Alle informatie van A tot C.

Het enige officiële ABC-zwemdiploma
Bij Delta Sportcentrum zwemmen kinderen voor het Zwem-ABC. Dit is het enige officiële
ABC-zwemdiploma van de Nationale Raad Zwemveiligheid . Dit is een landelijk opererende
organisatie die toeziet op de kwaliteit van het zwemonderwijs, de zwemveiligheid en zwemvaardigheid. Zij controleren alles rondom het Zwem-ABC bij Delta Sportcentrum. Zo is de
kwaliteit van de zwemles gewaarborgd en zijn kinderen na het behalen van het Zwem-ABC
veilig en vrij in het water.

De nadruk ligt op veiligheid

Alleen gediplomeerde zweminstructeurs geven bij Delta Sportcentrum zwemles. Al onze
zweminstructeurs hebben een Verklaring Omtrent Gedrag overlegd. Zij krijgen regelmatig
bijscholing vanuit de Nationale Raad Zwemveiligheid. Daarnaast controleert de Nationale
Raad Zwemveiligheid alles rondom het Zwem-ABC van Delta Sportcentrum meerdere keren
per jaar.

Maximaal 18 kinderen per 2 zweminstructeurs

Delta Sportcentrum hanteert groepen van maximaal 18 kinderen per 2 zweminstructeurs.
Tijdens de 60 minuten durende zwemles leren zij van een zweminstructeur zich veilig en
vrij in het water te gedragen. Echter is een kind pas écht veilig en vrij in het water na het
behalen van Zwemdiploma A, B en C.

Let op!

In Nederland zijn er zwemscholen die hun eigen ABC-zwemdiploma’s uitgeven. Deze vallen
niet onder de strenge controle van de Nationale Raad Zwemveiligheid.
Hierdoor is bij iedere zwemschool de kwaliteit en veiligheid anders en verschillen de regels
omtrent zweminstructeurs.

Zwemdiploma A staat voor:

Je zelf kunnen redden in een regulier zwembad (vaak 25 meter) met een diepte waarin
kinderen niet kunnen staan. (altijd onder toezicht van een volwassene)

Zwemdiploma B staat voor:

Je zelf kunnen redden in een zwembad met additionele functionaliteiten, zoals (wildwater)
glijbanen, golfslagbad, stromingen etc. (altijd onder toezicht van een volwassene)

Zwemdiploma C staat voor:

Je zelf kunnen redden in open zwemwater zonder stroming of grote golfslag, zoals meren,
bredere sloten en vaarten. (zonder toezicht van een volwassene)

Duur van de zwemopleiding
Delta Sportcentrum bekijkt ieder kind als individu. De zweminstructeur houdt nauwlettend in de gaten wat het kind kan en stimuleert het zich te ontwikkelen. De duur van de
zwemopleiding is per kind verschillend. Dit is afhankelijk van het beginniveau, de aanvangsleeftijd, de motoriek, de concentratie en hoe vaak het kind aanwezig is. Ieder kind
krijgt de ruimte om in zijn eigen tempo te leren zwemmen. Het belangrijkste is dat een
kind zwemmen als plezierig ervaart.

Zwemscore Module
De gratis Delta Sportcentrum-app biedt toegang tot de Zwemscore Module. Dit is een
programma waarin de lesgevende zweminstructeur de vorderingen van ieder kind vastlegt.
Door het zien van emoji’s is het voor ouders en verzorgers overzichtelijk hoe hun kind zich
ontwikkelt in het water. Dit geeft een beeld van de voortgang en is niet bedoelt als een rapport.
Via de Zwemscore Module is het zelf doorgeven van afwezigheid gemakkelijk.
Voorwaarde is wel dat de leerling ten minste zes uur van tevoren wordt afgemeld.
In dat geval schrijft Delta Sportcentrum 0,25 inhaaltegoed bij. Na vier keer
afwezigheid in combinatie met tijdig afmelden, heeft de leerling recht op
een inhaalles.

