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Zwemlessen  

Adviesaanvraag VWS:  

 

Ten slotte is het voornemen zwemlessen voor kinderen tot en met 12 jaar weer toe te staan, met als 

doel het behalen van een A, B of C-diploma en daarmee het openen van zwembaden uitsluitend voor 

deze functie. Zwemlessen worden vanwege dit educatieve aspect en het belang voor veiligheid los 

gezien van de overige binnensporten. Voor zwemlessen worden de volgende voorwaarden voorzien:  

 

• Met reservering, triage en registratie.  

• Verkouden kinderen en/of kinderen met andere griepklachten blijven thuis.  

• Kleedkamers zijn open voor de kinderen met zwemles, douches zijn gesloten deze groep.  

• Ouders en verzorgers wachten buiten.  

 

Het OMT vindt het belangrijk dat de zwemlessen weer hervat worden en acht dit met inachtneming 

van de genoemde condities, ook mogelijk. Omdat het gaat om de zwemvaardigheid in relatie tot 

veiligheid, wordt hierbij vooral waarde gehecht aan het A- en B-diploma.  

Naast de bovengenoemde voorwaarden dienen kinderen thuis al omgekleed zijn, zodat 

ouders/begeleiders zo nodig alleen bij het omkleden na de les hoeven te helpen. Daarnaast is het 

ook belangrijk om ouders/begeleiders (max 1 per kind) per tweetal gefaseerd na de les naar de 

kleedruimte te laten gaan om de kinderen zo nodig te helpen met omkleden. Voor deze 

ouders/begeleiders dient ook triage en registratie plaats te vinden, evenals voor de 

zweminstructeurs. Uiteraard worden de algemeen geldende maatregelen in acht genomen en 

bevinden zich tijdens de zwemlessen alleen zweminstructeurs in de zwembadruimte. 

 Zwemlessen  

• Bij het hervatten van zwemlessen voor kinderen uit het primair onderwijs gelden de volgende 

voorwaarden:  

• Met reservering, triage en registratie.  

• Verkouden kinderen en/of kinderen met andere griepklachten blijven thuis.  

• Kleedkamers zijn open voor de kinderen met zwemles, douches zijn gesloten deze groep.  

• Ouders en verzorgers wachten buiten.  

• Kinderen zijn thuis al omgekleed.  

• Maximaal 1 ouder/verzorger per kind.  

• Zo nodig maximaal 2 ouders/verzorgers tegelijk toelaten om kinderen te helpen met aankleden.  

• Triage en registratie van ouders die zwembad betreden.  

• Triage en registratie van zweminstructeurs. 


