
 

 

 

 

Assen, februari 2018 

 

Beste zwemlesouder/ verzorger, 

Graag informeren wij u via deze nieuwsbrief over de wijzigingen in de exameneisen bij het 

diplomazwemmen voor het Zwem-ABC. 

Per 1 januari 2018: Nationaal platform Zwembaden NRZ wordt Nationale raad zwemveiligheid 

Zoals u weet is De Bonte Wever aangesloten bij de Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Dit 

platform geeft licenties uit aan zwemlesaanbieders die aan de kwaliteitseisen voldoen. Per 1 januari 

2018 mogen alleen zwemlesaanbieders die in het bezit zijn van deze Licentie de door de Nationale 

Raad Zwemveiligheid uitgegeven Nationale Zwemdiploma’s, waaronder het Zwem-ABC, verstrekken.  

Op deze manier weet iedere ouder dat de zwemlesaanbieders die Licentiehouder zijn, 

gecontroleerde en aantoonbare kwaliteit bieden. Licentiehouders werken onder andere met 

gekwalificeerd personeel dat in het bezit is van een VOG, hanteren een zwemlesplan en houden 

ouders op de hoogte van de vorderingen van het kind. Wij zijn trots u te kunnen melden dat De 

Bonte Wever ook in 2018 deze licentie mag voeren. 

Per 1 januari 2018: Nationale raad Zwemveiligheid wijzigt de exameneisen zwem ABC.  
 
Iedere paar jaar worden de exameneisen geëvalueerd en herzien in samenwerking met de 
zwembranche. Per 1 januari zijn de exameneisen gewijzigd. Met deze wijziging/ herziening sluiten de 
exameneisen beter aan bij de verschillende niveaus van het beheersen van de vaardigheden. 

Zwemdiploma A 
Je beheerst vaardigheden voor een zwembad zonder attracties. Zwemdiploma A is de opstap naar 
Zwemdiploma B en het complete Zwem-ABC. 

Zwemdiploma B 
Je beheerst vaardigheden voor een zwembad met attracties, zoals een (wildwater)glijbaan, een 
golfslagbassin en een stroomversnelling. Zwemdiploma B is de tussenstap naar Zwemdiploma C = 
Nationale Norm Zwemveiligheid. 

Zwemdiploma C = Nationale Norm Zwemveiligheid 
Je beheerst vaardigheden voor een zwembad met attracties en in open water zonder stroming of 
grote golfslag, zoals recreatieplassen en bredere sloten/vaarten (behalve in de zee). Met dit diploma 
voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. 

 Z.O.Z. 



 

 

Wat betekent dit concreet voor uw kind? 

- Vanaf 24 februari 2018 worden de A- diploma’s onder de nieuwe normen afgenomen 

- Vanaf 7 april 2018 worden de B en C- diploma’s afgenomen onder de nieuwe normen 

Ook de kledingvoorschriften voor Zwemdiploma’s A, B en C zijn gewijzigd. 
 
Zwemdiploma A 

• Badkleding 

• T-shirt, hemd of blouse met lange mouwen 

• Lange broek, jurk of rok tot de enkels 

• Schoenen 
 
Zwemdiploma B 

• Badkleding 

• T- shirt, hemd of blouse met lange mouwen 

• Lange broek, jurk of rok tot de enkels 

• Schoenen 
 
Zwemdiploma C 

• Badkleding 

• T - shirt, blouse of hemd met lange mouwen 

• Lange broek, jurk of rok tot de enkels  

• Jas met lange mouwen 

• Schoenen 
 
De kledingvoorschriften zijn voor Zwemdiploma A en B gelijk. De kleding bestaat uit een lange broek, 
een T-shirt, hemd of blouse met lange mouwen en schoenen. Voor Zwemdiploma C wordt een jas 
toegevoegd aan het kledingpakket. De kleding wordt bij alle onderdelen die horen bij ‘Survival’ tot 
het einde van de opdracht gedragen.  Uitzondering hierop is het onderdeel ‘Gekleed  
onder water gaan en door een gat in een verticaal hangend zeil zwemmen’ bij Zwemdiploma C. Dit 
onderdeel wordt zonder de jas gezwommen. 

Wilt u alle informatie nog eens nalezen kijk op www. https://www.nrz-nl.nl/ 

Meer informatie? Bel 0592-303 725 of mail naar zwembad@debontewever.nl 
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