Zwemdiploma A
Het zwemdiploma A bestaat uit 4 fasen.

Fase 1

Het kind leert zich ontspannen te gedragen in het water. Drijfmiddelen zijn nog toegestaan.

Fase 2

Diverse beenslagen worden aangeleerd. Ook in deze fase zijn drijfmiddelen nog toegestaan.

Fase 3

Het kind leert alle vier de zwemslagen: schoolslag, rugslag, borstcrawl en rugcrawl. Wanneer deze
zwemslagen technisch goed zijn, bouwt de zweminstructeur de drijfmiddelen van het kind af.

Fase 4

Dit is de laatste fase voordat het kind mag afzwemmen. De afstanden worden langer, de
conditie van het kind bouwt verder op. Het kind oefent alle eisen voor het zwemdiploma A
en zodra deze in orde zijn, mag het kind afzwemmen.

In fase 4 zwemmen kinderen iedere eerste zwemles van de maand gekleed.

Standaard examenprogramma Zwemdiploma A*

A1 proef Survival :
1.
Vanaf enige hoogte te water gaan met een voetsprong voorwaarts, na het 		
		bovenkomen aansluitend
2.
15 seconden watertrappen, gevolgd door
3.
12,5 meter zwemmen, proef afronden met
4.
zelfstandig uit het water op de kant klimmen.
A2 proef Onder water oriëntatie:
1.
Van de kant te water gaan met een sprong (duiken heeft de voorkeur),
		
gevolgd door (zonder boven te komen)
2.
onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het water hangend zeil 		
		
dat zich op 3 me-ter van de (start-)kant bevindt
A3 proef Conditiezwemmen
1.
25 meter schoolslag, gevolgd door
2.
25 meter enkelvoudig rugslag, gevolgd door
3.
25 meter schoolslag onderbroken door 1 keer voetwaarts richting de bodem zakken,
		gevolgd door
4.
25 meter enkelvoudige rugslag
A4 proef Borst- en rugcrawl
1.
5 meter borstcrawl
2.
5 meter rugcrawl
A5 proef Je vertrouwd voelen in het water
1.
Enkele slagen zwemmen op de buik, aansluitend
2.
5 seconden drijven op de buik, aansluitend enkele slagen zwemmen, gevolgd door
3.
halve draai naar rugligging, gevolgd door
4.
10 seconden drijven op de rug
A6 proef Boven water oriënteren en verplaatsen
1.
Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, gevolgd door
2.
60 seconden watertrappen met gebruik van armen en benen, waarin 2 keer, al 		
		
watertrappend, een hele draai om de lengte-as gemaakt wordt

Kleding-eisen diplomazwemmen zwemdiploma A
Bij het diplomazwemmen voor het zwemdiploma A dient de kleding te bestaan uit:
1.
Badkleding
2.
Shirt, hemd of blouse met lange mouwen
3.
Lange broek, jurk of rok tot de enkels
4.
Schoenen
De kledingvoorschriften zijn gebaseerd op de kleding die tijdens normale dagelijkse
bezigheden buiten gedragen wordt. Dit geldt ook voor de schoenen.
Niet toegestaan: pyjama’s, water/surf/balletschoenen, crocs, slippers, pantoffels en schoenen zonder
echte zool.

Zwemdiploma B
Zwemdiploma B bereid het kind voor op zwemmen in een zwembad met attracties, zoals
een stroomversnelling, golfslagbad en (wildwater)glijbanen. Zwemdiploma B is de tussenstap naar Zwemdiploma C = Nationale Norm Zwemveiligheid.
Iedere eerste zwemles van de maand zwemmen kinderen gekleed.

