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Waarom zwemmen in het onderwijs?

 Veiligheid

 Eindtermen lager onderwijs

 Ontwikkelen van motorische 
basiseigenschappen, een positief 
zelfbeeld en sociale vaardigheden

 Life-time sport

 En basis voor vele andere 
activiteiten



Leerlijn zwemmen

 Van watergewenning

 Via leren zwemmen

 Naar vervolmaking zwemmen

 En andere activiteiten in/op het 
water



Leerlijn zwemmen

 Van watergewenning: 
2de en 3de kleuter, 1ste leerjaar

 Via leren zwemmen: 
1ste en 2de (en 3de) leerjaar

 Naar vervolmaking zwemmen: 
vanaf 3de, 4de leerjaar

 En andere activiteiten in/op het 
water



watergewenning

Vertrouwd worden met het nieuwe, 
onbekende milieu ‘water’

 Angst overwinnen

 Kennismaken met eigenschappen 
van water

Welke?



Water is / heeft...

 Nat

 Vaak koud

 Geluidsafstotend: veel lawaai 

 Prikt in de ogen 

 Zeer grote weerstand

 Opwaartse druk

 Geen bruikbare zuurstof 



Water is / heeft...

 Nat

 Vaak koud

 Geluidsafstotend: veel lawaai 

 Prikt in de ogen

 Bevorderen de angst voor water



Water is / heeft...

 Zeer grote weerstand

 Dit zorgt voor remming. We moeten 
ons dus stroomlijnen in het water

Bewegen in het water gaat beter in 
horizontale positie

Bewegen in het water is vooral 
kwestie van armwerk



Water is / heeft...

 Zeer grote weerstand

 Hierdoor kunnen we stuwen: we 
kunnen ons afzetten tegen het 
water

 Roeispaanstuwprincipe

 schroefstuwprincipe



Water is / heeft...

 Opwaartse druk

 Deze opwaartse druk neutraliseert 
voor een deel de zwaartekracht: we 
kunnen drijven! 

 We hebben een andere 
evenwichtssituatie in het water. 
Hierdoor is het moeilijk om onder 
water te kijken en zich te oriënteren



Water is / heeft...

 Geen bruikbare zuurstof 

 We kunnen dus onder water niet 
ademen: de beweging in het water 
legt ons ademhalingsritme op 
(aquatische ademhaling)



Basisvaardigheden voor het bewegen 

in het water (zwemmen)

1. Leren stroomlijnen en horizontaal 
bewegen

2. Leren stuwen

3. Leren drijven (+ evenwicht in het 
water leren)

4. Zich onder water leren oriënteren

5. Aquatische ademhaling leren



Basisvaardigheden voor het bewegen 

in het water (zwemmen)

1. Leren stroomlijnen en horizontaal bewegen

2. Leren stuwen

3. Leren drijven (+ evenwicht in het water leren)

4. Zich onder water leren oriënteren 

5. Aquatische ademhaling leren

 Alle oefenstof is in functie hiervan!

Zoek een gepaste oefening voor elke 
basisvaardigheid...



Leren zwemmen

 Het beheersen van de 5 
basisvaardigheden resulteert 
automatisch in het kunnen 
‘zwemmen’. 

 We moeten de beweging wel 
verfijnen naar de genormeerde 
zwemstijlen.



Leren zwemmen: een paar vragen

 (Voorwaarde om hiermee te starten is 
‘voldoende watergewend’ zijn... )

 Complexe coördinatie: dus pas vanaf 5-6 
jaar

 (Welke zwemstijl eerst?)

 Met of zonder drijfmiddelen?: beide

 Een beginnend zwemmer zwemt nog niet 
veilig! Hiervoor moet men de ademhaling 
goed beheersen!

 Veel oefenen en afstand opdrijven



vervolmaking

 Veilig zwemmen

 Andere genormeerde zwemstijlen 
aanleren

 Conditie

 Gevorderde watergewenning



Andere activiteiten in (en op) het water

 Plezier!



Methode zwemonderwijs: 

watergewenning

 Stap 1: voorbereiding: zich veilig 
voelen en geen angst hebben voor 
water

 Stap 2: watergewenning 
(instructiebad)

 Stap 3: ‘gevorderde’ 
watergewenning (diep bad)



Stap 2: watergewenning (instructiebad)

 Altijd-alles-methode: in elke les 
werken we rond de 5 
basisvaardigheden. De oefenstof 
wordt steeds moeilijker.

 Klassikaal, in standen (met hulp 
van...!), in omloop

 Dit mag een hele periode duren…



Mogelijke eindvormen stap 2

 Leren stroomlijnen

 Afstoten van muur, uitdrijven tot... en rechtstaan

 Leren stuwen

 Liggend op plankje met hulp van armen en/of 
benen een breedte oversteken

 Leren drijven (+ evenwicht in het water leren)

 Drijven op buik

 Zich onder water leren oriënteren

 3 verschillende voorwerpen opduiken

 Aquatische ademhaling leren

 Onder water bewegen en in bepaalde zones kort 
boven komen 



Stap 3: ‘gevorderde’ watergewenning 

(diep bad)

 We starten met het leren zwemmen 
maar...

 blijven werken op de basisvaardigheden 
voor het bewegen in het water

 Dit zal het efficiënt zwemmen ten goede 
komen, de plezierbeleving in het water en 
de veiligheid

 Dit biedt ook vele mogelijkheden tot 
variatie



Methode zwemonderwijs: 

leren zwemmen

 Globale opbouwmethode: Vanuit de 
‘eindvorm’ (beheersen 
basisvaardigheden) gaan we verfijnen 
naar genormeerde zwemstijlen

 vooral werken rond basisvaardigheid 
‘leren stuwen’: opbouwende aandacht 
voor beenstuwing, gevolgd door 
armstuwing

 Met of zonder drijfmateriaal?: beide!

 ‘Gevorderde’ watergewenning



Aanleren schoolslag

1. Beenbeweging
 Baan

 Positie stuwvlakken (voeten)

2. + armbeweging
 Baan

 Positie stuwvlakken (handen/armen)

3. + ademhaling

Geef voor elke stap een voorbeeld van 
oefening



Aanleren crawl

1. Beenbeweging
 Baan
 Positie stuwvlakken (voeten/benen)

gebruik zwemvliezen

2. + ademhaling
3. + armbeweging

 Baan
 Positie stuwvlakken (handen/armen)

Geef voor elke stap een voorbeeld van 
oefening



Methode zwemonderwijs: 

vervolmaking

 Analytischer: werken rond 
aandachtspunten, met specifieke 
oefeningen (drills)

 Veel verbeteren

 Veel variatie

 Veel zwemmen!

 Blijvend werken rond ‘gevorderde 
watergewenning’



Organisatie zwemonderwijs

 Algemeen: 

 overleg met school- en 
zwembaddirectie

 Klasdoorbrekend werken met 
niveaugroepen

 Organisatie in het water:

 In functie van veel bewegen!




