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Lessenreeks periode 10  

Voor periode 10 is geen lessenreeks ontwikkeld zodat er in deze periode gewerkt kan worden aan 

specifieke aandachtspunten en conditie. De lesgever bepaalt waar de kinderen nog moeite mee 

hebben en wat er nog verbeterd moet worden. Hieraan wordt vervolgens aandacht besteed in de 

lessen. Belangrijk is dat de kinderen alle onderdelen beheersen voordat ze voor hun diploma 

kunnen gaan zwemmen (zie de checklist diploma zwemmen op de volgende pagina’s). 

 

Differentiëren  

Differentiëren is erg belangrijk tijdens het lesgeven. Meestal kunnen oefeningen met de hele 

groep gedaan worden, maar dat is niet altijd zo. Het ene kind leert snel en pakt een oefening snel 

op, het andere kind heeft er meer moeite mee. 

In deze laatste periode wordt er per kind bekeken wat er nog verbeterd kan worden. Het kan dus 

zo zijn dat de helft schoolslag aan het oefenen is, terwijl de rest bezig is met de borstcrawl. Zo 

worden de kinderen ook uitgedaagd om zichzelf te verbeteren. 

 

Doelen  

Behalve specifieke leerdoelen per kind wordt in deze periode het wrikken verder aangeleerd: 3 

meter voorwaarts en 3 meter achterwaarts. Ook wordt er gewerkt aan de conditie, wordt de 

schoolslag uitgebreid naar 50 meter en moeten de kinderen 150 meter achter elkaar kunnen 

afleggen in een slag naar keuze. Tot slot worden bij alle slagen de puntjes op de i gezet.  

 

Diplomazwemmen 

Tijdens de lessen worden alle onderdelen van het diploma zwemmen getoetst. Hiervoor hoeft 

geen apart moment georganiseerd te worden. Aan de hand van de doelen die in de lessenreeksen 

genoemd zijn, maar ook in de checklist voor het diploma zwemmen vermeld staan, kunnen de 

kinderen beoordeeld worden. Eventueel kunnen de bijzonderheden per kind opgeschreven 

worden. Als alle onderdelen voldoende zijn, kan het kind voor het diploma gaan zwemmen. De 

KNZB heeft hiervoor een draaiboek gemaakt dat als leidraad kan dienen voor de organisatie. 
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Checklist diplomazwemmen 
 

          Bijzonderheden 

Met kleding 

T-shirt lange mouw, lange 
broek + waterschoenen 

                  

Voetsprong te water                   

50m zwemmen met slag naar 
keuze 

                  

Onder mat door zwemmen,  

Over mat heen klimmen 
                  

Hoekduik gevolgd door 
voorwerp aantikken op 1,5m 
onder het wateroppervlakte 

                  

30 sec. helphouding                   

30 sec. watertrappen                   

Zelfstandig op de kant 
klimmen 

                  

Alle vaardigheden worden zonder zwembril uitgevoerd!  
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Checklist diplomazwemmen – Vervolg 
 

          Bijzonderheden 

Zonder kleding                   

150 meter zwemmen met slag 
naar keuze 

                  

Borstcrawl, 25 meter                   

Rugcrawl, 25 meter                   

Enkelvoudige rugslag, 50 
meter 

                  

Schoolslag, 50 meter                   

Uitdrijven op de rug, 10 sec.                   

Uitdrijven op de buik, 10 sec.                   

Kopsprong in het diepe water 
gevolgd door zwemmen door 
het gat op 6 meter 

                  

Draai om lengte-as                   

Draai om breedte-as                   

3 meter voorwaarts wrikken, 

halve draai, 3 meter 
achterwaarts wrikken 

                  

Met een hurksprong te water                   

Met een koprol te water          

Alle vaardigheden moeten zowel met als zonder zwembril uitgevoerd kunnen worden 
 


