
 

Licentie ZwemABC behaald  
      

Op Woensdag 16 mei heeft Zwem- en polovereniging Vivax de Licentie Nationale Zwemdiploma’s behaald. Daarmee voldoet Vivax aan 

de meest recente kwaliteitscriteria om zwemles te mogen geven voor het Zwem-ABC, de Nationale Zwemdiploma’s. Wij bieden het 

enige echte Zwem-ABC. 
 

In Nederland mag iedereen zwemles aanbieden en een zwemdiploma uitgeven. Dit is namelijk niet wettelijk geregeld. De 

verschillende zwemdiploma’s leiden helaas niet altijd op tot dezelfde Nationale Norm Zwemveiligheid.  

Wij hebben echter de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en worden elk jaar onafhankelijk getoetst door de stichting Nationale Raad 
Zwemveiligheid (voorheen Nationaal Platform Zwembaden | NRZ). Zo weet je als ouder zeker dat de zwemlessen en het 

zwemdiploma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria en leg je de basis voor een leven lang zwemplezier en –veiligheid 

 

 

Dit geeft je als ouder/verzorger 4 zekerheden:   

1. Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat je kind in veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat. Zo 
werken de zwemonderwijzers volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven 

bijgeschoold. 

2. Je kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Met het behalen van het Nationaal Zwemdiploma C voldoet je kind aan de 
Nationale Norm Zwemveiligheid. Deze officiële diploma’s worden bijvoorbeeld erkend door brandweer, politie en sportopleidingen 

voor de uitoefening van verschillende beroepen. 

3. De zwemlesaanbieder hanteert een helder beschreven zwemlesmethode, zodat je kunt bepalen welke aanbieder het beste bij 
jouw kind past. Tijdens de zwemles wordt je als ouder ook goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van je kind. 

4.Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toetsmomenten bij het 
diplomazwemmen. 



 
 

Informatie zwemlessen “Vivax” tot 14 juli 2018 
 
Belangrijke data 
Zat 02-06-18 kijkles/gekleed zwemmen 
Woe 06-06-18    kijkles/gekleed zwemmen 

zat  16-06-18 afzwemmen Survival om 8.00 uur en Vivaxbrevet 8.45 uur  

woe  20-06-18 afzwemmen Vivaxbrevet 18.45 uur 

zat 23-06-18 diplomazwemmen; lessen in diepe bad vervallen, 

     inhaalles diepe bad woensdag 25 april   

woe 11-07-18    ouders mogen meedoen met de zwemles (1 ouder per kind) 
zat 14-07-18    ouders mogen meedoen met de zwemles (1 ouder per kind) 
 
Geen zwemles  

Op zaterdag 23 juni 2018 zijn er dus geen zwemlessen, i.v.m. diplomazwemmen (zwemlessen in het instructiebad gaan wel gewoon 

door) 

Start seizoen 2018/2019 
De zwemlessen in het nieuwe seizoen beginnen weer in september, op woensdag 19  september 2018 en op zaterdag  22 september 
2018. 

 
Namens mijn  team wens ik iedereen een fijne vakantie toe!! 

Patrick Kraan 
Voorzitter zwemles “Vivax” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