Standaard examenprogramma Zwemdiploma B*

B1 proef Survival
1.
Achterwaarts te water gaan, aansluitend
2.
15 seconden watertrappen, gevolgd door
3.
50 meter zwemmen, onderbroken door 1 keer onder een drijvend voorwerp
		
door zwemmen, proef afronden met
4.
zelfstandig uit het water op de kant klimmen
B2 proef Onder water oriëntatie
1.
Van de kant duiken, gevolgd door (zonder boven te komen)
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
B3 proef Conditiezwemmen
1.
25 meter schoolslag, gevolgd door
2.
25 meter enkelvoudig rugslag, gevolgd door
3.
25 meter schoolslag, gevolgd door
4.
25 meter enkelvoudige rugslag, gevolgd door
5.
25 meter schoolslag, gevolgd door
6.
25 meter enkelvoudige rugslag, onderbroken door 2 keer een halve draai om de
		
lengte-as (van rug naar buik en van buik naar rug)
B4 proef Borst- en rugcrawl
1.
10 meter borstcrawl
2.
10 meter rugcrawl
B5 proef Je vertrouwd voelen in het water
1.
In het water springen met een sprong naar keuze, aansluitend,
2.
15 seconden drijven op de rug, gevolgd door
3.
5 meter hoofdwaarts voortbewegen op de rug met gebruik van armen in de
		
richting van een drij-vend voorwerp, gevolgd door
5.
20 seconden met gebruik van een drijvend voorwerp blijven drijven
B6 proef Boven water oriënteren en verplaatsen
1.
Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, gevolgd door
2.
60 seconden watertrappen met verplaatsen in meerdere richtingen,
		
met gebruik van armen en benen, proef afronden met
3.
1 keer voetwaarts richting bodem zakken

Kledingvoorschriften Zwemdiploma B
1.
2.
3.
4.

Badkleding
Shirt, hemd of blouse met lange mouwen
Lange broek, jurk of rok tot de enkels
Schoenen

De kledingvoorschriften zijn gebaseerd op de kleding die tijdens normale dagelijkse bezigheden
buiten gedragen wordt. Dit geldt ook voor de schoenen.
Niet toegestaan: pyjama’s, water/surf/balletschoenen, crocs, slippers, pantoffels en schoenen
zonder echte zool.

Zwemdiploma C
Een kind is pas echt veilig en vrij in het water, wanneer het ook Zwemdiploma C op zak
heeft. Dit is een belangrijk zwemdiploma. Hierna is een kind onder alle omstandigheden
veilig in het water, zowel in subtropische zwemparadijzen als in buitenwateren. Na het
behalen van Zwemdiploma C, ontvangt het kind het predicaat Zwemveilig.
Iedere eerste twee zwemlessen van de maand zwemmen kinderen gekleed.

Standaard examenprogramma Zwemdiploma C*

C1 proef Survival
1.
Te water gaan met een rol voorover, aansluitend
2.
15 seconden watertrappen, gevolgd door
3.
30 seconden verticaal blijven drijven met gebruik van een drijvend voorwerp, 		
		gevolgd door
4.
5 meter voortbewegen op de rug met gebruik van armen
5.
Te water gaan met een sprong waarbij het hoofd boven water blijft,
		aansluitend
6.
100 meter zwemmen, onderbroken door 1 keer onder een drijvend voorwerp 		
		
door te zwemmen en 1 keer over een drijvend voorwerp heen klimmen,
		
proef afronden met
7.
zelfstandig uit het water op de kant klimmen
C2 proef Onder water oriëntatie
1.
Van de kant duiken, gevolgd door (zonder boven te komen)
2.
onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het water hangend zeil 		
		
dat zich op 6 me-ter van de (start-)kant bevindt, proef afronden met
3.
naar de oppervlakte zwemmen, oriënteren en bovenkomen in een soort wak
C3 proef Conditiezwemmen
1.
75 meter schoolslag, onderbroken door 1 keer hoofdwaarts richting bodem te gaan,
		gevolgd door
2.
75 meter enkelvoudige rugslag
C4 proef Borst- en rugcrawl
1.
15 meter borstcrawl
2.
15 meter rugcrawl
C5 proef Boven water oriënteren en verplaatsen
1.
Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, gevolgd door
2.
30 seconden watertrappen met verplaatsen in meerdere richtingen, met gebruik
		
van armen en benen, gevolgd door
3.
15 seconden drijven op de rug, proef afronden met
4.
30 seconden watertrappen met de benen

Kledingvoorschriften Zwemdiploma C
1.
2.
3.
4.
5.

