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Wijs waterwennen staat voor het wennen aan water op een creatieve, brede 
en doordachte manier. Deze visie wordt gedragen door alle onderwijs-
instellingen in Vlaanderen. Met dit boek willen de auteurs waterwennen 
kaderen binnen de nieuwe leerlijn zwemmen. De aandacht gaat hierbij uit 
naar de rijke motorische ontwikkeling van het kind (zowel op het droge als in 
het water) en is gericht op een veilige en speelse sfeer (watersafety). 

Wijs waterwennen  bevat praktische en inhoudelijke  richtlijnen voor 3- 
tot 7-jarigen en richt zich tot LO-leerkrachten, kleuteronderwijzers en 
beginnende lesgevers waterwennen. De oefen� ches zijn ingedeeld in 
3 bouwstenen en 3 vaardigheden. De overzichtelijke lay-out van iedere 
� che maakt ze begrijpelijk voor iedereen met of zonder voorkennis van het 
waterwennen.
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10 Wijs WaterWennen 

INlEIDINg

Dit boek geeft praktische tips en oefenstof voor de zwemlesgever, ouder, kleuteronder-
wijzer of iedereen die interesse heeft in het thema waterwennen. We baseren ons hierbij 
op de nieuwe leerlijn zwemmen (Roelandt et al 2014). Het voorliggende boek ‘Wijs 
Waterwennen’ sluit aan bij het eerste niveau waterwennen in deze nieuwe leerlijn en 
geeft een aanzet tot fase 2, het leren overleven. We verwijzen graag naar dit theoretische 
handboek voor wie meer achtergrondinformatie wil over de nieuwe leerlijn zwemmen.

In deel 1 van dit boek kaderen we waterwennen  binnen de nieuwe leerlijn zwemmen. 
Het benadrukt het belang van een geordend en stapsgewijs leerproces en gebruikt hier-
voor een revolutionaire klasseringsmethode. Die zorgt voor systematiek maar is ook heel 
eenvoudig en praktisch in gebruik. Het wordt een ‘Wijs Waterwennen’.

In deel 2 wordt dit in de praktijk vertaald aan de hand van oefenfiches.

Deel 3 ten slotte biedt u tips and tricks over materialen, methodieken en technieken. Wil 
je bijvoorbeeld meer info over hoe je een plankje moet vasthouden, ben je op zoek naar 
creatieve materialen of wil je voor jezelf uitmaken of je nu met of zonder drijfmiddelen 
gaat werken en wat je met die angstige kinderen aan moet? We trachten een antwoord 
op deze en vele andere vragen te formuleren.

Let wel, het lezen en toepassen van de inhoud van dit boek kan nooit een gekwalifi-
ceerde opleiding vervangen. Het boek zal je kennis over waterwennen verbreden en 
verdiepen, waardoor je meer inzicht krijgt  in deze materie. Het volgen van een degelijke 
praktijkopleiding is een aanbevolen aanvulling op dit boek.
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Deel 1:
Een nieuwe leerlijn

zwemmen!
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Een nieuwe leerlijn zwemmen! 13

1 Een overzicht

Zwemlesgevers weten dat het leerproces in verschillende stadia verloopt. Klassiek 
bestaat een leerlijn zwemmen uit drie delen: 

• van waterwennen

• via leren zwemmen

• tot zwemvervolmaking. 

Omdat elk van die 3 stappen nog verder kan worden onderverdeeld en dus op zijn beurt 
nog meerdere onderdelen bevat, kunnen ze beter fasen worden genoemd. In de nieuwe 
leerlijn blijft de drieledige structuur behouden maar wordt er afgestapt van de traditio-
nele nomenclatuur (Roelandt et al, 2014). Op die manier blijven de drie grote delen van 
een zwemopleiding herkenbaar voor het grote publiek, maar krijgen we nieuwe onder-
delen die beter de lading dekken. 

De nieuwe leerlijn kent drie opeenvolgende fasen (Roelandt et al. 2014): 

• van bewegen in het water

• via leren zwemmen (of doelmatig leren bewegen in het water)

• tot zwemmend leren.
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Wijs WaterWennen 14

Figuur 1: Model van een nieuwe leerlijn zwemmen (Roelandt et al. 2014)

In de fase ‘bewegen in het water’ kan het kind nog niet zwemmen en leert het strikt 
genomen ook niet zwemmen. Het succesvol doorlopen van deze fase geeft het kind 
wel de nodige fundamenten voor het latere ‘leren zwemmen’. Deze eerste fase mag 
bijgevolg niet verwaarloosd worden en vormt de basis van de leerlijn. Hij bestaat uit drie 
subdoelen of niveaus, namelijk baby- en peuterwennen, waterwennen en leren overle-
ven. Het kind leert zich redden na een val in het water door rustig te blijven in het (diepe) 
water, zich rond te draaien en naar de kant te ploeteren op rug- of buikzijde en uit het 
water te klimmen. Simplistisch uitgedrukt kan het onderscheid tussen waterwennen en 
leren overleven als volgt worden omschreven: waterwennen wordt meestal geoefend in 
het ondiepe deel van het zwembad, leren overleven in het diepe deel. 

