
• T-shirt, blouse of hemd met lange

mouwen
• lange broek (lange broeken die

naadloos aansluiten op de huid zijn
niet toegestaan)

• regen/windjack (bedoeld wordt een
jack met lange mouwen, dat vaak is
vervaardigd uit een soort nylon)

• schoenen (plastic, leren en sport-

schoenen zijn toegestaan; schoenen
zonder echte zool zijn niet toege-
staan).

Het is toegestaan dat kandidaten i.p.v.
broek/blouse een jurk met lange mou-
wen of rok/blouse met lange mouwen
dragen. De jurk/ rok moet tot over de
knie reiken.

Zwemcertificaat C
Bij het diplomazwemmen voor het
Zwemcertificaat C dient de kleding
minimaal te bestaan uit een lange
broek, T-shirt met lange mouwen en
een regen/windjack.

Richtlijnen uitvoering examenpro-
gramma's
Alle onderdelen (vaardigheden) van de
verschillende opdrachten van het
diplomazwemmen worden beschreven in
de BREZ 2.0 voor licentiehouders. Ze
zijn geordend rondom acht
Basiselementen. Per onderdeel van het
diplomazwemmen wordt onderbouwd
waarom het in het Examenprogramma's
is opgenomen en wordt aangegeven
aan welke eisen de uitvoering moet
voldoen (normering). Tevens wordt de
keuze voor de beschreven normering
toegelicht (de essentie) . Tot slot wordt
voor iedere vaardigheid de techniek
beschreven en geïllustreerd met
tekeningen, foto's of video's.

Basiselementen

GA VOOR DE

VIDEO'S NAAR:

www.zwemwiki.org
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Basiselementen

Het Zwem-ABC is opgebouwd rond 8
basiselementen, te weten 'te water
gaan ', 'onder water', 'draaien ', 'drijven ',
'watertrappen', 'voortbewegen',
'ademhalen ' en 'survival'.
Voor ieder basiselement zijn één of
meer eindtermen geformuleerd voor de
examenprogramma's's van zowel
Zwemdiploma A, B als C (m.u.v.
ademhalen). Met behulp van de
geformuleerde eindtermen zijn
opdrachten samengesteld die onderdeel
uitmaken van het examenprogramma.

Het belang van ieder basiselement
wordt in de BREZ 2.0 uitgebreid
toegelicht. De verschillende onderdelen
die bij dat basiselement horen worden
geïntroduceerd en de doelen worden
beschreven. Daarna worden de
verschillende eindtermen van de
Zwemdiploma's A, B en C beschreven,
met daarbij de normering en
essentie(s) per eindterm. Tevens is er
aandacht voor het bewegingsverloop,
in veel gevallen omlijst door plaatjes,
foto's en/of video's.

• Te water gaan
- voetsprong
- rol voorover
- kopsprong
- startsprong
- hurksprong

• Watertrappen
- watertrappen gekleed
- watertrappen met de benen
- watertrappen met draai
- verticaal drijven
- watertrappen met verplaatsen

• Voortbewegen
- enkelvoudige rugslag
- enkelvoudige rugslag gekleed
- schoolslag
- schoolslag gekleed
- rugcrawl
- borstcrawl

• Drijven
- drijven op de rug
- drijven op de borst
- uitdrijven op de rug
- uitdrijven op de borst
- hoofdwaarts voortbewegen
- HELP-houding

• Onder water
- onder een lijn of vlot door
- door een gat in een zeil zwemmen
- voetwaarts zakken
- hoekduik

• Draaien
- draai om de lengte-as
- koprol voorover

• Survival
- uit het water klimmen

GA VOOR DE

VIDEO'S NAAR:

www.zwemwiki.org



34

Te water gaan

De eindtermen die horen bij 'te water
gaan ' hebben een relatie met zwemvei-
ligheid of met toerusting.

Wanneer je te water raakt, is dat
meestal onverwacht. Je komt op een
onvoorspelbare manier in het water
terecht en raakt gedesoriënteerd. Het is
belangrijk dat je dan niet in paniek
raakt en in staat bent zelfstandig weer
boven te komen.

In het Zwem-ABC leert een kind daar-
om op verschillende manieren in het
water te springen. Er is daarbij sprake
van een opbouw in desoriëntatie door
het uitvoeren van de voetsprong, de
voetsprong met een draai en de rol
voorover. Door het 'te water gaan ' op
allerlei manieren te oefenen ontwikkelt
het kind zelfvertrouwen en een veilig
gevoel.

Met een mooie 'duik' te water gaan
(kopsprong) is een vaardigheid die
wordt gebruikt om diep in het water te

komen, zodat je bijvoorbeeld ergens
onderdoor kunt zwemmen. In de 'snel-
lere' uitvoering van zo'n duik (start-
sprong) is die diepte niet belangrijk,
maar probeer je juist zo gestroomlijnd
mogelijk in het water te glijden, zodat
je met veel beginsnelheid met een
zwemslag kunt beginnen. In het Zwem-
ABC is sprake van een opbouw in de
technische uitvoering van de kop-
sprong. Bij het Zwemdiploma A is de
kopsprong nog niet verplicht, bij het
Zwemdiploma B wel en bij het Zwemdi-
ploma C wordt gestreefd naar een
startsprong.

Wanneer je niet weet hoe diep het
water is waar je in springt, is de keuze
voor een voetsprong of kopsprong
gevaarlijk. Voor je het weet kom je met
een klap op de bodem en breek je een
been of nog erger, je nek. In zo'n si-
tuatie kun je beter de hurksprong uit-
voeren, een sprong die is opgenomen
in Zwemdiploma C.
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Te water gaan

Voetsprong

Essentie
Onveilige situaties voor kinderen kenmerken zich vaak door een waterdiepte waar
een kind niet kan staan en de bodem niet kan voelen. Wanneer je dan in water
terecht komt, verdwijn je meestal helemaal onder water. Daarom is de essentie van
de voetsprong dat je helemaal onder water gaat, je dan kunt oriënteren en
zelfstandig (zonder een afzet van de bodem) weer omhoog kunt komen. Bij het B-
diploma wordt de oriëntatie moeili jker omdat er onder water een halve draai om de
lengte-as wordt gemaakt. Om onder water te kunnen raken, is een afzet van enige
hoogte wenselijk.

Eindtermen
Zwemdiploma A Vanaf enige hoogte te water gaan met een voetsprong

voorwaarts; na het boven komen aansluitend 15 seconden
watertrappen

Zwemdiploma B Vanaf enige hoogte te water gaan met een voetsprong
voorwaarts, onder water een halve draai om de lengte-as maken;
na het boven komen aansluitend 15 seconden watertrappen

Normering

Zwemdiploma A
• De voeten raken als eerste het water, lichaam zo gestrekt mogelijk
• De kandidaat gaat na de sprong geheel onder water
• Vanaf enige hoogte is minimaal 30 cm vanaf de waterlijn
• Indien geen hoge kant of startblok aanwezig is, dient te worden gezorgd voor

een veilige verhoging waar vanaf wordt gesprongen
• De uitvoering gebeurt in een waterdiepte van minimaal 2.00 meter.

Zwemdiploma B
• De voeten raken als eerste het water, lichaam zo gestrekt mogelijk
• De kandidaat gaat na de sprong geheel onder water
• Er is sprake van minimaal een halve draai om de lengte-as, uitvoering is vrij,

het gaat om het oriënteren
• Vanaf enige hoogte is minimaal 30 cm vanaf de waterlijn,
• Indien geen hoge kant of startblok aanwezig is, dient te worden gezorgd voor

een veilige verhoging waar vanaf wordt gesprongen
• De uitvoering gebeurt in een waterdiepte van minimaal 2.00 meter.

Op www.zwemwiki.org is bij dit
item een filmpje beschikbaar!
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Rol voorover

Essentie
Wanneer je te water raakt, is dat meestal onverwacht. Je komt op een
onvoorspelbare manier in het water terecht en raakt gedesoriënteerd. De essentie
van de rol voorover is het met een draai te water raken en je daarna kunnen
heroriënteren. Er worden daarom geen eisen gesteld aan de technische uitvoering
van de rol voorover en de rol mag vanaf een lage bassinrand uitgevoerd worden.

Eindtermen
Zwemdiploma C Van de kant te water gaan met een rol voorover, aansluitend 15

seconden watertrappen

Normering
• Er is sprake van een draai om de breedte-as
• De plaats waar de kandidaat in het water terecht komt is niet van belang
• De rol mag worden uitgevoerd vanaf een lage kant. Voor de essentie

desoriëntatie is geen hoogte nodig.

Bewegingsverloop
Uitgangshouding

Voeten heupbreedte uit elkaar met tenen over de rand. Diep inhurken, hand op elk
onderbeen; hoofd iets rechtop houden.

Bewegingsuitvoering

Iets verder voorover leunen (voorkomt rollen tegen bassin-wand); hoofd
neerklappen door kin op de borst te brengen en het water inrollen. Klein en rond,
dus in elkaar blijven tot men weer boven komt, met andere woorden gehurkt
blijven en doorrollen in het water. Kortom: zo klein mogelijk blijven is een garantie
voor een volledige rotatie.

Beeldserie

Op
www.zwemwiki.org
is bij dit item een

filmpje beschikbaar!
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Kopsprong

Essentie
De essentie van de kopsprong is het hoofdwaarts te water gaan. Door een goede
uitvoering van de kopsprong kun je dieper onder water komen. Hoewel het niet
verplicht is, heeft de kopsprong bij Zwemdiploma A de voorkeur. Door de kopsprong
is het voor de kandidaten gemakkelijker om door het gat in het verticaal hangende
zeil te zwemmen. Het is daarom verstandig om al in de opleiding op weg naar
Zwemdiploma A, aandacht te besteden aan het leren van de kopsprong. H ierdoor
wordt de eindterm voor Zwemdiploma A gemakkelijk gehaald en zal de stap naar
Zwemdiploma B en C, waar de kopsprong verplicht is, soepeler verlopen.

Eindtermen
Zwemdiploma A Van de kant te water gaan met een sprong (een kopsprong heeft

de voorkeur), direct gevolgd door (zonder boven te komen) onder
water zwemmen door een gat in een verticaal in het water
hangend zeil

Zwemdiploma B Van de kant te water gaan met een kopsprong, direct gevolgd
door (zonder boven te komen) onder water zwemmen door een
gat in een verticaal in het water hangend zeil

Zwemdiploma C Van de kant te water gaan met een kopsprong, direct gevolgd
door (zonder boven te komen) onder water zwemmen door een
gat in een verticaal in het water hangend zeil

Normering

Zwemdiploma A
• Er is een voorkeur voor een sprong die lijkt op een kopsprong
• De kandidaat gaat na de sprong geheel onder water
• De uitvoering gebeurt in een waterdiepte van minimaal 2.00 meter.

Zwemdiploma B en C
• Er is sprake van een kopsprong
• Armen en hoofd raken als eerste het wateroppervlak.
• De uitvoering gebeurt in een waterdiepte van

minimaal 2.00 meter. Op
www.zwemwiki.org
is bij dit item een

filmpje beschikbaar!
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Bewegingsverloop

Vanuit hurkhouding met armen voor

Uitgangshouding
Voorovergebogen staan op bassinrand of startblok, voeten heupbreedte uit elkaar
en met tenen over de rand. Knieën gebogen. Hoofd tussen gestrekte armen en
duimen ineengehaakt. Handen wijzen naar induikpunt. Onder armen doorkijken
naar het water.