Badkleding
Shirt, hemd of blouse met lange mouwen
Lange broek, jurk of rok tot de enkels
Jas met lange mouwen
Schoenen

De kledingvoorschriften zijn gebaseerd op de kleding die tijdens normale dagelijkse bezigheden
buiten gedragen wordt. Dit geldt ook voor de schoenen.
Niet toegestaan: pyjama’s, water/surf/balletschoenen, crocs, slippers, pantoffels en schoenen
zonder echte zool.

*Bron www.nrz-nl.nl

Diplomazwemmen
Wanneer een kind klaar is om te zwemmen voor één van de drie zwemdiploma’s, ontvangt
het één á twee weken van tevoren een uitnodiging.
Het diplomazwemmen vindt plaats in zwembad de Rozenburcht in Rozenburg.
De diploma-uitreiking is aansluitend na afloop. De ouders en verzorgers van kinderen die
Zwemdiploma A of B behaald hebben ontvangen bij het diploma een brief met daarin de
nieuwe zwemdag en -tijd voor het volgende diploma.

Kennismaken met zwembad de Rozenburcht
In samenwerking met zwembad De Rozenburcht biedt Delta Sportcentrum ouders en kinderen aan kennis te maken met het 25 meter bad waarin de kinderen diplomazwemmen.
Tegen betaling van het toegangstarief zijn de kinderen onder begeleiding van tenminste
één ouder of verzorger wel-kom op zondagochtend tussen 11:00 en 13:00 uur.
Zwembad de Rozenburcht
Zuidzijde 35
3181 LR Rozenburg

Ziekte
In enkele gevallen is het mogelijk om, na een periode van ziekte, de zwemles in te halen.
Delta Sportcentrum stelt als eis dat het kind in ieder geval vier maal aansluitend niet bij
zwemles aanwezig was. Daarnaast is een doktersverklaring nodig met daarin de reden voor
de afwezigheid.
Inhalen van zwemlessen is een service van Delta Sportcentrum. Hier kunnen geen rechten
aan worden ontleend.

Besmettelijke ziektes

Kinderen met besmettelijke ziektes en wondjes mogen niet zwemmen totdat zij hersteld zijn.

Medische problemen

Neem bij medische problemen, die invloed hebben op de zwemles, zo snel mogelijk contact op
met de zwemcoördinator.

Meerdere zwemlessen per week
De mogelijkheid bestaat om wekelijks meerdere zwemlessen te volgen voor het Zwem-ABC.
Voor meer informatie neemt u contact op met de zwemcoördinator

Privé zwemles
Het volgen van privé zwemles is mogelijk (deze les duurt 30 minuten). Voor meer informatie
neemt u contact op met de zwemcoördinator.

Het hele jaar geopend
Delta Sportcentrum is het hele jaar geopend, maar sluit het zwembad op officiële feestdagen. Wanneer een zwemles op een feestdag valt, biedt Delta Sportcentrum de unieke
mogelijkheid deze in te halen op een ander moment.
Alle zwemlessen gaan in vakantieperiodes gewoon door.

Telefonisch meldpunt Vertrouwenspunt Sport
De Nationale Raad Zwemveiligheid streeft samen met de zwembranche naar een
zwem-klimaat zonder ongewenste omgangsvormen. Om dit te waarborgen is het telefonisch
meldpunt Vertrouwenspunt Sport van het Nationaal Olympisch Comité ook voor zwemscholen,
zwemverenigingen en zwembaden beschikbaar gesteld. Vertrouwenspersonen van dit landelijk
meldpunt zijn bereikbaar op telefoonnummer 0900-2025590

Contact Delta Sportcentrum
Delta Sportcentrum
Industriestraat 4
3201 VD Spijkenisse
Zuid-Holland
0181 - 613969
zwemmen@deltasportcentrum.nl