In deze onderbouw (die wordt vergeleken met een bruidstaartachtig model) zien we ook 
een belangrijke vernieuwing. Tot nog toe werd dit proces opgedeeld in 2 delen: ‘water-
gewenning’ en ‘leren zwemmen’. Nu omvat dit proces 3 niveaus (figuur 2): 

(1) Waterwennen

(2) Leren overleven

(3) Leren doelmatig voortbewegen.
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Een nieuwe leerlijn zwemmen! 15

Figuur 2 illustreert hoe deze extra stap niet tot stand komt door extra oefenstof. Juist 
door het veel dichter bij elkaar leggen van oefenstof uit de vorige niveaus komen we 
tot een enorme rijke deelverzameling waarin kinderen heel wat vaardigheden kunnen 
bij leren. Dit betreft nog geen afgewerkte zwemtechnieken maar wel levensbelangrijke 
overlevingsvaardigheden. Deze tussenliggende fase noemt men dan ook ‘leren overleven’.

In de eerste fasen van het leerproces is de oefenstof rechtstreeks verbonden met een 
van de drie niveaus. 

Figuur 2: Van twee naar drie niveaus

Centraal in het leerproces staat nog altijd de fase ‘leren zwemmen’. Maar de term 
‘zwemmen’ vertelt te weinig en kent geen uniforme begripsafbakening. Om die reden 
wordt de term ‘doelmatig bewegen in het water’ gebruikt. De nieuwe leerlijn koppelt het 
doelmatig bewegen aan het thema ‘watersafety’ dat de eerste focus van elke zwem-
opleiding wordt.

De leerlijn mag hier niet stoppen en gaat verder naar een tweede focus die iedere orga-
nisatie naargelang haar eigen werking en doelstellingen (school of club) dan ook zelf 
kiest. Deze verbreding vormt de laatste cluster van de leerlijn en biedt kinderen de kans 
om zwemmend te leren. 

Dit boek beschrijft de eerste fase, de onderbouw van de leerlijn en een goede start 
op weg naar de eerste focus. ‘Watersafety’ is een relatief nieuw begrip binnen het 
zwemproces. Het vertolkt de zorg van de ouders en staat hoog aangeschreven op vele 
internationale zwemprogramma’s. 

watergewenning leren zwemmen

leren
overleven

waterwennen doelmatig
voortbewegen

Nieuwe leerlijn zwemmen

Traditionele leerlijn zwemmen
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Wijs WaterWennen 16

1.1 Drie bouwstenen

Om de classificatie van oefenstof eenvoudig en toch volledig te maken, gebruikt de 
nieuwe leerlijn drie lichaamszones: 

• het hoofd
• de romp 
• de ledematen. 

Ze zijn zo gekozen dat iedereen een 
logisch verband ziet met de eerste 
stappen die een kind zet in het water. 
Het kind leert zijn hoofd onderdom-
pelen, zijn romp horizontaal in het 
water voortbewegen en gebruikt 
hierbij zijn ledematen. In de eerste 
stap van het leerproces is de oefen-
stof rechtstreeks verbonden met een 
van die drie zones. De drie lichaams-
zones gebruiken we niet alleen in de basis, maar ze blijven in het volledige leertraject een 
belangrijke rol spelen. Ze zijn zo fundamenteel dat we ze bouwstenen noemen. Bij de 
allerkleinsten bieden we oefeningen aan die rond 1 bouwsteen werken. 

In de volgende paragrafen gaan we op elk van die bouwstenen dieper in.

1.1.1 Het hoofd 

Je hoofd in het water brengen is voor een jong kind niet evident en vraagt gewenning:

• Inademen onder water gaat niet. In een eerste reflex houdt het kind de mond dicht 
en blokkeert het de ademhaling. Geleidelijk aan leert het kind dat het onder water de 
mond kan openen en kan uitademen. 

• Het water vervormt de visuele waarneming. Ogen zien anders. In een eerste reflex 
knijpt het kind de ogen dicht, maar wanneer het kind de ogen opent, merk het dat het 
kan kijken onder water. Het ziet er allemaal wat anders uit en het voelt wat raar aan, 
maar oriënteren lukt perfect. 