Bewegingsuitvoering
Voorover vallen, voeten lang laten staan en pas op het laatste moment afzetten
met de benen.

Beeldserie



39

Startsprong

Essentie
Een startsprong wordt gebruikt om na de start een basissnelheid te creëren en
daarna verder te zwemmen. Het verschil met de kopsprong is dat je minder diep
onder water komt, waardoor meer snelheid wordt behouden en je sneller weer
boven kunt zijn om verder te gaan met zwemmen. De startsprong is in het
examenprogramma gekoppeld aan het uitdrijven, waarbij het gaat om stroomlijnen
en (ook) voorwaartse snelheid vasthouden. De voorkeur bij dit onderdeel gaat uit
naar de uitvoering van de startsprong, maar het laten zien van een kopsprong is
voldoende.

Eindtermen
Zwemdiploma C Van de kant te water gaan met een kopsprong (een startsprong

heeft de voorkeur), direct gevolgd door 5 seconden uitdrijven op
de borst

Normering
• Er is een voorkeur voor een kopsprong met de intenties van een startsprong

(o.a. niet te diep onder water)
• Er is in ieder geval sprake van een kopsprong
• Armen en hoofd raken als eerste het wateroppervlak
• De uitvoering gebeurt in een waterdiepte van minimaal 2.00 meter.

Bewegingsverloop
Uitgangspositie
Voeten op heupbreedte uit elkaar, tenen over de rand. Knieën licht gebogen, romp
voorover gebogen. Armen gestrekt schuin hoog achter. Hoofd in verlengde van de
romp en 1 à 2 meter naar voren op het water kijken.

Bewegingsuitvoering
Uit balans komen gebeurt door romp verder voorover te buigen zodat lichaam
voorwaarts valt om de juiste afzetrichting te krijgen. Voorwaarts vallen gebeurt
ook door hielen van kant of startblok op te tillen, dus door van platte voet op
voorvoet te gaan staan zodat het lichaams-zwaartepunt voor het steunvlak komt
en het lichaam voorover valt. Het voorover vallen kan versterkt worden doordat de
armen verder achterwaarts omhoog gebracht worden.

Afzet en armondersteuning: tijdens de lichaamsval naar voren en beneden worden
de armen van achter via omlaag langs de benen snel naar voren gezwaaid. Zodra de
armen de knieën gepasseerd zijn begint pas de afzet van de benen die krachtig
worden gestrekt, terwijl de armen doorzwaaien naar voren.
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Zweeffase: in de vlucht wordt de armbeweging abrupt gestopt zodat nog net op de
handen gekeken kan worden, daar anders de rug in de lucht hol getrokken wordt.
De benen zijn gestrekt naast elkaar en het lichaam zoveel mogelijk gestrekt.
Vlak voor het in het water komen buigt het hoofd weer tussen de armen.
Het induiken gebeurt onder een kleine hoek (10 tot 15o).
(Onder water met gestrekt lichaam uitdrijven).

Beeldserie

of
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Hurksprong

Essentie
Wanneer je weet dat het water diep genoeg is en je wilt zien waar je naartoe gaat
zwemmen, dan is het handig om de hurksprong (hurkval is ook toegestaan) te
gebruiken. Essentie is dat je het doel waar je naar wilt zwemmen kunt blijven zien
en niet met het hoofd onder water komt.
Later (als een kandidaat ouder is) kan de hurksprong worden gebruikt voor het
redden van een drenkeling.

Eindtermen
Zwemdiploma C Van de kant te water gaan met een hurksprong, gevolgd door 30

seconden watertrappen e.a.

Normering
• De kandidaat gaat te water vanaf de kant
• Het hoofd blijft boven water.

Bewegingsverloop
Uitgangshouding
Hurkhouding op de kant d.w.z. benen gebogen, voeten schouderbreedte uit elkaar
met tenen over de rand en bovenbenen en knieën iets naar elkaar. Voorover
hellende romp, zodat hoek romp-bovenbenen ± 90° is. Armen iets hoger dan
horizontaal licht gebogen vóór het lichaam. Ogen gericht op vast punt.

Bewegingsuitvoering
In deze voorovergebogen hurkhouding niet omhoog, maar naar voren tegen het
water aanspringen. Na aanraking met het water onmiddellijk armen en benen
benedenwaarts zijwaarts uitklappen; door deze tegendruk zal het hoofd boven
water blijven.

Beeldserie

Op
www.zwemwiki.org
is bij dit item een

filmpje beschikbaar!
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Watertrappen

Het basiselement watertrappen bestaat
uit eindtermen waarin gekleed en in
badkleding watertrappen wordt
getoond. Watertrappen is een
belangrijke vaardigheid om te
overleven. Door rechtstandig in het
water beenbewegingen te maken, met
armondersteuning, kun je zonder veel
inspanning met het hoofd boven water
blijven. H ierdoor kun je goed om je
heen kijken en je oriënteren op de
omgeving.

Watertrappen met kleding aan dient om
te oriënteren na het te water raken,
komt voor in Zwemdiploma A, B en C.

Daarnaast is er in het Zwem-ABC sprake
van een opbouw in variaties in het
watertrappen. Het gaat om

watertrappen met armen en benen,
alleen de benen en verticaal in het
water drijven met gebruik van alleen de
armen. Deze vaardigheden worden
geoefend omdat het tijdens een
calamiteit heel goed mogelijk is dat er
blessures ontstaan (zeer been,
gebroken arm) waardoor het moeili jker
wordt om overlevingsvaardigheden uit
te voeren.

Ook wordt er in de eindtermen bij het
basiselement watertrappen gevarieerd
in kijkrichting door tijdens het
watertrappen te draaien om de lengte-
as of te verplaatsen tijdens het
watertrappen. Dit kan worden
toegepast tijdens een calamiteit, maar
ook tijdens het spelen in het (diepe)
water of bij een zwemactiviteit.
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Watertrappen

Watertrappen gekleed

Essentie
De essentie van het watertrappen met kleding aan is dat kinderen zich kunnen
oriënteren bij een calamiteit (zoals onverwacht te water raken, dus zich voor een
korte periode op een plaats kunnen handhaven en om zich heen kunnen kijken.
Daarbij is het belangrijk dat de inspanning zo gemakkelijk mogelijk kan worden
uitgevoerd. Daarom is het gebruik van armen/handen als ondersteuning heel
belangrijk (in tegenstelling tot ‘vroeger’, toen de vingers boven water werden
getoond).

Eindtermen
Zwemdiploma A Vanaf enige hoogte te water gaan met een voetsprong

voorwaarts; na het boven komen aansluitend 15 seconden
watertrappen

Zwemdiploma B Vanaf enige hoogte te water gaan met een voetsprong
voorwaarts, onder water een halve draai om de lengte-as maken;
na het boven komen aansluitend 15 seconden watertrappen

Zwemdiploma C Van de kant te water gaan met een rol voorover, aansluitend 15
seconden watertrappen

Normering
• Hoofd is boven water
• Lichaam is in verticale houding
• Beide benen bewegen, dit mag gelijktijd of afwisselend worden uitgevoerd
• Armen/handen zijn onder water en bewegen mee ter ondersteuning
• De kandidaat blijft op de plaats.

Bewegingsverloop

Er zijn twee basistechnieken:
• Schoolbeenslagtechniek (benen bewegen

gelijktijdig)
• Alternerende beentechniek (benen bewegen

afwisselend)

Op
www.zwemwiki.org
is bij dit item een

filmpje beschikbaar!
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Watertrappen met de schoolbeenslagtechniek
1 . Uitgangshouding
Rechtopstaand. De schouders, armen en handen
blijven onder water. Het hoofd boven water.

2. Beenslag
De beweging is een schoolbeenslagbeweging, die op enkele punten afwijkt van de
normale beenbeweging:
• de beweging wordt ononderbroken, dus zonder rustmoment, uitgevoerd.
• door de snellere uitvoering worden de benen minder gebogen en is de

sluitbeweging niet volledig. Dit moet juist bij de normale schoolslag worden
voorkomen.

• het accent ligt meer op de binnenwaartse beweging, omdat deze stuwing in
verticale richting geeft.

3. Armbeweging
De handen zijwaarts horizontaal heen en weer in een ‘achtvorm op zijn kant’
bewegen door draaibeweging van de polsen. H ierdoor wordt opwaartse stuwing
veroorzaakt.

4. Ademhaling
Geen probleem, alleen letten op regelmaat.

Watertrappen met de alternerende techniek
1 . Uitgangshouding
Licht zittend, de knieën uit elkaar; het hoofd boven water; het bovenlichaam iets
naar voren; de voeten opgetrokken.

2. Beenslag
Afwisselend wordt met de onderbenen een kegelvormige baan beschreven. De
knieën blijven nagenoeg op dezelfde plaats en vormen de top van de kegel. De
voeten beschrijven dus een cirkel.
Het voordeel van deze techniek is dat de schouders op dezelfde hoogte blijven en
niet op en neer gaan.

3. Armbeweging
Als bij bovenstaande omschrijving van het watertrappen met de
schoolbeenslagtechniek.

4. Ademhaling
Regelmatig ademhalen.
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Watertrappen met alleen de benen

Essentie
De essentie van het watertrappen met alleen de benen is dat kinderen zich kunnen
oriënteren tijdens bijvoorbeeld een zwemactiviteit en zich voor een korte periode
op een plaats kunnen handhaven en om zich heen kunnen kijken als de armen een
bepaalde reden niet mee kunnen bewegen. Deze uitvoering is intensiever dan
wanneer de armen ter ondersteuning mogen worden gebruikt.

Eindtermen
Zwemdiploma B Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, gevolgd

door 30 seconden watertrappen met gebruik van armen en benen,
aansluitend 30 seconden watertrappen met de benen

Normering
• Hoofd is boven water
• Lichaam is in verticale houding
• Beide benen bewegen, dit mag gelijktijd of afwisselend worden uitgevoerd
• Armen/handen zijn passief, in de zij of bij het wateroppervlak
• De kandidaat blijft op de plaats.

Bewegingsverloop
Beenslag
De beenbeweging is een schoolslagbeweging, die op enkele punten afwijkt van de
normale beenbeweging:
• de beweging wordt ononderbroken uitgevoerd
• de sluitbeweging is niet totaal
• de benen worden minder ingetrokken
• het accent ligt op de binnenwaartse beweging, omdat deze opwaartse stuwing

geeft
• een alternatieve techniek is ook toegestaan, waarbij de omhaal van beide

benen niet gelijktijdig plaatsvindt, maar na elkaar.

Armslag
De armen mogen onder water niet bewegen, dus géén opwaartse stuwing
veroorzaken. De handen moeten zich bij het wateroppervlak of daarboven
bevinden.
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Watertrappen met een draai om de lengte-as

Essentie
De essentie van het watertrappen met een draai om de lengte-as is dat kinderen
zich kunnen oriënteren tijdens bijvoorbeeld een zwemactiviteit en zich voor een
periode op een plaats kunnen handhaven en om zich heen kunnen kijken. Daarbij
is het belangrijk dat de inspanning zo gemakkelijk mogelijk kan worden uitgevoerd.
Daarom is het gebruik van armen/handen als ondersteuning heel belangrijk.

