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Vragen en antwoorden rond de overgang 

naar het EasySwim diploma 
 
 
 

 
Wat is het verschil tussen de huidige Zwem ABC opleiding/diploma en de EasySwim opleiding/diploma? 

Het EasySwim diploma is een internationaal zwemdiploma. In Nederland zijn er momenteel ruim 30 zwembaden die dit diploma 

uitgeven en het aantal groeit. Het diploma is naast een zwemvaardigheidsprogramma opgebouwd uit 9 praktijksituaties. Door de 

zwemvaardigheid op een praktijkgerichte manier te oefenen krijgt de opleiding een betekenisvolle invulling.  Hierin staan het 

zwemplezier en de betrokkenheid van de kinderen centraal. 

 

Het grootste verschil met het Zwem ABC zit in de wijze waarop de vaardigheden worden getoetst. Bijvoorbeeld: bij het zwem ABC 

wordt de techniek en conditie getoetst door onder andere het zwemmen van banen van 25 meter. Bij het EasySwim diploma wordt 

dezelfde techniek en conditie getoetst door in speelse situaties te zwemmen waarbij ze tussendoor praktijkgerichte opdrachten 

krijgen met bijpassend verhaaltjes. Voor kinderen veel leuker en uitdagender. Deze methode bereidt ze beter voor op situaties die 

ze in de praktijk tegen kunnen komen. Bij vrij zwemmen met vriendjes en vriendinnetjes hebben we kinderen nog nooit achter 

elkaar baantjes zien zwemmen. Vind je dat toch leuk, dan is de volgende stap na het behalen van het zwemdiploma misschien wel 

de wedstrijdzwemsport. Kortgezegd zal het kind bij het EasySwim diploma minder bewust afstanden zwemmen, maar zal door het 

toepassen van de praktijksituaties de zwemtechniek en het uithoudingsvermogen net zo goed worden ontwikkeld. 

 

Het grootste verschil zit dus in de praktijksituaties die nu niet in het Zwem ABC traject zitten. Een ander verschil is het diploma 

zwemmen zelf. Nu gaat het kind voor ieder onderdeel van het Zwem ABC proefdiplomazwemmen en diploma zwemmen. Dus in het 

hele programma 3 keer proef- en diplomazwemmen. Daarbij is het diplomazwemmen ook een officieel examenmoment.  

 

Het EasySwim diploma kent nog maar 1 diploma moment. Dat is het diplomafeest. Hier laten de kinderen zien aan de hand van alle 

praktijksituaties hoe goed hij of zij die beheersen en sluiten ze het feest af met het welverdiende zwemdiploma. Stralen zonder 

falen, zakken kan niet meer.  

 

Natuurlijk hebben wij getoetst of het kind zover is om naar het diplomafeest te mogen gaan. Dat doen we in de laatste fase van de 

zwemopleiding. Gedurende zo’n 4 tot 6 weken kijken we of het kind vaardig genoeg is om de 9 praktijksituaties aan te kunnen. Daar 

hebben de lesgevers ook onderling overleg met elkaar over. U als ouder krijgt persoonlijk van de lesgever te horen dat het kind klaar 

is voor het diplomafeest.  

 

Het niveau van het EasySwim diploma zit qua zwemvaardigheid tussen het huidige B en C in. Omdat het veel praktijkgerichter is, is 

de zwemveiligheid vergelijkbaar met die van het diploma C.  
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Hoe lang duurt het hele traject tot aan het EasySwim diploma ? 

In tegenstelling tot veel zwemscholen die aangeven dat een kind met 22 maanden een A en B diploma hebben, geven wij geen 

garantie dat een kind binnen een bepaalde tijd het zwemdiploma heeft gehaald. De ontwikkeling en vordering van het kind in de 

zwemopleiding is nou eenmaal van veel factoren afhankelijk. Wij garanderen kwaliteit en een betrouwbare en goede 

zwemopleiding.  

 

Wij verwachten dat een gemiddeld kind de volledige opleiding, ervan uit gaande dat het alle lessen achter elkaar heeft kunnen 

volgen, na 1 jaar en 5 maanden het diploma zou kunnen behalen. Met aftrek van alle vakanties kunnen wij kinderen 41 lessen per 

jaar aanbieden. Rond de 55 lessen zou een kind dan het diplomafeest mogen zwemmen. We willen nadrukkelijk vermelden dat het 

gaat om gemiddelde. Uiteraard zijn er kinderen die sneller zijn en ook kinderen die er wat langer over zullen gaan doen.  

 

In vergelijking met het huidige Zwem ABC zal een kind gemiddeld sneller een EasySwim traject kunnen doorlopen dan het traject 

voor de zwemdiploma’s A en B omdat we in kleinere groepen gaan werken.  

 

Wat is de waarde van het EasySwim diploma ? 

In Nederland bestaat er géén wettelijk zwemdiploma. Er zijn op dit moment, naast het Zwem ABC, al meer dan 7 zwemdiploma’s in 

de markt waaronder Superspetters, een diploma van de Koninklijke Nederlandse Zwembond en het internationale zwemdiploma 

ENVOZ. Het Zwem ABC is het meest bekende diploma in Nederland en ook een diploma dat gewoon goed is. Het is niet voor niets 

dat Bad Hesselingen al sinds decennia de kinderen de zwemopleiding met dit diploma laat afronden.  

 

Het EasySwim Diploma is ontwikkeld door EasySwim in samenspraak met het platform van deelnemende EasySwim baden (meer 

dan 125 baden internationaal) en een Raad van Advies met experts op diverse vakgebieden. Deze raad ziet er samen met de experts 

op toe dat de inhoud van het EasySwim Diploma enerzijds de zwemveiligheid meer dan voldoende waarborgt en anderzijds optimaal 

aansluit bij de laatste pedagogische inzichten die centraal staan binnen de EasySwim methodiek.  

