Q&A nieuwe diplomalijn Alkmaar Sport
•

Waarom voeren we nieuwe diploma’s in?

Doordat Alkmaar Sport diploma’s zelf gaat uitgeven voor het zwem-ABC, zijn wij instaat om
flexibel in te springen op trends of behoeftes die op dat moment spelen.De zwemdiploma’s
zijn aangepast aan de verhaallijn van Alkmaar Sport. Door het aanbieden van leukere zwemlessen, willen wij kinderen stimuleren om het gehele zwemlestraject te doorlopen. Kinderen
zijn namelijk pas echt veilig in het water als zij over het complete zwem-ABC beschikken. De
controle op de kwaliteit tijdens het afzwemmen wordt substantieel verhoogd naar 2 x per jaar
door een erkend en gecertificeerd bedrijf. Voorheen was de controle 1 x in de 2 jaar.

•

Hoe borgen we de veiligheid?

De veiligheid werd en wordt nog steeds door Alkmaar Sport geborgd middels het toezichtplan waar zwemles een onderdeel van is. Het toezichtplan wordt tevens door de Provincie/
RUD en het keurmerk Veilig en Schoon gecontroleerd

•

Hoe weten we zeker dat de kinderen nog wel goed leren zwemmen als we
ons niet meer laten keuren door de NRZ?

Alkmaar Sport is een innovatief sportbedrijf wij streven altijd naar het hoogste niveau.
Zwemles is een ontzettend belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van een kind en wij willen
het zwemlestraject voortdurend verbeteren. Zo wordt met ingang van het nieuwe seizoen de
controle op de kwaliteit tijdens het afzwemmen substantieel verhoogd naar 2 x per jaar door
een erkend en gecertificeerd bedrijf. Voorheen was de controle 1 x in de 2 jaar.

•

Zijn er inhoudelijk dingen aangepast?

Doordat Alkmaar Sport diploma’s zelf gaat uitgeven voor het zwem-ABC, zijn wij instaat om
flexibel in te springen op trends of behoeftes die op dat moment spelen. De afgelopen jaren
zijn er flink wat mensen in de problemen gekomen in een mui. Doordat wij de overstap hebben gemaakt, kunnen wij zelf onderwerpen toevoegen aan de lesstof en de examennormering. Zo wordt vanaf januari 2022 muizwemmen een vast onderdeel van het diplomazwemmen
bij zwemdiploma C om kinderen nog zwemveiliger te maken

•

Moet ik extra zwemlessen gaan betalen omdat het allemaal langer gaat
duren en omdat jullie steeds meer onderdelen erbij verzinnen?

Nee de pakketten blijven we aanbieden zoals deze nu zijn.

•

Voldoet het nieuwe diploma aan de eisen van de BREZ normering?

Ja de nieuwe zwemdiploma’s voldoen volledig aan de eisen van de BREZ (Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwem-ABC) normering. Daarnaast zouden wij de normering nog
kunnen verzwaren wat ten goede komt aan de kwaliteit.

•

Wanneer starten we met de nieuwe diplomalijn?

Wij starten in september 2021 met de nieuwe diplomalijn.

•

Als je een A diploma haalt bij de Hoornse Vaart, kan je dan nog wel bij een
ander zwembad gaan voor diploma B?

Ja dat is geen probleem.

•

Zijn de eisen hetzelfde als hiervoor?

Ja met mogelijke uitbreiding van nieuwe onderdelen (bijvoorbeeld muizwemmen).

•

Zijn deze diploma’s ook geldig als je bijvoorbeeld naar de brandweer, politie, leger of het CIOS wilt?

Ja.

•

Ik ben al halverwege mijn A, B of C diploma. Heb ik nu alles wat ik heb geleerd voor niets geleerd?

Nee. Wij zwemmen af volgens de landelijke BREZ Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwem-ABC) normen. Dit betekent dat je gewoon door kunt gaan met je A, B of C diploma.

•

Ik heb een A diploma bij een andere zwemlesaanbieder gehaald, mag ik
dan bij jullie voor B of zijn er andere eisen?

Ja. Je kan bij ons dan gewoon door voor zwemdiploma B en C.

•

Gaat mijn kind nu langer over het behalen van zijn/haar diploma doen?

We hebben het streven om alle kinderen zwemveilig te maken. We proberen het aantal lessen
onder het landelijk gemiddelde te houden. Ook na toevoeging van extra oefenstof.

•
Ja.

Blijft mijn zwemlespakket geldig?