Eindtermen
Zwemdiploma A Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, gevolgd

door 60 seconden watertrappen met gebruik van armen en benen,
waarin tevens 2 keer, al watertrappend, een hele draai om de
lengte-as wordt gemaakt

Normering
• Hoofd is boven water
• Lichaam is in verticale houding
• Tijdens het draaien blijft het lichaam in verticale houding
• Beide benen bewegen, dit mag gelijktijd of afwisselend worden uitgevoerd
• Armen/handen zijn onder water en bewegen mee ter ondersteuning
• De kandidaat blijft op de plaats.

Bewegingsverloop
Zie de beschrijving bij watertrappen gekleed.
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Verticaal blijven drijven

Essentie
De essentie van het verticaal blijven drijven met gebruik van armen is dat kinderen
zich kunnen oriënteren tijdens een bijvoorbeeld een calamiteit, dus zich voor een
korte periode op een plaats kunnen handhaven en om zich heen kunnen kijken als
de benen om een bepaalde reden niet mee kunnen bewegen (en watertrappen dus
niet mogelijk is) . Deze vaardigheid is behoorlijk intensief. Daarom mogen de
knieën worden opgetrokken en de benen over elkaar heen worden geslagen.

Eindtermen
Zwemdiploma C Van de kant te water gaan met een hurksprong, gevolgd door 30

seconden watertrappen met verplaatsen in meerdere richtingen,
met gebruik van armen en benen, en 30 seconden (verticaal)
blijven drijven met gebruik van armen.

Normering
• Hoofd is boven water
• Lichaam is in verticale houding
• Armen/handen bewegen, onder water
• Beide benen zijn passief, ze mogen over elkaar heen geslagen worden
• De knieën mogen worden opgetrokken
• De kandidaat blijft op de plaats.

Bewegingsverloop
Rechtop in het water staan en de handen zijwaarts in een horizontale achtvorm
heen en weer bewegen met draaibewegingen van de polsen. De handpalmen zijn
naar de bodem gericht.



48

Watertrappen met verplaatsen

Essentie
De essentie van het watertrappen met verplaatsen in meerdere richtingen is dat
kinderen zich kunnen oriënteren tijdens bijvoorbeeld een zwemactiviteit en zich
met watertrappen kunnen verplaatsen in meerdere richtingen. Daarbij is het
belangrijk dat de inspanning zo gemakkelijk mogelijk kan worden uitgevoerd.
Daarom is het gebruik van armen/handen als ondersteuning heel belangrijk.

Eindtermen
Zwemdiploma C Van de kant te water gaan met een hurksprong, gevolgd door 30

seconden watertrappen met verplaatsen in meerdere richtingen,
met gebruik van armen en benen, en 30 seconden (verticaal)
blijven drijven met gebruik van armen.

Normering
• Hoofd is boven water
• Lichaam is en blijft in verticale houding
• Armen/handen bewegen mee, onder water
• Beide benen bewegen, dit mag gelijktijd of afwisselend worden uitgevoerd
• De kandidaat verplaatst zich in meerdere richtingen (voor-, achter-, zijwaarts)

die door iemand op de kant worden aangegeven.

Bewegingsverloop
Zie de beschrijving bij watertrappen gekleed.
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Nieuw platform voor ouders over zwemles

Tijdens de Week van het Zwemonderwijs op zaterdag 14 mei 2011, is er een
nieuwe website gelanceerd voor ouders waarop alle ins en outs over zwemles te
vinden zijn: www.allesoverzwemles.nl. De website zorgt voor meer duidelijkheid
over diplomazwemmen, kleding en de uitvoering van de oefeningen in het water.
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Het basiselement ‘voortbewegen’
bestaat uit vier verschillende
zwemslagen. De enkelvoudige rugslag
en de schoolslag zijn de zwemslagen
die vooral worden gebruikt om te
overleven. Het uitvoeren van deze
zwemslagen kost relatief weinig
energie, de enkelvoudige rugslag en
schoolslag zijn daarom ook over een
langere afstand gemakkelijk vol te
houden. In het Zwem-ABC is sprake van
een opbouw in afstand, de afstand
wordt per diploma verhoogd met 25
meter.

Beide zwemslagen zijn tot op hoge
leeftijd uit te voeren. Een goede
beheersing van deze slagen draagt bij
aan bewegen in het zwembad tot op
hoge leeftijd.

Als je oud genoeg bent, is de
enkelvoudige rugslag ook zeer geschikt
om iemand anders te kunnen redden.

Omdat de enkelvoudige rugslag en
schoolslag van belang zijn in het kader
van Survival, worden ze in het Zwem-
ABC ook uitgevoerd met kleding
(enkelvoudige rugslag gekleed,
schoolslag gekleed).

De rugcrawl en de borstcrawl zijn
opgenomen in de eindtermen van het
Zwem-ABC om te werken aan de
doelstelling toerusting en dus om
vaardigheden te introduceren die er toe
bijdragen dat je heel lang met plezier
blijft bewegen in het water.

Als je rug- en borstcrawl hebt geleerd,
ga je veel gemakkelijker door met
zwemmen bij de zwemvereniging. Beide
zwemslagen zijn ook heel belangrijk om
mee te doen aan bijvoorbeeld
waterpolo. Als je later volwassen bent,
zijn de rug- en borstcrawl ook heel
geschikt en plezierig om aan je
conditie te werken.

Voortbewegen
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Voortbewegen

Enkelvoudige rugslag

Essentie
De enkelvoudige rugslag is een belangrijke zwemslag in het kader van survival,
overleven. De zwemslag is relatief eenvoudig uit te voeren. De beheersing van een
goede techniek is heel belangrijk. Dit is dan ook de essentie van de eindtermen bij
zowel Zwemdiploma A, B als C. Een goede techniek zorgt er voor dat er met relatief
weinig energie veel verplaatsing in het water mogelijk is. Dat is belangrijk, het
wordt daardoor gemakkelijker om een lange afstand vol te houden. Door de armen
ontspannen naast het lichaam te houden (in plaats van bijvoorbeeld onder het
hoofd), is er sprake van zo weinig mogelijk frontale weerstand, waardoor de
verplaatsing ook met meer gemak wordt bereikt.

Eindtermen
Zwemdiploma A 50 meter schoolslag, proef afmaken met 50 meter enkelvoudige

rugslag.

Zwemdiploma B 75 meter schoolslag, proef afmaken met 75 meter enkelvoudige
rugslag.

Zwemdiploma C 100 meter schoolslag, proef afmaken met 100 meter enkelvoudige
rugslag.

Normering
• De kandidaat is vertrouwd met de situatie
• Er is sprake van een horizontale ligging
• De oren zijn in het water
• Er is sprake van een ritmisch, symmetrisch, bewegingsverloop
• Er is sprake van een behoorlijk voortstuwingsrendement
• Er is een duidelijk uitdrijfmoment
• De armen zijn passief, bij voorkeur langs het lichaam (i.v.m. weerstand)

Bewegingsverloop
Ligging
Uitgangshouding: horizontaal, rugligging, de benen zijn gestrekt en gesloten, het
hoofd ligt tot aan de oren in het water.
Ter ondersteuning van de balans
mogen de armen iets zijwaarts worden
gehouden. Vaak worden de handen in
de zij geplaatst.
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Beenslag
Contrabeweging
De benen worden rustig en gelijktijdig gebogen in het kniegewricht, de hielen en
bovenbenen iets uit elkaar, maar niet buiten de breedte van het lichaam
(schouderbreedte). De onderbenen maken een rechte hoek met de bovenbenen. De
knieën worden dus niet opgetrokken. De bovenbenen blijven nagenoeg in het
verlengde van de romp, er is dus nauwelijks tot geen buiging in het heupgewricht.

Aan het einde van deze beweging worden de voeten dwars op de bewegingsrichting
gezet. Dat wil zeggen: de voeten worden opgetrokken en naar buiten gedraaid.

Stuwbeweging
Vervolgens vindt in een versnellende beweging de omhaal van de benen plaats. De
onderbenen beschrijven een kegelvormige beweging, terwijl de bovenbenen naar
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elkaar toe bewegen. De voeten bewegen hierbij dus van laag naar hoog. Wanneer
de benen bijna gesloten zijn, mogen de voeten gestrekt worden. Vergelijk in dit
verband de beschrijving van de stuwing bij de schoolslag.

Tijdens de uitdrijffase ligt het lichaam weer gestrekt horizontaal in het water.

Armslag
Volgens de diploma-eisen moeten de armen passief blijven, met uitzondering van
het gekleed zwemmen waarbij de armen mogen worden gebruikt voor het behouden
van balans en/of voortstuwing.

Ademhaling
De ademhaling geeft meestal geen problemen, omdat het gezicht gedurende de
gehele slag boven water blijft. Het hoofd is immers in een stand waarbij geen
sprake is van ‘wateroverlast’.
Er kan volstaan worden met het letten op een regelmatige ademhaling. Het beste is
in te ademen vóór de contrabeweging.
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Enkelvoudige rugslag gekleed

Essentie
De enkelvoudige rugslag is een belangrijke zwemslag in het kader van survival,
overleven. De zwemslag is relatief eenvoudig uit te voeren. De beheersing van een
goede techniek is heel belangrijk, die wordt getoetst tijdens de uitvoering zonder
kleding. Tijdens de uitvoering met kleding is de essentie bij zowel Zwemdiploma A,
B als C, het kunnen afleggen van een afstand met kleding aan. Een goede techniek
zorgt er voor dat er met relatief weinig energie veel verplaatsing in het water
mogelijk is. Door het dragen van kleding wordt de uitvoering van de zwemslag
moeilijker (o.a. door vermoeidheid) . Daarom is het gebruik van de armen voor het
behouden van balans en/of voortstuwing verplicht.

Eindtermen
Zwemdiploma A 12,5 meter rugslag

Zwemdiploma B 25 meter enkelvoudige rugslag

Zwemdiploma C 50 meter enkelvoudige rugslag

Normering
• De kandidaat is vertrouwd met de situatie
• Er is sprake van een zo horizontaal mogelijke ligging
• De oren zijn in het water
• Er is sprake van een ritmisch, symmetrisch, bewegingsverloop
• Er is sprake van een behoorlijk voortstuwingsrendement
• Er is een duidelijk uitdrijfmoment
• De armen moeten worden gebruikt ter ondersteuning van de balans en/of

voortstuwing
• De armen zijn onder water en komen niet voorbij de schouderlijn.

Bewegingsverloop
Zie bewegingsverloop enkelvoudige rugslag.



55

Schoolslag

Essentie
De schoolslag is een belangrijke zwemslag in het kader van survival, overleven.
Deze zwemslag maakt het mogelijk om tijdens het voortbewegen te blijven kijken
(oriënteren), is relatief eenvoudig uit te voeren en lang vol te houden. De
beheersing van een goede techniek is heel belangrijk. Dit is dan ook de essentie
van de eindtermen bij zowel Zwemdiploma A, B als C. Een goede techniek zorgt er
voor dat er met relatief weinig energie veel verplaatsing in het water mogelijk is.
Dat is belangrijk, het wordt daardoor gemakkelijker om een lange afstand vol te
houden.