 

Het EasySwim diploma heeft net zoveel waarde als onder andere het Zwem ABC. In beide gevallen worden wij als les aanbieder 

getoetst aan de kwaliteit van onze zwemlessen en de eisen die aan het diploma zwemmen worden gesteld.  

 

De grootte van de lesgroepen gaat wijzigen van maximaal 12 kinderen naar maximaal 6.  

De kinderen die na 1 januari 2019 gaan lessen voor het EasySwim diploma zullen in groepjes van zes leskinderen hun zwemopleiding 

gaan volgen. Omdat we in een overgangssituatie zitten kan het voorkomen dat er tijdelijk een groepje van 7 of 8 kinderen gaat 

ontstaan, maar groter zeker niet.  

Met de groepsgrootte van 6 kinderen zullen we het aantal lesgroepen uitbreiden van 50 naar 75. Per ‘lesuur’ zullen 4 groepen 

tegelijk les krijgen. Nu zijn dat er drie. We zullen dus ook meer lesgevers gaan inzetten. Daarnaast zullen we op een aantal lesdagen 

eerder gaan starten met de zwemlessen, 14.40 uur in plaats van 15.30 uur. Hiermee gaan we aansluiten bij de continu roosters die 

inmiddels door 50% van de basisscholen in Meppel worden gehanteerd. U heeft dus de mogelijkheid om uw kind aansluitend het 

einde van de schooltijd naar zwemles te laten gaan.   

De verwachting is dat kleinere lesgroepen geen nadelige gevolgen zullen gaan hebben voor de wachtlijsten, ook niet voor de lessen 

op zaterdag. 
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Blijft de lesduur 50 minuten ? 

Nee, we gaan naar een lesduur van 45 minuten. De praktijk is nu dat lessen direct op elkaar aansluiten en er weinig tijd is voor 

communicatie met de ouders. Dat is jammer, omdat het soms goed is even kort iets met elkaar uit te kunnen wisselen.  

 

Gaat een groep van 6 kinderen ook allemaal tegelijk meedoen met het diplomafeest ? 

Nee, dat blijft eigenlijk net als nu. Afhankelijk van de ontwikkeling van de zwemvaardigheid, de zwemveiligheid en de 

zelfredzaamheid van het kind maken de lesgevers de keuze per kind wanneer het toe is aan het diplomafeest waarin het 

zwemdiploma wordt uitgereikt.  Het ene kind is er eerder aan toe dan het andere kind.  Om de 5 tot 6 weken zal er een diplomafeest 

worden georganiseerd. 

 

In het leerlingvolgsysteem kunt u de vorderingen van het kind blijven volgen. De lesgevers toetsen gedurende het lesprogramma of 

het kind voldoet aan de eisen die het EasySwim diploma stelt. Als het kind snel door het programma loopt en daardoor ook sneller 

naar het diplomafeest mag, zal de lesgever dat uiteraard tijdig aan u doorgeven. Dat geldt ook als we zien dat het kind wat extra 

aandacht nodig heeft.  

 

Nu mag je na het behalen van je zwemdiploma A zonder EasySwim drijfpakje zwemmen.  Wanneer mag je bij het EasySwim 

diploma zonder drijfpakje zwemmen ? 

Eigenlijk net als nu. Pas wanneer ze het zwemdiploma hebben gehaald. Feitelijk zijn kinderen pas echt zwemveilig als ze het gehele 

Zwem ABC traject hebben doorlopen. Dat is niet anders dan bij het EasySwim diploma. Het EasySwim pakje blijft onderdeel van de 

zwemopleiding.  

In de voorlichtingsfilmpjes zijn veel oudere kinderen te zien.  Vanaf welke leeftijd is het EasySwim diploma geschikt ? 

De leeftijd waarop kinderen kunnen starten zal door de overgang naar het EasySwim diploma niet wijzigen. Nu kunnen kinderen 

starten als ze 4 jaar oud zijn en dat zal in de nieuwe situatie niet wijzigen. Net als nu zal het ook van de ontwikkeling van het kind 

afhangen of het binnen de gemiddelde tijd het volledige zwemprogramma met het diplomafeest mag gaan afsluiten.  

 

Door de praktijksituaties zal het totale programma zwaarder gaan worden. Maar omdat we in kleine groepen met de kinderen gaan 

werken, het interactief is en veel spelelementen bevat,  verwachten we dat de kinderen het programma niet als zwaarder zullen 

gaan ervaren.  

 
Er gelden vanaf 1 januari 2019 nieuwe tarieven 

De overgang naar kleinere lesgroepen en inzet van meer begeleiding heeft gevolgen voor onze tarieven. Bad Hesselingen biedt niet 

langer meer all-in pakketten aan. Vanaf 1 januari 2019 geldt een all-in prijs per les.  Middels een systeem van strippenkaarten kan 

korting kunnen worden verkregen bij aankoop van meerdere lessen tegelijk. Bij de all-in prijs zijn inbegrepen het EasySwim pakje en 

het diplomafeest. Ook mag uw kind gedurende de gehele zwemopleiding gratis zwemmen mits begeleid door een ouder/verzorger, 

ongeacht het aantal keren dat het komt zwemmen. De ouder/begeleider betaalt wel gewoon entree.  
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De nieuwe tarieven met ingang van 1 januari 2019  luiden als volgt: 

 

 
 

 

 
 
Team Bad Hesselingen 

 

Prijs per les prijs per kaart

enkele les € 16,50 € 16,50

9 lessenkaart € 15,75 € 141,75

18 lessenkaart € 15,00 € 270,00

36 lessenkaart € 14,25 € 513,00


