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Iedereen leert zwemmen, maar welke zwemslag het kind als eerste leert, is 
hierbij niet de belangrijkste vraag. Leer kinderen een techniek kiezen waarbij 
ze zich veilig en goed voelen. De motorische ontwikkeling en veiligheid in en 
rond het water staat voorop. 

Zwemmen kan vanuit verschillende standpunten bekeken worden: als compe-
titiesport, als gezonde manier van bewegen en ook als belangrijke vaardigheid 
naar de veiligheid in en rond het water. Vanuit dit laatste oogpunt moet leren 
zwemmen een maatschappelijk recht blijven. Iedereen zou de vaardigheid 
van zich veilig te verplaatsen in het water, aangeleerd moeten krijgen. Het 
louter kunnen overbruggen van een bepaalde afstand in het zwembad, geeft 
geen voldoende indicatie dat het kind ‘watersafe’ is en bijgevolg schept dit 
een vals veiligheidsgevoel bij ouders en kind. Een kritische kijk op de klas-
sieke leerlijnen en het ontwikkelen van een alternatieve leerlijn, met ‘water-
safety’ als centraal gegeven, dringt zich op.

Baan Vier heeft, in samenspraak met alle stakeholders in het Vlaamse land-
schap voor zwemonderricht, een nieuwe leerlijn zwemmen ontwikkeld. Dit 
boek beschrijft deze nieuwe leerlijn zwemmen; een vijf stappenplan van 
waterwennen tot doelmatig voortbewegen in het water. Het boek biedt een 
theoretische houvast aan iedereen die bij het zwemonderricht betrokken is. 

◆

‘Baan Vier’ is een organisatie van Filip Roelandt, Peter Van Gerven, Bart 
Soons en Reinout Van Schuylenbergh. Allen hebben een achtergrond in de 
Lichamelijke opvoeding (masters en doctor in de LO) en hebben hun zwem-
specialisatie aan de Vlaamse Universiteiten van Gent en Leuven genoten. 
Vanuit hun expertise hebben zij een volledig nieuwe leerlijn ‘zwemmen’ 
voor Vlaanderen ontwikkeld, in samenspraak met de betrokken partijen 
(alle onderwijsnetten, het ISB - de zwembadsector, SVS, de universiteiten, 
de Gezinssportfederatie, de Vlaamse Triatlon- en Duatlonliga, de reddings-
federatie, het BVLO en Parantee). 
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7Voorwoord

FOrwArD

He who sees only the goal does not see the way!
 A Zen proverb

The “way”, i.e. the process or the journey, is its own reward – the ultimate reward. The 
‘journey’ is where the so important foundational skills are acquired and perfected. And 
these foundational skills are not only prerequisite to further development but they are 
often the key to survival; the lack of these foundational skills often that which triggers an 
emergency episode. Tradition, lack of reflection or a misguided agenda, have often led 
to inappropriate goals, thus a less than appropriate journey. The authors of this book 
guide us along the way in a revolution – on this exciting journey.

The history of the teaching of swimming has been dominated by tradition and “expert 
opinion”. It has also been an attractive pastime for young people. Often voluntary, at best 
it is poorly paid.

The consequences of this are that a) the hundreds of organizations around the world 
which are engaged in the teaching of swimming have each, independently, evolved 
their own ‘tradition bound’ methods and content. The variation among these organiza-
tions is mind boggling and they rarely exchange views but rather hold on to their own 
agenda. This confirms that we really have not come so far since the days of Winmanns’ 
“Columbetes” perhaps the first ever text book on swimming (1538). And b) the career 
of the typical young swimming teacher is short, often only a few years. Very few ever 
reach the “10,000 hours of deliberate practice” which psychologist K. Anders Erics-
son’s research shows is necessary to become a real expert (at anything). Few reach the 
level of performing the real “art” of teaching swimming.