Eindtermen
Zwemdiploma A 50 meter schoolslag, proef afmaken met 50 meter enkelvoudige

rugslag.

Zwemdiploma B 75 meter schoolslag, proef afmaken met 75 meter enkelvoudige
rugslag.

Zwemdiploma C 100 meter schoolslag, proef afmaken met 100 meter enkelvoudige
rugslag.

Normering
• De kandidaat is vertrouwd met de situatie
• Er is sprake van een zo horizontaal mogelijke ligging
• Het hoofd ligt zo laag mogelijk in het water
• Uitademen bij voorkeur in het water (stimuleert de horizontale ligging)
• Er is sprake van een ritmisch, symmetrisch, bewegingsverloop
• Er is sprake van een behoorlijk voortstuwingsrendement
• Er is een kort uitdrijfmoment aanwezig, armen en benen zijn beide gestrekt.

Bewegingsverloop
Ligging
Uitgangshouding: horizontaal, borstligging, de armen zijn naar voren gestrekt en
de handpalmen wijzen naar beneden. Gezicht bij voorkeur in het water. De benen
zijn naar achteren gestrekt, de voetzolen omhoog gericht. Dit is dezelfde positie
als tijdens het uitdrijven tussen twee slagen in.
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Armslag
Glijfase
De armactie begint met het omhoog draaien van de pinken, zodat de handpalmen
naar buiten draaien. De bovenarmen worden tegelijkertijd naar binnen gedraaid en
ellebogen naar boven.

Stuwbeweging
Vanuit deze positie kan de trekfase een aanvang nemen. Dit gebeurt door het
zijwaarts naar buiten bewegen van de volledig gestrekte armen (waarbij de duimen
schuin omlaag wijzen) tot iets buiten schouderbreedte.
H ierna buigen de ellebogen en bewegen de handen verder schuin zijwaarts naar
beneden en naar achteren tot de hoge ellebooghouding bereikt wordt.
Bij het bereiken van de hoge ellebooghouding is de afstand tussen de handen
maximaal het dubbele van de schouderbreedte. De vingertoppen wijzen naar de
bodem.

In één beweging worden de handpalmen naar elkaar toe, dus naar binnen gedraaid
en de ellebogen naar elkaar toe gebracht. De armbeweging verloopt altijd vóór de
schouderlijn.

Contrabeweging (strekfase)
De armen worden met de handen naast en bij elkaar naar voren gestrekt, waarbij de
handpalmen naar beneden wijzen. Omdat het een contrabeweging is verloopt deze
fase relatief langzaam.
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Tijdens het naar voren strekken van de armen wordt bij voorkeur het gezicht in het
water gelegd, zodat een meer horizontale ligging wordt verkregen en de stuwactie
van de benen optimaal wordt benut.

Beenslag
Contrabeweging (buigfase)
De beenbeweging begint met een langzame beweging van de benen in heup-, knie-
en enkelgewricht. De voeten zijn naast elkaar.
De hielen zover mogelijk naar het zitvlak optrekken. De knieen bij het optrekken
zover uit elkaar brengen tot de voeten voor de omhaal goed dwars gezet kunnen
worden.
De bovenbenen blijven meestal binnen het turbulentie (=stroomlijn) gebied van
het lichaam (=schouderbreedte), zodat de frontale weerstand niet al te groot
wordt.
Als het buigen voltooid is, is de hoek tussen romp en bovenbenen ongeveer 120° .
Dan worden de voeten goed gedraaid voor de stuwactie, de tenen worden richting
knieën opgetrokken en naar buiten gedraaid. Het buigen van de benen is een
beweging tegen de zwemrichting in, een contrabeweging en moet dus relatief
rustig worden uitgevoerd.
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Stuwbeweging
Deze beweging verloopt snel om weerstand voor de voortstuwing te verkrijgen. De
voeten worden achterwaarts naar buiten geduwd als de knieën zich strekken,
tegelijkertijd bewegen de bovenbenen naar elkaar toe. Het onderbeen wordt dus
omgehaald, waarna de benen pas gestrekt zijn als ze bijna weer gesloten zijn.
Daarna zijn de benen volledig gestrekt en het lichaam is weer terug in de
horizontale uitdrijfpositie.

Combinatie
Tijdens de trekfase van de armen blijven de benen gestrekt en zo goed als
aaneengesloten; er is dus armstuwing waarbij de benen niet remmen.
Tijdens de duwfase van de armen worden de benen gebogen.
Tijdens de strekfase van de armen vindt de stuwactie van de benen plaats.
De armen worden gestrekt voor gehouden om zo optimaal mogelijk van de
beenstuwing te profiteren.

Ademhaling
De inademing vindt plaats tijdens de stuwfase van de armen, door het hoofd licht
te heffen. De betere zwemmers ademen in aan het einde van de stuwfase.
De uitademing vindt plaats tijdens de strek- en glijfase. Het uitademen gebeurt bij
voorkeur in het water.

Beeldserie
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Schoolslag gekleed

Essentie
De schoolslag is een belangrijke zwemslag in het kader van survival, overleven. De
zwemslag is relatief eenvoudig uit te voeren. De beheersing van een goede
techniek is heel belangrijk, die wordt getoetst tijdens de uitvoering zonder
kleding. Tijdens de uitvoering met kleding is de essentie bij zowel Zwemdiploma A,
B als C, het kunnen afleggen van een afstand met kleding aan. Een goede techniek
zorgt er voor dat er met relatief weinig energie veel verplaatsing in het water
mogelijk is. Door het dragen van kleding wordt de uitvoering van de zwemslag
moeilijker (o.a. door vermoeidheid) . Daarom worden er minder hoge eisen aan de
uitvoering gesteld.

Eindtermen
Zwemdiploma A 12,5 meter schoolslag

Zwemdiploma B 25 meter schoolslag

Zwemdiploma C 50 meter schoolslag

Normering
• De kandidaat is vertrouwd met de situatie
• Er is sprake van een zo horizontaal mogelijke ligging
• Het hoofd ligt zo laag mogelijk in het water
• Uitademen bij voorkeur in het water (stimuleert de horizontale ligging)
• Er is sprake van een ritmisch, symmetrisch, bewegingsverloop
• Er is sprake van een redelijk voortstuwingsrendement
• Er is een kort uitdrijfmoment aanwezig.

Bewegingsverloop
Zie bewegingsverloop schoolslag.
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Rugcrawl

Essentie
De rugcrawl is een zwemslag die in het Zwem-ABC wordt geïntroduceerd. Er is
sprake van een opbouw in de technische uitvoering, omdat de rugcrawl een
moeilijke zwemslag is voor jonge kinderen. Er worden steeds hogere eisen gesteld
en de zwemslag gaat steeds meer lijken op de uiteindelijke rugcrawl. Je kunt je
dan na het Zwem-ABC aansluiten bij een zwemvereniging of verder gaan met
zwemvaardigheidsdiploma’s en daar de rugcrawl verder perfectioneren.

Eindtermen
Zwemdiploma A In het water, afzetten van de wand, aansluitend 5 meter

rugcrawl.

Zwemdiploma B In het water, afzetten van de wand, aansluitend 10 meter
rugcrawl.

Zwemdiploma C In het water, afzetten van de wand, aansluitend 15 meter
rugcrawl.

Normering
Zwemdiploma A
• Er is sprake van een asymmetrische (wisselend op- en neerwaartse)

beenbeweging
• Er is sprake van een asymmetrische armbeweging
• Er is sprake van een armslag over het water

Zwemdiploma B
• Er is sprake van een asymmetrische(wisselend op- en neerwaartse)

beenbeweging
• Er is sprake van een doorgaande, asymmetrische armbeweging
• Er is sprake van een armslag over het water

Zwemdiploma C
• Er is sprake van een asymmetrische(wisselend op- en neerwaartse)

beenbeweging
• Er is sprake van een doorgaande, asymmetrische armbeweging
• Er is sprake van een armslag over het water
• De armdoorhaal vindt bij voorkeur plaats in het horizontale vlak, de overhaal in

het verticale vlak.
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Bewegingsverloop
Ligging
Uitgangshouding: zo goed als horizontaal gestrekte rugligging, het hoofd nagenoeg
in het verlengde van het lichaam, het achterhoofd tot de oren in het water zodat
geen water over het gezicht komt.

Beenslag
De beenslag is een soepel op en neer bewegen van beide benen, vlak langs elkaar,
waarbij de inzet van de beweging in de heup begint. De grootste afstand tussen de
voeten bij op- en neerslag is ongeveer 30 tot 60 cm. De beenslagactie is hetzelfde
als bij de borstcrawl, zowel bij de BC als bij de RC is het been dat richting rug
beweegt gestrekt en het been dat richting borst beweegt licht gebogen.

Neerslag
Bij de neerslag is het been gestrekt en de passief gehouden voet iets omhoog
gericht. De neerslag levert geen voortstuwing en wordt relatief rustiger uitgevoerd
dan de opslag.

Opslag
Bij het begin van de opslag wordt het been door de waterdruk in de knie licht
gebogen, de voet klapt omlaag en de enkel wordt overstrekt. Daarna volgt een
krachtige strekking in het kniegewricht, waardoor onderbeen en voetwreef naar
boven slaan. Zowel de voeten als de knieën blijven onder water. Wel veroorzaken
de voeten golfjes aan het wateroppervlak.
Aan het eind van de opslag klapt het been weer recht en is terug in de gestrekte
neerslag.



62

Armslag (gestrekte armdoorhaal)
De armen worden beurtelings over en door het water gehaald. De doorhaal kan
zowel met gestrekte als met gebogen arm gebeuren. De techniekbeschrijving
beperkt zich hier tot de eenvoudige gestrekte armdoorhaal. Om een helder beeld
hiervan te krijgen wordt de armbeweging in een aantal fasen verdeeld.

Insteekfase
Dit gebeurt met gestrekte arm boven de schouder evenwijdig aan de zijkant van
het lichaam. Pinkzijde van de hand raakt het water het eerst, waarbij de pols een
lichte hoek met de onderarm maakt om ‘slip’ te voorkomen.

Pakfase of diepfase
Door de snelheid van de overhaal en de valsnelheid wordt de gestrekte arm pas op
ongeveer 10 à 20 cm diepte onder water in het schoudergewricht afgeremd. In deze
fase gaat de hand iets zijwaarts. Het is geen glij- of steunfase vlak onder water in
de zwemrichting zoals bij de borstcrawl, maar de gestrekte arm ‘diept’ en dient
uitsluitend om ‘het water te pakken’. De beweging dient dus voor het vastzetten
van de stuwvlakken in het water en duurt zeer kort.
Na de insteekfase en de korte pakfase begint de armdoorhaal.
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Trek- en duwfase
De trekfase die verloopt vanaf de insteek tot op schouderhoogte en de duwfase die
verloopt vanaf schouderhoogte tot het bovenbeen, wordt met volledig gestrekte
arm in een 2 cirkelbeweging vlak onder de waterspiegel uitgevoerd.

