Hoe weet je of je hét Nationaal
Zwemdiploma van de Nationale Raad
Zwemveiligheid in handen hebt?
Het Nationaal Zwemdiploma van de Nationale Raad Zwemveiligheid is een waarde
document. Helaas rouleren er ook kopieën of nagemaakte exemplaren. Wil je zeker
weten dat je het Zwem-ABC hebt dat voldoet aan de kwaliteitseisen van de Nationale
Raad Zwemveiligheid? Dan ziet het zwemdiploma er precies zo uit, zoals hieronder
afgebeeld. Let vooral op de echtheidskenmerken. We adviseren ook bij de keuze van
zwemles te controleren of dit diploma wordt uitgegeven.
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Heeft op
met het behalen van het Zwemdiploma C laten zien de vaardigheden te beheersen om
op een veilige manier te bewegen en te recreëren in een zwembad met attracties en in open water zonder stroming of grote golfslag, zoals
recreatieplassen en bredere sloten/vaarten (behalve in de zee). Met het Zwemdiploma C heb je voldaan aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.
Handtekening Examinator Nationale Zwemdiploma’s

Namens de toezichthoudende instantie

Drs. G.M. Mittendorff, voorzitter Nationale Raad Zwemveiligheid
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Hier hoort de A, B of C op de
achtergrond te staan. Dit is
een kopieerbeveiliging.
Staat deze letter hier niet of
zie je het woord ‘kopie’, dan
heb je dus niet het echte
zwemdiploma in handen.

JE HEBT JE ZWEMDIPLOMA

BEHAALD

Met het behalen van het Nationaal Zwemdiploma C heb je laten zien een zeer goede conditie te hebben en de vaardigheden
te beheersen om op een veilige manier te bewegen en te recreëren in een zwembad met attracties en in open water zonder
stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en bredere sloten/vaarten (behalve in de zee). Met het Zwemdiploma C heb
je voldaan aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.

Vaardigheden
Je hebt laten zien dat je met kleren aan, na een onverwachte
val in het water, je boven water kunt oriënteren met
watertrappen, een lange afstand kunt zwemmen met één
of meer van de vier zwemslagen (schoolslag, enkelvoudige
rugslag, borstcrawl, rugcrawl), je onder water kunt
oriënteren en ergens doorheen kunt zwemmen en
zelfstandig uit het water kunt klimmen.

Je hebt laten zien dat je de vier zwemslagen
(schoolslag, enkelvoudige rugslag, borstcrawl,
rugcrawl) technisch goed kunt uitvoeren over
een lange afstand.

_tips_
Zwemveiligheid kun je alleen behouden
door oefening. Blijf daarom regelmatig
zwemmen.

Je hebt laten zien dat je vanaf de kant kunt duiken, je
onder water kunt oriënteren, onder water ergens doorheen
kunt zwemmen en op een veilige plek kunt bovenkomen.

Je hebt laten zien dat je met kleren aan naar een
drijvend voorwerp toe kunt zwemmen en hierop kunt
drijven om uit te rusten en op je rug kunt drijven.
Je voelt je vertrouwd in het water.

Wees zuinig op dit waardedocument.
Je kunt het later nog nodig hebben
bij bepaalde opleidingen of beroepen.
Bewaar het zwemdiploma daarom goed.

Je hebt laten zien dat je een zeer goede conditie hebt
om met één of meer van de vier zwemslagen (schoolslag,
enkelvoudige rugslag, borstcrawl, rugcrawl) een lange
afstand te overbruggen.

Je hebt laten zien dat je kunt watertrappen met
armen en benen en je tegelijk kunt verplaatsen
en je kunt omschakelen naar drijven op je rug
om uit te rusten.

Zwemmen is leuk, maar wees altijd
voorzichtig.
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Landelijk vastgestelde eisen
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omschreven in
vaardigheden
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Het echtheidskenmerk met het hologram op de voorzijde betekent dat dit zwemdiploma een officieel document is met een uniek nummer uitgegeven door de stichting
Nationale Raad Zwemveiligheid. De zwemlesaanbieder wordt onafhankelijk getoetst door de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid en voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.
Lees hierover meer op www.allesoverzwemles.nl.
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Kijk voor meer informatie op: www.allesoverzwemles.nl

Heel Nederland zwemveilig