The authors highlight the need to base our methods and content on scientific principles 
and research evidence. Tradition and expert opinion are no longer enough. Here, in 
their theoretical reflections, the authors call for deeper reflection, by both individuals 
and organizations involved in the teaching of swimming. What do we do? How do we 
do it? And most importantly, WHY? When considering the teaching of swimming in a 
drowning prevention context (is there any other?) we have a moral obligation to reflect 
on these questions. It is a human right to learn to swim – to prepare for the unexpected 
emergency. It is our responsibility to provide quality instruction for all. If we can answer 
these questions the teaching of swimming will thus become the practice of an art based 
on a foundation of science. 

Filip Roelandt and Bart Soons and their colleagues in “BAAN VIER” have dedicated 
themselves to bring together all of the stakeholders in Flanders in a united effort to 
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reduce the burden of mortality and morbidity by drowning. They focus on the teaching of 
swimming as one of the most important elements in drowning prevention, especially on 
its’ methodology. They see as an important piece of the puzzle, to develop standardized 
planning, methodology, and content in the “wet environment” – to make the best use of 
the “wet” physical education lesson. Having struggled for many years in the same direc-
tion, I am delighted to find that others are of the same persuasion. 

Traditional teaching has been based on an “error correction” model. All too often, the 
model strived for is the technique of the adult. A developmental approach recognizes 
efficient movement in gross technique, as a step in the right direction, at a developmen-
tally appropriate stage. Variance from the adult performance is not incorrect, simply 
incomplete, a step along the way. In this sense, there is no “incorrect”. This traditional 
teaching has also focused on inappropriate goals such as a primary focus on strokes 
(what is done with the arms and legs) ignoring the foundational skills. Another inappro-
priate goal is to focus on a specific distance (e.g. 25 meters) rather than to strive toward 
relaxation, effective breathing and efficient movement (reduced energy expenditure). 

The authors discuss these problems at length and suggest ways to stimulate curiosity, 
to discover ones’ own solutions and to experience the joy of mastery. The creation of a 
learning friendly environment and a mastery climate are also discussed. No methodology 
suits all. We are encouraged to focus on each learner’s background and needs. In this 
way, the child will show the way, and there may be a different way for each child.

The authors have demonstrated their pedagogical insight and their aquatic movement 
expertise. 

They have shown us the way. It remains for us to follow, to reflect and to continue to ask 
questions. Good reading one and all. Thank you Filip, Bart, Reinout and Peter!

Down with strokes only.

no stroke first - first build a firm foundation.

why 25 meters but not 26?

Robert Keig Stallman, PhD
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Inleiding 11

Iedereen zwemt! Zwemmen is een van de meest populaire sporten in Vlaanderen 
(Scheerder et al, 2013). Haast iedereen komt op een zeker moment in aanraking met 
zwemonderricht, hetzij op school, in de zwemclub, de zwemlessen bij de Gezinssport-
federatie (GSF) of een andere recreatieve sportvereniging, of bij de privélesgever 
(figuur 1). De gehanteerde methodieken in deze verschillende verenigingen zijn tot op 
heden niet gebaseerd op een gemeenschappelijke leerlijn, noch worden methodieken 
of oefenstof gedeeld. Deze diversiteit kan enerzijds gezien worden als een rijkdom, 
anderzijds hypothekeert dat een vlotte doorstroming naar het zwemmen als gezonde 
bewegingsvorm of als gereglementeerde sporttak. 

In dit boek geven we een theoretische beschouwing op een leerlijn zwemmen, waarbij 
het ‘leren zwemmen’ een cruciaal onderdeel vormt. We wensen ‘zwemmend Vlaanderen’ 
een gefundeerde kapstok te bieden voor verantwoord zwemonderricht. We zijn ervan 
overtuigd dat de leerlijn zwemmen een gemeenschappelijke basis kan bieden aan het 
leren zwemmen. Vanuit deze gemeenschappelijke basis kunnen er trajecten ontwikkeld 
worden naar verbreding en naar verdieping.