Uithaalfase
Bij het bovenbeen moet de duwfase zonder een stop te maken vloeiend overgaan
in de uithaalfase. Het eerste deel verloopt onder water, de duim is omhoog gericht
en verlaat het eerst het water.

Overhaalfase
De overhaal verloopt gestrekt omhoog naar voren. Tussen uithaal en verticale stand
wordt de handpalm naar buiten gericht zodat de pink het eerst in het water kan
komen. Het hoofd wordt zoveel mogelijk stilgehouden.

Combinatie
Het tempo van armen en benen is in het algemeen 2 of 6, dat wil zeggen dat
tijdens de beide armslagen de benen elkaar 6 keer kruisen.

Ademhaling
De ademhaling geeft bij rugcrawl weinig moeili jkheden omdat de mond
voortdurend boven water is. Wel is een regelmatige ademhaling door de mond
belangrijk. Het beste is tijdens één armcyclus in en uit te ademen door
bijvoorbeeld bij de overhaal van de linkerarm in te ademen en bij de doorhaal van
dezelfde linkerarm uit te ademen.
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Beeldserie
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Borstcrawl

Essentie
De borstcrawl is een zwemslag die in het Zwem-ABC wordt geïntroduceerd. Er is
sprake van een opbouw in de technische uitvoering. Bij de keuze voor die opbouw
is zoveel mogelijk rekening gehouden met de (methodische) opbouw van het
leerproces. Het uitvoeren van de ademhaling is in het begin van de leerweg
moeilijk voor jonge kinderen. Daarom is ademhalen bij Zwemdiploma A en B nog
niet beslist noodzakelijk. Bij Zwemdiploma C moet dat wel, maar wordt de
uitvoering van de ademhaling niet in de beoordeling meegenomen. Een zijwaartse
ademhaling verdient de voorkeur, omdat ademhalen op die manier de minste
weerstand oplevert en de uitvoering van de zwemslag het minst zal beïnvloeden.

Eindtermen
Zwemdiploma A In het water, afzetten van de wand, aansluitend 5 meter

borstcrawl

Zwemdiploma B In het water, afzetten van de wand, aansluitend 10 meter
borstcrawl

Zwemdiploma C In het water, afzetten van de wand, aansluitend 15 meter
borstcrawl

Normering
Zwemdiploma A
• Het gezicht is in het water
• Er is sprake van een asymmetrische (wisselend op- en neerwaartse)

beenbeweging
• Er is sprake van een asymmetrische armbeweging
• Er is sprake van een armslag over het water
• Ademhaling is niet noodzakelijk, de techniek van de ademhaling wordt niet bij

de beoordeling betrokken.

Zwemdiploma B
• Het gezicht is in het water
• Er is sprake van een asymmetrische (wisselend op- en neerwaartse)

beenbeweging
• Er is sprake van een doorgaande asymmetrische armbeweging
• Er is sprake van een armslag over het water
• Ademhaling is niet beslist noodzakelijk, de techniek van de ademhaling wordt

niet bij de beoordeling betrokken.
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Zwemdiploma C
• Het gezicht is in het water
• Er is sprake van een asymmetrische (wisselend op- en neerwaartse)

beenbeweging
• Er is sprake van een doorgaande asymmetrische armbeweging
• Er is sprake van een armslag over het water
• Er is sprake van minimaal 1 keer ademhaling
• De techniek van de ademhaling is bij voorkeur zijwaarts, maar wordt niet bij de

beoordeling betrokken.

Bewegingsverloop
Ligging
Uitgangshouding: gestrekt in een zo horizontaal mogelijke borstligging net onder
de waterlijn. Het hoofd in het verlengde van het lichaam en tot de haargrens met
het gezicht in het water.

Beenslag
De beenslag heeft een overwegend stabiliserende werking op de ligging en draagt
slechts in beperkte mate bij aan de stuwing.
De beenslag is een soepel op en neer bewegen van beide benen, vlak langs elkaar,
waarbij de inzet van de beweging in de heup begint. De afstand tussen de voeten
is ongeveer een voetlengte.

Opslag
Bij de opslag is het been gestrekt tot het punt dat de hiel van de voet het
wateroppervlak doorbreekt.

Neerslag
Bij het begin van de neerslag wordt het been door de waterdruk in de knie licht
gebogen. Daarna volgt een krachtige strekking van het been in het kniegewricht,
waardoor onderbeen en voetwreef naar beneden slaan. Bij het eind van de neerslag
gaat het bovenbeen weer over in de opslag en het been is weer gestrekt. Vooral
door de neerslag krijgt het onderlichaam een hogere ligging en worden storende
draaiingen beperkt, zodat het hele lichaam in balans blijft. Door de neerslag wordt
ook enige stuwing verkregen.
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Armslag
Bij de borstcrawl levert vooral de armslag de stuwkracht.
De armen worden beurtelings over en door het water gehaald. Om een helder beeld
hiervan te krijgen wordt de armbeweging in een aantal fasen verdeeld.

Insteekfase
De hand wordt recht voor de schouder op ¾ van de armlengte in het water
gestoken. De arm is licht gebogen in de elleboog en hoger dan de hand doordat de
bovenarm naar binnen is gedraaid waardoor de duim iets omlaag en de pink iets
omhoog gaat, zodat bij de insteek de duim het eerst en dan pas de vingers het
water raken. Na het insteken van de hand wordt de arm gestrekt.

Steun- of glijfase
De arm glijdt na de insteek door tot volledige strekking waarbij de hand iets
zijwaarts en omlaag gaat tot net buiten de schouderlijn. Het moment dat de hand
‘grip’ op het water krijgt, het voelen van de waterweerstand, is te beschouwen als
een relatief rustmoment in de armslag omdat dan even op de arm wordt gesteund.
Deze steun is belangrijk voor de stabilisatie en het evenwicht bij de inademing.
Terwijl de arm steeds meer op het water drukt gaat de glijfase op ± 10 cm onder
water over in de trekfase.

Trekfase
Nu begint de doorhaal voor de voorwaartse stuwing van het lichaam.
De elleboog blijft staan en hand plus onderarm worden omlaag en
steeds dichter naar de lengte-as van het lichaam gebracht, waardoor
de elleboog geleidelijk buigt en naar buiten gaat wijzen. Wanneer de
hand beweegt van verder af naar dichterbij het lichaam, gaat deze
om de lengte-as rollen. De hand komt tot aan de middellijn van het
lichaam. De pink wijst dan naar de bodem. Als de arm 90° gebogen
is onder de schouder gaat de trekfase over in de duwfase.

onderaanzicht
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Duwfase
De arm wordt nu snel gestrekt onder de lengte-as van het lichaam richting heupen.
De handpalm blijft zo lang mogelijk naar achteren wijzen terwijl de arm zich steeds
verder strekt. De hand beweegt in het verloop van de lengte-as van het lichaam af.
Van trek naar duwfase vindt een versnellende beweging plaats.

Uithaalfase
De hand duwt nog na totdat hij zich bij het bovenbeen bevindt, intussen heeft de
bovenarm de overhaal al in- gezet. De hand drukt bewust zo lang mogelijk om de
afzetbaan te verlengen, de handpalm blijft naar achteren wijzen zelfs tijdens het
uit het water halen. De elleboog en bovenarm komen het eerst uit het water dan
de onderarm en als laatste de hand.

Overhaalfase
Het overhalen moet met gebogen arm gebeuren, waarbij de inzet van de beweging
in de bovenarm begint, zodat de elleboog het hoogste punt vormt.

Combinatie
De meest voorkomende combinatie van de arm- en beenbeweging in de
hedendaagse borstcrawl is de 2:6, d.w.z. dat tijdens de beide armslagen de benen
elkaar 6 maal kruisen.

Leerlingen met een goed drijfvermogen, dus een hoge ligging in het water, hebben
geen hoog beentempo in de combinatie nodig en zwemmen automatisch een 2 op
2 combinatie (as:bs=2:2) om het lichaam in balans te houden.

Ademhaling
De inademing vindt plaats als de armen in elkaars verlengde zijn. In de praktijk
betekent dit bij links ademhalen: hoofd naar links draaien als de rechterarm in de
steunfase en de linkerarm bij de heup is.

Bij het inademen blijft een deel van het hoofd in het water om de boeggolf in
stand te houden.



Bij de grootste opening van de armen, wordt het hoofd om de lengte-as zijwaarts
gedraaid zodat in het boegdal dus eigenlijk ‘onder’ de waterspiegel, ingeademd kan
worden.

Beeldserie
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De eindtermen die horen bij ‘drijven’
bestaan uit uitdrijven en drijven op de
borst en rug. Beide vaardigheden zijn
heel verschillend.

Uitdrijven heeft een relatie met
toerusting en is gericht op het
optimaal benutten van de voorwaartse
snelheid na een afzet van de kant of in
het water. Je gebruikt het bij het
zwemmen van banen of wedstrijd
zwemmen.
Bij uitdrijven zorg je er voor dat er
sprake is van zo weinig mogelijk
frontale weerstand, om snelheid te
houden. Hoe beter je het kunt, hoe
verder je kunt komen na een afzet.

Drijven is van belang om in het water
te kunnen overleven en is dus van
belang voor de doelstelling
zwemveiligheid. Drijven wordt gebruikt
om bijvoorbeeld even uit te rusten
tijdens het overbruggen van een

afstand of om te wachten tot iemand je
komt redden. Drijven doe je op de
plaats, voorwaartse snelheid is niet
belangrijk.

Wanneer je door een ongeluk of iets
dergelijks (pijn) je benen niet goed
kunt gebruiken, is het handig om
tijdens het drijven op de rug
gemakkelijk vooruit te kunnen komen.
Daarom is in het Zwem-ABC de
vaardigheid horizontaal voortbewegen
op de rug opgenomen, het gaat dan om
‘hoofdwaarts voortbewegen op de rug’.

Een eindterm van (Zwemdiploma C) is
gericht op het drijven met gebruik van
een hulpmiddel, dit wordt de (HELP-
houding) genoemd. Deze vaardigheid
heeft een duidelijke relatie met
survival, jezelf redden. HELP is een
afkorting van Heat Escape Lessening
Posture, de vaardigheid zorgt er voor
dat de afkoeling in koud water sterk

Drijven
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Drijven

Drijven op de rug

Essentie
Drijven (op borst en rug) is een vaardigheid die te maken heeft met survival,
overleven. Drijven doe je op de plaats, voorwaartse snelheid is niet van belang.
Het is belangrijk zo rustig en horizontaal mogelijk te blijven drijven. Drijven op de
plaats gaat gemakkelijker als de armen en benen gespreid zijn, maar de houding
van armen en benen is vrij. Je mag de armen/handen (wrikbewegingen) gebruiken,
het wordt dan gemakkelijker om horizontaal te blijven liggen. Naast drijven om te
overleven, is drijven een basisvoorwaarde voor andere vaardigheden, je moet het
‘kunnen‘ durven. Dit uit zich in een ontspanning houding tijdens het drijven.

Eindtermen
Zwemdiploma A Afzetten van de wand en 5 seconden uitdrijven op de rug, waarna

enkele meters enkelvoudige rugslag, daarna 10 seconden Drijven
op de rug

Zwemdiploma B Afzetten van de wand en 5 seconden uitdrijven op de rug, waarna
enkele meters enkelvoudige rugslag, daarna 15 seconden Drijven
op de rug

Zwemdiploma C Afzetten van de wand en 5 seconden uitdrijven op de rug, waarna
enkele meters enkelvoudige rugslag, daarna 20 seconden Drijven
op de rug

Normering
Zwemdiploma A, B en C
• De ligging is horizontaal
• De oren zijn in het water
• De kandidaat blijft liggen op de plaats
• De houding van armen en benen is vrij
• Het gebruik van armen/handen voor het in stand houden van de horizontale

drijfhouding is toegestaan.
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Drijven op de borst

Essentie
Drijven (op borst en rug) is een vaardigheid die te maken heeft met survival,
overleven. Drijven doe je op de plaats, voorwaartse snelheid is niet van belang.
Het is belangrijk zo rustig en horizontaal mogelijk te blijven drijven. Drijven op de
plaats gaat gemakkelijker als de armen en benen gespreid zijn, maar de houding
van armen en benen is vrij. Je mag de armen/handen (wrikbewegingen) gebruiken,
het wordt dan gemakkelijker om horizontaal te blijven liggen. Naast drijven om te
overleven, is drijven een basisvoorwaarde voor andere vaardigheden, je moet het
‘kunnen‘ durven. Dit uit zich in een ontspannen houding tijdens het drijven.

Eindtermen
Zwemdiploma A In het water afzetten van de wand, direct gevolgd door 5

seconden uitdrijven op de borst, aansluitend enkele meters
schoolslag, waarna 5 seconden Drijven op de borst

Zwemdiploma B In het water afzetten van de wand, direct gevolgd door 5
seconden uitdrijven op de borst, aansluitend enkele meters
schoolslag, waarna 7 seconden Drijven op de borst

Zwemdiploma C Van de kant te water gaan met een kopsprong (een startsprong
heeft de voorkeur), direct gevolgd door 5 seconden uitdrijven op
de borst, aansluitend enkele meters schoolslag, waarna 10
seconden Drijven op de borst.

Normering
Zwemdiploma A, B en C
• De ligging is horizontaal
• De kandidaat blijft liggen op de plaats
• De houding van armen en benen is vrij
• Het gebruik van armen/handen voor het in stand houden van de horizontale

drijfhouding is toegestaan
• Het gezicht is bij voorkeur in het water
• Het gezicht mag tijdens het Drijven uit het water worden getild (bijvoorbeeld

voor ademhaling).
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Uitdrijven op de rug

Essentie
Uitdrijven is gericht op ‘stroomlijnen’, zorgen voor zo weinig mogelijk frontale
weerstand. Op die manier wordt de voorwaartse snelheid na een afzet van de kant
of in het water zo optimaal mogelijk benut. Om de weerstand te verkleinen, zijn de
armen en benen gestrekt langs het lichaam. Stroomlijnen gaat het beste als er
sprake is van een goede afzet en (spier)spanning in het lichaam. Hoe beter de
afzet en het uitdrijven worden uitgevoerd, hoe meer voorwaartse snelheid iemand
heeft en hoe meer afstand wordt afgelegd. Door de snelheid is de ligging veel meer
horizontaal.

In de zwemdiploma’s A, B en C moeten kandidaten 5 seconden uitdrijven. De
verwachting is dat het uitdrijven steeds beter zal worden uitgevoerd. Er worden
steeds hogere eisen gesteld aan de voorwaartse snelheid. De afstand die wordt
overbrugd wordt niet meegenomen in de beoordeling, dit geldt ook voor de
technische uitvoering.

Eindtermen
Zwemdiploma A Afzetten van de wand en 5 seconden uitdrijven op de rug, waarna

enkele meters enkelvoudige rugslag, daarna 10 seconden drijven
op de rug

Zwemdiploma B Afzetten van de wand en 5 seconden uitdrijven op de rug, waarna
enkele meters enkelvoudige rugslag, daarna 15 seconden drijven
op de rug

Zwemdiploma C Afzetten van de wand en 5 seconden uitdrijven op de rug, waarna
enkele meters enkelvoudige rugslag, daarna 20 seconden drijven
op de rug

Normering
Zwemdiploma A
• Er is sprake van een afzet van de wand
• De ligging is horizontaal
• Er is sprake van enige voorwaartse snelheid
• De armen en benen zijn gestrekt, de armen mogen naast het lichaam of boven

het hoofd (gestrekt langs de oren)
• Het doorhalen van de armen na de afzet is toegestaan
• De oren zijn in het water
• Bij de afzet mag het hele lichaam onder water komen
• Aan het eind ligt het lichaam horizontaal gestrekt aan de oppervlakte.
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Zwemdiploma B
• Er is sprake van een afzet van de wand
• De ligging is horizontaal
• Er is sprake van voorwaartse snelheid
• De armen en benen zijn gestrekt , de armen mogen naast het lichaam of boven

het hoofd Het doorhalen van de armen na de afzet is toegestaan
• De oren zijn in het water
• Bij de afzet mag het hele lichaam onder water komen
• Aan het eind ligt het lichaam horizontaal gestrekt aan de oppervlakte.

Zwemdiploma C
• Er is sprake van een afzet van de wand
• De ligging is horizontaal
• Er is sprake van voorwaartse snelheid
• De armen en benen zijn gestrekt , de armen mogen naast het lichaam of boven

het hoofd Het doorhalen van de armen na de afzet is toegestaan
• De oren zijn in het water
• Bij de afzet mag het hele lichaam onder water komen
• Aan het eind ligt de kandidaat horizontaal gestrekt aan de oppervlakte.
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Uitdrijven op de borst

Essentie
Uitdrijven is gericht op ‘stroomlijnen’, zorgen voor zo weinig mogelijk frontale
weerstand. Op die manier wordt de voorwaartse snelheid na een afzet van de kant
of in het water zo optimaal mogelijk benut. Om de weerstand te verkleinen, zijn de
armen en benen gestrekt langs het lichaam. Stroomlijnen gaat het beste als er
sprake is van een goede afzet en (spier)spanning in het lichaam.

Hoe beter de afzet en het uitdrijven worden uitgevoerd, hoe meer voorwaartse
snelheid iemand heeft en hoe meer afstand wordt afgelegd. Door de snelheid is de
ligging veel meer horizontaal.

In de zwemdiploma’s A, B en C moeten kandidaten 5 seconden uitdrijven. De
verwachting is dat het uitdrijven steeds beter zal worden uitgevoerd. Er worden
steeds hogere eisen gesteld aan de voorwaartse snelheid (Zwemdiploma A en B ).
De afstand die wordt overbrugd wordt niet meegenomen in de beoordeling, dit
geldt ook voor de technische uitvoering.

Bij Zwemdiploma C is het uitdrijven gekoppeld aan de uitvoering van een
kopsprong, bij voorkeur een startsprong. Bij een startsprong kom je minder diep in
het water, waardoor na goed stroomlijnen een basissnelheid kan ontstaan om
daarna verder te zwemmen.

Eindtermen
Zwemdiploma A In het water afzetten van de wand, direct gevolgd door 5

seconden uitdrijven op de borst, aansluitend enkele meters
schoolslag, waarna 5 seconden drijven op de borst.

Zwemdiploma B In het water afzetten van de wand, direct gevolgd door 5
seconden uitdrijven op de borst, aansluitend enkele meters
schoolslag, waarna 7 seconden drijven op de borst.

Zwemdiploma C Van de kant te water gaan met een kopsprong (een startsprong
heeft de voorkeur), direct gevolgd door 5 seconden uitdrijven op
de borst, aansluitend enkele meters schoolslag, waarna 10
seconden drijven op de borst.

Op
www.zwemwiki.org
is bij dit item een

filmpje beschikbaar!
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Normering
Zwemdiploma A
• Er is sprake van een afzet van de wand
• De ligging is horizontaal
• Er is sprake van enige voorwaartse snelheid
• De armen en benen zijn gestrekt, de handen zijn voor het hoofd
• Het doorhalen van de armen is niet toegestaan
• Het gezicht is in het water
• Bij de afzet mag het hele lichaam onder water komen
• Aan het eind ligt het lichaam horizontaal gestrekt aan de oppervlakte
• Tijdens het uitdrijven wordt geen adem gehaald.

Zwemdiploma B
• Er is sprake van een afzet van de wand
• De ligging is horizontaal
• Er is sprake van voorwaartse snelheid
• De armen en benen zijn gestrekt, de handen zijn voor het hoofd
• Het doorhalen van de armen is niet toegestaan
• Het gezicht is in het water
• Bij de afzet mag het hele lichaam onder water komen
• Aan het eind ligt het lichaam horizontaal gestrekt aan de oppervlakte
• Tijdens het uitdrijven wordt geen adem gehaald.

Zwemdiploma C
• Er is sprake van een afzet van de kant met een kop (start) sprong
• De vijf seconden gaan in op het moment van te water gaan
• De ligging is horizontaal
• Er is sprake van voorwaartse snelheid
• De armen en benen zijn gestrekt, de handen zijn voor het hoofd
• Het gezicht is in het water, het hele lichaam mag onder water zijn
• Aan het eind ligt het lichaam horizontaal gestrekt aan de oppervlakte
• Tijdens het uitdrijven wordt geen adem gehaald.
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Hoofdwaarts voortbewegen op de rug

Essentie
De bedoeling van de opdracht is dat je jezelf kunt verplaatsen wanneer je om een
bepaalde reden je benen niet goed kunt gebruiken. De beweging van de armen is
niet voorgeschreven, maar het is niet handig om met je armen over het water te
bewegen. De benen zullen dan zakken en dan kom je niet gemakkelijk vooruit. De
horizontale ligging zorgt er voor dat de weerstand zo minimaal mogelijk is,
waardoor de kans groot is dat je jezelf goed kunt redden. De verplaatsing is in de
richting van het hoofd, omdat de meest gemakkelijke manier is.

Eindtermen
Zwemdiploma C Afzetten van de wand en 5 seconden uitdrijven op de rug, waarna

enkele meters enkelvoudige rugslag, daarna 20 seconden drijven
op de rug, aansluitend enkele meters enkelvoudige rugslag,
gevolgd door 5 meter hoofdwaarts voortbewegen op de rug met
gebruik van de armen.

Normering
• De ligging is horizontaal
• De oren zijn in het water
• De benen liggen stil
• Verplaatsing gebeurt door gebruik van de armen/handen (grove wrikbeweging)
• Verplaatsing is in de richting van het hoofd
• De armen blijven onder water
• De armen komen niet boven de schouderlijn.
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Drijven met een hulpmiddel, HELP-houding

Essentie
Essentie van de opdracht is dat de kandidaat zich drijvend kan houden met behulp
van een hulpmiddel. Het gaat dan om het kunnen uitvoeren van de HELP-houding
met alternatieve drijfmiddelen en het kennen van de principes waarop de HELP-
houding gebaseerd is. De HELP-houding zorgt er voor dat de afkoeling in koud
water aanzienlijk vermindert (zie ook basiselement Survival) . H ierdoor verdubbelt
de overlevingstijd. Het drijvende voorwerp maakt het uitvoering van de houding
gemakkelijker. Het is belangrijk dat het hulpmiddel niet te groot is. Het gebruik
van een bal of een plankje stimuleert het kantelen naar de rug (er is meer volume
aan de voorkant waardoor sneller wordt gedraaid naar de rugligging). Omdat de
HELP-houding verticaal wordt uitgevoerd, is het beter een stuk flexibeam, een
dumbell of een ander klein voorwerp te gebruiken.