Figuur 1 Mogelijke aanbieders van zwemonderricht: iedereen volgt hierin een ander traject, in 
meerdere organisaties.
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INFOKADER – zwemonderricht

De term zwemonderricht wordt in deze tekst in zijn meest brede betekenis gebruikt en 
overstijgt daarmee de zwemlessen die in het onderwijs worden aangeboden.

Aanvullend op deze leerlijn zwemmen worden ondersteunende handleidingen en media 
ontwikkeld. Op de website www.baanvier.be zal u hierover meer informatie vinden. De 
auteurs organiseren ook bijscholingen voor zwemlesgevers, trainers, onderwijzers en 
leerkrachten lichamelijke opvoeding. Op de website www.schoolzwemmen.be vindt u 
daarover meer informatie terug. De auteurs zijn van nabij betrokken bij de vzw Zwem-
scool. Dat is een organisatie die zwemonderricht aanbiedt aan kinderen volgens de prin-
cipes van de leerlijn zwemmen. Voor informatie en inschrijvingen kan u op de website 
www.zwemscool.be terecht.

Heeft u vragen over deze leerlijn zwemmen, dan kan u de auteurs hierover contacteren 
via filip@baanvier.be en bart@baanvier.be. 
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iedereen zwemt

Zwemmen is een van de meest beoefende bewegingsactiviteiten of sporten in Vlaande-
ren (Scheerder et al, 2013). Jong, oud, fit, minder fit, … iedereen zwemt. Niet alleen de 
zwemclub is betrokken in de organisatie van het zwemmen en het zwemonderricht, ook 
de scholen, de Gezinssportfederatie (GSF), de zwembad beheerders, 
privézwemlesgevers, seniorenverenigingen, … spelen een rol 
in het landschap van het zwemonderricht (figuur 1). Elk van 
deze verenigingen en organisaties benaderen het zwem-
men vanuit hun specifieke invalshoek en doelstellingen. 
Er zijn net zoveel visies op het zwemonderricht als er 
aanbieders zijn. Een gemeenschappelijke visie rond 
leren zwemmen, neergeschreven in een leerlijn, is in 
Vlaanderen tot op vandaag onuitgegeven.

Té snel, té specifiek

Observeren we het zwemonderricht in Vlaanderen, dan stellen 
we vast dat al te vaak, té snel té specifiek naar een gereglemen-
teerde zwemslag wordt toegewerkt. Heel vaak is het  zwembrevet 25 m het ultieme 
doel van een lessenreeks. In Vlaanderen wordt de schoolslag doorgaans als eerste 
zwemslag aangeleerd. Aan basisvaardigheden in het water wordt maar zelden aandacht 
gegeven. Men blijft deze aanleermethode gebruiken, veelal vanuit een traditie, of omdat 
de omgeving (mentoren, directie, oudercomité, beheerraad, collega’s) dat opdringt, of 
uit gebrek aan kennis van een andere methode. We spreken in dit geval van een zeer 
specifieke invalshoek op het zwemonderricht. In deze leerlijn zwemmen echter vertrek-
ken wij van een brede invalshoek. We laten de kinderen kennismaken met meerdere 
vaardigheden en zwemslagen en beperken ons niet tot de gereglementeerde zwemsla-
gen uit de zwemcompetitie.