Eindtermen
Zwemdiploma C Van de kant te water gaan met een rol voorover, aansluitend 15

seconden Watertrappen en 30 seconden blijven drijven (HELP-
houding) met gebruik van een hulpmiddel

Normering
• Hoofd is boven water
• Lichaam is in verticale houding
• De knieën zijn opgetrokken
• De onderbenen mogen gekruist of naast elkaar zijn
• De ellebogen zijn tegen het lichaam
• Het hulpmiddel is vrij, advies is om te kiezen voor relatief klein

voorwerp/drijfmiddel
• De kandidaat blijft op de plaats.

Op
www.zwemwiki.org
is bij dit item een

filmpje beschikbaar!
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Bewegingsverloop
Bewegingsuitvoering
• Hoofd boven water
• Houd bovenarmen tegen de zijkanten van de borst en omklem met onderarmen

en handen het drijvend voorwerp
• Kruis de onderbenen, trek de knieën op en druk de dijen tegen elkaar
• De HELP-houding lijkt op de foetushouding.

Beeldserie



80

De eindtermen die horen bij 'onder
water' hebben vooral een relatie met
zwemveiligheid. Het is belangrijk dat je
niet bang bent om onder water te
raken, waardoor je jezelf prettig in het
water kunt voelen. Oefenen met onder
water gaan en daarbij het beheersen
van de ademhaling is daarvoor
essentieel. Wanneer je (plotseling)
gekleed onder water raakt, moet je
jezelf moeiteloos kunnen redden.
Daarom leert een kind in het Zwem-ABC
om gekleed onder een lijn
(Zwemdiploma A) en een vlot
(Zwemdiploma B en C) door te
zwemmen.

Wanneer je onder water bent, is het
belangrijk dat je je kunt oriënteren.
Stel dat het roeibootje omvalt en een
kind komt er onder. Door onder water
te kijken en te verplaatsen kan het
kind onder de boot vandaan komen.
Deze vaardigheden worden in het

Zwem-ABC getoetst in de opdracht
'zwemmen door een gat in het zeil'. Het
gat in het zeil ligt op enige diepte, er
moet onder water worden gekeken om
er doorheen te kunnen. Er is sprake van
een opbouw in de afstand die onder
water moet worden overbrugd (van 3
naar 6 naar 9 meter) .

Onder water zwemmen is ook van
belang om iets (wrakstukken, een mat
of bootje tijdens het spelen in het
water) te kunnen ontwijken. H iervoor is
het voetwaarts zakken (Zwemdiploma B
) heel geschikt. Je verdwijnt even
helemaal onder water en komt weer
boven als het gevaar is geweken. Met
een hoekduik (Zwemdiploma C) kun je
hetzelfde effect bereiken, je duikt dan
ergens onder door. De hoekduik komt
later van pas om iemand te kunnen
redden of tijdens het snorkelen (of
duiken), om de mooie elementen van
de zee beter te kunnen bewonderen.

Onder water



81

Onder water

Onder een lijn of vlot door

Essentie
Het is belangrijk dat iemand die met kleren in het water is (geraakt) moeiteloos en
zonder angst zichzelf kan redden. De essentie van het gekleed onder een lijn en
vlot door gaan is daarom het soepel kunnen uitvoeren van de proef. Voor het
soepel onder water verplaatsen is een behoorlijk efficiënte voortstuwing
noodzakelijk. Het verplaatsen gaat dan gemakkelijker en een kind zal zich veel
zelfverzekerder voelen.

Eindtermen
Zwemdiploma A 12,5 meter schoolslag, onder een lijn door duiken, gelijktijdig ½

draai om de lengte-as

Zwemdiploma B 25 meter schoolslag, onderbroken door 1 keer onder een vlot door
zwemmen en 1 keer hele draai om de lengte-as

Zwemdiploma C Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze,
aansluitend 50 meter schoolslag, onderbroken door 1 keer onder
een vlot door zwemmen en 1 keer over een vlot heen klimmen

Normering
Zwemdiploma A
• Moeiteloos en met gemak onder de lijn door.

Zwemdiploma B en C
• Onder het vlot door zwemmen
• Er is sprake van een behoorlijke voortstuwing onder water.
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Door een gat in een zeil zwemmen

Essentie
Wanneer je onder water bent, is het belangrijk dat je je kunt oriënteren en onder
water kunt verplaatsen om weer boven te kunnen komen. Wanneer een roeibootje
omvalt en een kind komt er onder, weet het kind hoe het er onder vandaan kan
komen. De essentie van de opdracht om door het gat in het zeil te zwemmen is
daarom dat de kandidaat onder water kan kijken en zich (daarna) onder water kan
verplaatsen in een bepaalde richting (oriënteren). De manier waarop je je onder
water verplaatst is vrij, het gaat om het volbrengen van de opdracht. Verplaatsen
onder water met de schoolslag is de meest effectieve manier. Wanneer dit goed
wordt uitgevoerd, kost het de minste energie en zorgt voor de meeste verplaatsing.
De afstand kan daardoor gemakkelijker worden overbrugd. En hoewel het niet
verplicht is, is het wel verstandig om in de opleiding voor het Zwem-ABC kinderen
te leren onder water te verplaatsen met de schoolslag.

Eindtermen
Zwemdiploma A Van de kant te water gaan met een sprong (een kopsprong heeft

de voorkeur), direct 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 (start-)kant bevindt.

Zwemdiploma B Van de kant te water gaan met een kopsprong, direct 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 (start-)kant bevindt.

Zwemdiploma C Van de kant te water gaan met een kopsprong, direct gevolgd
door (zonder boven te komen) onder water zwemmen door een
gat in een verticaal in het water hangend zeil dat zich op 9 meter
van de (start-)kant bevindt.

Normering
• De kandidaat gaat door het gat in het zeil
• De kandidaat is na het te water gaan geheel onder water, de waterlijn wordt

niet door enig lichaamsdeel doorbroken
• De manier waarop onder water wordt verplaatst is vrij
• Er wordt gezwommen door een gat in een verticaal in het water hangend zeil
• De afstand van het zeil (3, 6 en 9 meter) wordt haaks van de bassinwand

gemeten
• De vlucht van de (kop)sprong wordt in de af te leggen afstand meegeteld
• Het zeil heeft een afmeting van minimaal 2 bij 2 meter
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• Het gat heeft een diameter van 0,75 m. De bovenkant van het gat begint op
0,75 m van de bovenkant van het zeil.

Bewegingsverloop onder water zwemmen

Meestal wordt onder water met de schoolslag gezwommen. De uitvoering verschilt
echter nogal van de techniek welke aan de oppervlakte wordt gebruikt. De beenslag
is wel overeenkomstig, maar de armslag wijkt af, omdat de armdoorhaal verlengd
wordt tot aan de bovenbenen.
Er zijn twee basistechnieken, de cirkeldoorhaal en de sleutelgatdoorhaal

Met gestrekte armen: de cirkeldoorhaal

Het stuwvoordeel is minder gunstig dan bij de
sleutelgatdoorhaal. Dit komt omdat de
doorhaalbeweging teveel zijwaarts is gericht,
bovendien is de afstand tot de lengte-as van het
lichaam groot, zodat de beweging minder krachtig
kan worden gemaakt.

Met gebogen armen: de sleutelgatdoorhaal

De stuwing van met name het tweede deel van de
doorhaal is uitermate effectief. Dit komt omdat de
beweging dicht bij de lichaamslengte-as wordt
gemaakt, zodat optimaal kan worden gestuwd. Ook is
de hefboomwerking van de armen veel gunstiger
zodat er meer kracht beschikbaar is.
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Bewegingsuitvoering (met gebogen arm doorhaal)
1 . Ligging
Uitdrijffase, volledig gestrekt met het hoofd tussen de bovenarmen.
De benen tegen elkaar, de tenen wijzen naar achteren.
De hoofd- en handpositie zijn bepalend voor de richting in het verticale vlak.

2. Armslag
Stuwbeweging
De handen en onderarmen bewegen zijwaarts en gaan in een halve cirkelbeweging
voor de schouderlijn naar binnen en achterwaarts.
Onder de schouders zijn de ellebogen, ongeveer 90° , mogelijk iets minder gebogen.
De vingertoppen wijzen naar elkaar zodat een groot stuwvlak loodrecht op de
bewegingsrichting naar achteren ontstaat.

De ellebogen worden gestrekt en naarmate de doorhaal vordert, bewegen de
handen steeds sneller tot aan de bovenbenen.
Het volgende moment is een kort uitdrijfmoment teneinde van de verkregen
snelheid te profiteren.
De armen liggen langs het lichaam; de handpalmen wijzen omhoog of worden
tegen de bovenbenen gehouden.
Het hoofd is in het verlengde van de romp, het gezicht naar de bodem gericht.

Contrabeweging
Armen worden dicht onder de romp rustig naar voren gebracht om zo min mogelijk
frontale weerstand te veroorzaken.

3. Beenslag
Stuwbeweging
Als de armen in de strekfase zijn, stuwen de benen. Een bewust omhoog gerichte
hoofd- en armhouding tijdens de omhaalbeweging van de benen zorgt voor een
opwaartse richting van het lichaam. De beenactie is een krachtige beweging met
een versnelling naar het einde toe.

De volgende fase is weer een fase van rust en optimale stroomlijning van het
lichaam, teneinde van de verkregen voorwaartse snelheid te profiteren. Bij
snelheidsverlies wordt de volgende slag ingezet.

Contrabeweging
De benen buigen als de handen ter hoogte van de schouders zijn.

4. Combinatie
De combinatie onder water verloopt in 4 fasen:
1. armstuwing
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2. uitdrijfmoment (profiteren van de armstuwing)
3. beenstuwing (tijdens de strekfase van de armslag)
4. uitdrijfmoment (profiteren van de beenstuwing)

Het eerste uitdrijfmoment zal relatief kort zijn, omdat dit wordt gevolgd door de
contrabewegingen van zowel armen en benen.
Eerst worden de armen tot aan de schouders gebracht, nu beginnen de benen aan
de contrafase (rustig intrekken). Het snelheidsverlies zal nu het grootst zijn. Terwijl
de armen nog steeds rustig naar voren worden bewogen, vindt het krachtige
stuwmoment van de benen plaats.

Het tweede uitdrijfmoment, volledige strekking, kan relatief wat langer zijn omdat
daarna direct met een stuwbeweging wordt begonnen (armslag).

Beeldserie
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Voetwaarts zakken richting de bodem

Essentie
Voor de veiligheid is het van belang dat je onder water kunt wegzakken om tijdens
het spelen een mat of een bootje te kunnen ontwijken. De essentie van voetwaarts
zakken richting de bodem is om helemaal onder water te komen. Om snel te
kunnen handelen is het belangrijk om gemakkelijk en snel naar beneden te zakken.
Met behulp van een krachtige beenbeweging wordt een startsnelheid gecreëerd.
Door de gestrekte armen boven het hoofd kan het zakken naar de bodem veel
sneller (en meer gestroomlijnd) plaatsvinden.

Eindtermen
Zwemdiploma B 75 meter schoolslag, onderbroken door 1 keer voetwaarts richting

de bodem zakken

Normering
• Armen zijn gestrekt boven het hoofd
• De vingertoppen komen geheel onder water.

Bewegingsverloop
Uitgangshouding
Rechtstandig watertrappen.

Bewegingsuitvoering
Door middel van een krachtige beenslag schoolslag en het gelijktijdig in
neerwaartse richting duwen van de armen met het bovenlichaam zo hoog mogelijk
boven water uit komen.
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Met gestrekte armen boven het hoofd:
o de benen blijven gesloten en gestrekt en de armen worden zijwaarts-opwaarts

tot gestrekt boven het hoofd gebracht. Het hoofd bevindt zich tussen de
gestrekte armen, om daarna rechtstandig onder water te zakken

o gedurende het naar de bodem zakken rustig uitademen.

Beeldserie
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Hoekduik

Essentie
De hoekduik kan worden gebruikt om snel richting de bodem te gaan. Bijvoorbeeld
om iets van de bodem te pakken, een obstakel aan de oppervlakte te ontwijken of
ergens naar toe te duiken om het te bekijken (bijvoorbeeld bij snorkelen of
duiken). De essentie van de hoekduik is om met een beweging hoofdwaarts richting
de bodem helemaal onder water te komen. Om dit snel en efficiënt uit te voeren, is
het belangrijk om zo recht mogelijk naar beneden te gaan en de beweging zo
gestroomlijnd mogelijk uit te voeren (zo weinig mogelijk weerstand). Door de kin
op de borst te brengen wordt de beweging naar beneden ingezet, met behulp van
een krachtige armdoorhaal wordt een startsnelheid gecreëerd. Door benen gestrekt
boven water te brengen, kan de beweging naar beneden snel en gestroomlijnd
plaatsvinden.

Eindtermen
Zwemdiploma C 100 meter schoolslag, onderbroken door 1 keer een koprol

voorover en 1 keer een hoekduik richting de bodem maken

Normering
• De beweging is hoofdwaarts richting de bodem
• Beweging zo recht mogelijk (verticaal) naar beneden
• De benen worden gestrekt boven water gebracht
• De benen mogen met gebogen of gestrekte knieën tot de steekhouding (=

handstand) boven water worden gebracht
• De benen komen geheel onder water.

Bewegingsverloop
Uitgangshouding
Borstligging of vanuit aanzwemmen via de schoolslag of de borstcrawl.

Bewegingsuitvoering
• De kin op de borst brengen, tegelijkertijd met twee armen de armtrek van de

schoolslag maken en het hoofd recht omlaag richting bovenbenen brengen,
hierbij in heupen buigen en zitvlak omhoog brengen tot hoek romp-benen 90°
is.

• Daarna kunnen de aaneengesloten benen op twee manieren boven water
gebracht worden:

Met gebogen knieën tot steekhouding (=handstand)
• De knieën buigen tot gehurkte 'handstand' met voeten boven zitvlak; daarna

benen naar boven uitstrekken tot gestrekte handstand



• het hoofd bij uitstrekken tot gestrekte handstand in nek houden; dus naar de
vingers kijken in verband met doorslaan.

Met gestrekte knieën tot steekhouding (=handstand)
• De benen worden ineens gestrekt omhoog gebracht tot gestrekte handstand.

Beeldserie techniek I: gebogen steken

Beeldserie techniek II: gestrekt steken

89

Op
www.zwemwiki.org
is bij dit item een

filmpje beschikbaar!
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Er zijn verschillende eindtermen die
horen bij het basiselement ‘draaien’.
Een aantal wordt beschreven bij een
ander basiselement (draaien na de
voetsprong, bij ‘te water gaan’ en
draaien tijdens watertrappen). Door
met een draai te water te gaan, wordt
desoriëntatie nagebootst. Door te
draaien in het water, is het mogelijk
om je goed te kunnen oriënteren (ook
bij watertrappen).

Dit kun je gebruiken wanneer je ergens
onder door zwemt, in verband met de

veiligheid. Je kunt het ook gebruiken
wanneer je tijdens het snorkelen uitge-
breid om je heen wilt kijken. Daarom is
in het Zwem-ABC een draai om de
lengte-as (vanuit horizontale ligging)
opgenomen. Deze wordt opgebouwd
van een ½ (Zwemdiploma A) naar een
hele draai (Zwemdiploma B ).

Bij het Zwemdiploma C wordt een draai
om de breedte-as (koprol voorover)
uitgevoerd. Deze draai is handig ter
voorbereiding op wedstrijd- of syn-
chroonzwemmen.

Draaien
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Draai om de lengte-as

Essentie
De draai om de lengte-as wordt gebruikt om, als je onder water beweegt, te kijken
naar wat er boven je gebeurt. Bijvoorbeeld om te checken of je al onder de
surfplank door bent of om niets te missen tijdens het snorkelen. Het is daarom
belangrijk dat het draaien om de lengte-as bij Zwemdiploma A onder water wordt
uitgevoerd.

De draai om de lengte-as wordt ook gebruikt om efficient te kunnen veranderen
van rug- naar borstslag zonder dat je overeind hoeft te komen. Hier hoeft dus niet
onder water gedraaid te worden.

Eindtermen
Zwemdiploma A 12,5 meter schoolslag, onder een lijn door duiken, gelijktijdig ½

draai om de lengte-as

Zwemdiploma B 25 meter schoolslag, onderbroken door 1 keer onder een vlot door
zwemmen en 1 keer hele draai om de lengte-as

Normering
Zwemdiploma A
• Er is sprake van een horizontale ligging
• De draai vindt gelijktijdig met het onder de lijn door gaan plaats, dus onder

water.

Zwemdiploma B
• Er is steeds sprake van een horizontale ligging.

Bewegingsverloop

Draaien van borst- naar rugligging ( ½ draai om de lengte-as)
Uitgangshouding
Vanuit een borstslag de armen langs het hoofd strekken, de benen bij elkaar en
gestrekt en het gezicht tot haargrens in het water.

Bewegingsuitvoering
De draai om de lengte-as wordt altijd ingezet met een draaiende beweging van het
hoofd in de draairichting. Om de draai halverwege te stoppen de armen en benen
spreiden.

Draaien
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Draaien van borst- naar rug-naar borstligging (1/1 draai om de lengte-as)
Uitgangshouding
Vanuit een borstslag de armen langs het hoofd strekken, de benen bij elkaar en
gestrekt en het gezicht tot haargrens in het water.

Bewegingsuitvoering
De draai om de lengte-as wordt altijd ingezet met een draaiende beweging van het
hoofd in de draairichting. Na hele draai, doordraaien voorkomen door armen en
benen te spreiden.
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Koprol voorover

Essentie
De essentie is dat de vaardigheid goed wordt uitgevoerd. Het uitvoeren van een
koprol tijdens het zwemmen is nuttig als voorbereiding op bijvoorbeeld een
borstcrawl keerpunt of als basis voor onderdelen uit het synchroonzwemmen.

Eindtermen
Zwemdiploma C 100 meter schoolslag, onderbroken door 1 keer een koprol

voorover en 1 keer een hoekduik richting de bodem maken

Normering
• Er is sprake van een volledige draai om de breedte-as
• De zwemrichting blijft direct na afronding van de draai gelijk

Bewegingsverloop
Uitgangshouding
De beweging wordt ingezet vanuit de schoolslag. Gestrekte borstligging, armen
gestrekt voor en gezicht in het water tussen de armen.

Bewegingsuitvoering
Kin op de borst en met schoolslag-armslag de draai inzetten, tegelijkertijd de
benen flink intrekken naar de borst en als een bal voorover rollen. Tijdens de draai
de armen zoveel mogelijk bij het lichaam houden, eventueel handen laten
meepeddelen ter ondersteuning van de draai. Tijdens de draai door de neus
uitademen. Als het lichaam weer aan de oppervlakte is, hoofd naar achter brengen,
armen voor en benen achter strekken.
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Beeldserie
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Eén van de hoofddoelstellingen van het
Zwem-ABC is 'zwemveiligheid'. De
meeste vaardigheden die kinderen leren
in het Zwem-ABC staan dus in het
teken van jezelf kunnen redden. Daar-
om zou je kunnen zeggen dat het
Zwem-ABC gewoon 'survival' is.

Een belangrijk aspect is het uitvoeren
van vaardigheden met kleding. Deze
vaardigheden vatten we hier samen on-
der de noemer 'survival'. Alle eindter-
men (behalve 'uit het water klimmen')
die horen bij survival horen ook bij een
ander basiselementen| basiselement.

Wanneer je per ongeluk een keer in het
water valt, heb je meestal dagelijkse
kleding aan. Binnen het Zwem-ABC
wordt de 'echte' situatie zo veel
mogelijk nagebootst. Daarom leert een
kind om essentiële overlevingsvaardig-
heden uit te voeren met kleding aan.
Daarbij is sprake van een opbouw in
zwaarte van de kleding die kinderen
dragen (kledingeisen). Bij Zwemdi-
ploma A is het kledingpakket nog heel
zomers, maar bij Zwemdiploma C is er
al sprake van een jas. De essentie van

survival is het overleven, daarom
worden er geen hoge technische eisen
gesteld aan de uitvoering van de on-
derdelen.

Jezelf redden eindigt bij het zelfstandig
uit het water klimmen. Dit onderdeel is
daarom opgenomen in het Zwem-ABC.
Kinderen leren op de kant te klimmen,
maar ook op een drijvend vlot in het
water. Zodat ze goed voorbereid zijn als
ze onverwacht te water raken.

Met kleding aan
In het Zwem-ABC zijn diverse eindter-
men geformuleerd die kinderen uitvoe-
ren met kleding aan. Deze eindtermen
horen ook bij het basiselement 'sur-
vival'. Kijk voor de normering, essentie
en uitvoering bij het basiselement waar
deze eindtermen worden beschreven:
• Voetsprong
• Watertrappen
• Schoolslag (gekleed)
• Enkelvoudige rugslag (gekleed)
• Onder een lijn of vlot door
• HELP-houding

Survival
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Uit het water klimmen

Essentie
Het belangrijkste doel van zelfstandig uit het water klimmen is het resultaat.
Kinderen moeten immers in verschillende omstandigheden op de kant kunt
klimmen. Er worden daarom geen eisen gesteld aan de manier waarop de kinderen
op de kant komen.

Eindtermen
Zwemdiploma A 12,5 meter rugslag ; proef afronden met zelfstandig uit het water

op de kant klimmen

Zwemdiploma B 25 meter enkelvoudige rugslag ; proef afronden met zelfstandig
uit het water op de kant klimmen

Zwemdiploma C 1 keer onder een vlot door zwemmen en 1 keer over een vlot heen
klimmen en
50 meter enkelvoudige rugslag ; proef afronden met zelfstandig
uit het water op de kant klimmen

Normering
• De kandidaat klimt op een eigen manier uit het water op de kant
• Indien er sprake is van een extreem hoge rand, dan is het gebruik van een mat

of een trapje toegestaan.

Survival
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