Roelandt (2009) vergeleek het zwemonderricht met het aanleren van een balsport. We 
specialiseren geen kinderen van zes jaar oud in één balsport, maar oefenen basismoto-
rische vaardigheden en de beginselen van alle balsporten. Spelen met de bal betekent 
voor jonge kinderen zowel trappen als gooien, rollen en dribbelen met zowel handen 
als voeten. Pas na het verwerven van deze basisvaardigheden kunnen sporten zoals 
volley-, basket- en voetbal aan bod komen. Het kind wordt motorisch rijk als het met 
zoveel mogelijk bewegingsthema’s kennismaakt. Hoe rijker de motorische ervaring van 
het kind, hoe beter het fundament voor een latere specialisatie (Moesch et al, 2011). 
Kinderen van 5 jaar oud krijgen bewegingsgericht onderwijs, kinderen van 9 en ouder 
werken steeds meer sporttakgericht (Balyi et al, 2010).
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Deze trend om meer te werken aan de basismotorische vaardigheden in plaats van aan 
de specifieke sporttechnische vaardigheden, verliep wellicht parallel met de jongere 
leeftijd waarop kinderen in de sportclubs aangetrokken worden. Ook de leeftijd waarop 
kinderen leren zwemmen is de afgelopen decennia gevoelig gedaald. We merken echter 
dat nog steeds de zwemslagen uit de gereglementeerde zwemcompetitie gebruikt 
worden in het zwemonderricht. De beschikbaarheid van uitgebreide documentatie over 
de gereglementeerde zwemslagen is daarvoor wellicht een verklarend element. De 
vraag is of deze technisch complexe zwemslagen wel het beste uitgangspunt zijn voor 
de start van het zwemonderricht. De correcte technische uitvoering vereist soms zeer 
specifieke morfologische eigenschappen die ontbreken bij veel modale zwemmers. We 
stellen ons daarom de vraag of de gereglementeerde zwemslagen uit de zwemcompe-
titie voor de modale zwemmer wel het beste uitgangspunt vormen.

zwembrevetten

Evaluaties vormen een belangrijk onderdeel in elk leer-
proces. Een reeks van testen moet nagaan of het kind 
de vooropgestelde doelen bereikte en zodoende klaar 
is om de volgende stap te zetten in de leerlijn. In het 
zwemmen worden deze evaluaties doorgaans gekop-
peld aan diploma’s of brevetten. Een kind dat slaagt voor 
een bepaalde testbatterij krijgt een zwemdiploma als belo-
ning. Zwembrevetten worden aangeboden in een chronolo-
gisch gerangschikte reeks. Als uw kind een eerste brevet behaalt, 
kijken zowel de ouders als de kinderen al uit naar het tweede. Dergelijke zwembrevetten 
zijn tevens een stimulans om te blijven zwemmen, nieuwe vaardigheden te leren en te 
vervolmaken. 

In Vlaanderen geven meerdere organisaties brevetten uit en promoten ze. De meeste 
brevetten komen voor in de fase van de watergewenning. Daar bestaat een groot 
gamma aan zwembrevetten. Slechts één ervan heeft een wetenschappelijke basis. De 
Ready to swim testbatterij voor watergewenning werd in 2002 aan de Gentse universi-
teit ontwikkeld (Lenoir et al, 2002) en later nog verder op punt gezet (Roose M, 2008). 
Momenteel gebruikt het Vlaamse Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) 
deze testbatterij. De verschillende testen worden verdeeld over vijf brevetten. Deze vijf 
brevetten vormen de brevettenreeks van de watergewenning (figuur 2). 
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Figuur 2 De ISB brevettenreeks watergewenning.

Naast de ISB-brevetten bestaan ook nog tal van andere brevetten-
reeksen. Ze zijn met goede bedoelingen opgesteld, bediscussieerd en uitgeprobeerd, 
maar zelden wetenschappelijk gefundeerd. Deze zwembrevetten genieten in onze 
Vlaamse zwembaden een grote populariteit. Voor veel gebruikers zijn ze zeer waardevol 
en is het gebrek aan wetenschappelijke validatie geen zorg. Het wordt evenwel ver-
warrend als gebruikers in contact komen met verschillende brevettenreeksen. Volgens 
De Martelaer (1999) getuigt het grote aantal zwembrevetten in Vlaanderen van weinig 
eenduidigheid. De keuze van brevetten is momenteel afhankelijk van de organisatie die 
ze promoot en aanbiedt. De doelstellingen die de verschillende instanties bij hun zwem-
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