Als een kind boven water komt, heeft het de gewoonte om het water uit de ogen te 
wrijven. Tijdens het zwemmen is dat hinderlijk. Leer kinderen daarom het water uit 
het gezicht te schudden, net zoals een hond. 

Heel belangrijk hierbij is dat je als lesgever zelf ook meedoet. Al te vaak vragen begelei-
ders wel dat de kinderen onder gaan, maar houden ze zelf het hoofd de ganse les 
droog.

Eenvoudigheidshalve maken we een voorzichtige 
vergelijking met het leren fietsen. Hier moet je in 
het begin ook drie bouwstenen leren beheersen: 
sturen, trappen en evenwicht bewaren. Bij voorkeur 
leer je deze bouwstenen afzonderlijk. Zo leer je:

1. sturen op een loopfiets met 4 wielen, 
2. trappen op een fiets met zijwielen, 
3. evenwicht bewaren op loopfietsen 
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Een nieuwe leerlijn zwemmen! 17

• Oren lopen vol. Veel zwemmers denken er niet eens over na dat er water in de gehoor-
gang komt. Toch zien we tijdens het waterwennen vaak kinderen die hun hoofd wel in 
het water durven leggen, maar de oren nog even angstvallig boven houden.

• Sommige mensen voelen zich zelfs ongemakkelijk als hun haar nat wordt.

1.1.2 De romp

We zijn gewoon om tijdens onze dagelijkse activiteiten verticaal voort te bewegen (lopen, 
springen,…). Wanneer men je een fikse duw geeft, valt het op hoe je jezelf rechtop wilt 
houden. Dat doen kinderen ook. Maar in het water is net een horizontale ligging van 
belang om een goede stroomlijn te verzekeren. 

Door de opwaartse stuwkracht van het water lijkt het alsof de zwemmer haast gewicht-
loos is. Rotaties verlopen veel vrijer in het water, een voorwaartse rol op het land kan 
veel pijnlijker aflopen dan dezelfde rol in het water. Toch zullen kinderen, zelfs als ze al 
hebben leren rollen, dit niet onmiddellijk in het water doen.

Uiteindelijk komt er nog een laatste factor en ervaart je romp ook waterweerstand. Dit 
is een nieuwe ervaring voor het lichaam waardoor het voortbewegen in het water veel 
trager verloopt dan op het droge.

1.1.3 De ledematen

Op het land gebruiken we onze voeten om ons voort te bewegen, in het water gebruiken 
we zowel arm- en beenbewegingen om ons te verplaatsen. Bovendien zijn onze lede-
maten gewoon om vaste steunpunten te hanteren, waar deze in het water ontbreken.

Naast het ervaren van waterweerstand is het essentieel om de waterweerstand te leren 
gebruiken om vooruit te komen. Hierbij moet men leren hoe de voeten en de handen het 
best tegen het water worden afgezet om te stuwen.

1.2 Drie vaardigheden 

De leerlijn start met het oefenen van de bouw-
stenen. Het heeft geen belang welke bouw-
steen eerst aan bod komt, als ze maar alle drie 
voldoende aan bod komen vooraleer de tweede 
stap wordt gezet. In die volgende stap worden 
twee bouwstenen met elkaar gecombineerd. 
Wanneer twee bouwstenen in eenzelfde oefening aan bod komen, krijgen we een moei-
lijkere oefening. De oefenstof komt bijgevolg op een hoger niveau; een stapje dichter 

Als je mooi rechtdoor kan fietsen, leer 
je stoppen, uitwijken, hellingen nemen, 
met één hand fietsen… en dan... leg je 
het fietsexamen af en kan je ‘Fietsen’.
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bij de eerste focus ‘zwemmen’. Bij het combineren van bouwstenen wordt niet langer 
gesproken over bouwstenen of lichaamsdelen, maar over vaardigheden. Er bestaan drie 
vaardigheden: evenwicht bewaren, verplaatsen en het coördineren van bewegingen.

1.2.1 Evenwicht bewaren

Wanneer een kind de bouwstenen hoofd en romp beheerst, kunnen oefeningen rond 
drijven aangebracht worden. Door het lichaam en het hoofd in het water te leggen ont-
staat die mogelijkheid. In het begin kan men eenvoudig en ter plaatse drijven, uiteindelijk 
ook in beweging en in combinatie met ademhaling. De ledematen stuwen nog niet maar 
helpen geleidelijk aan wel met stroomlijnen. 

Evenwicht herstellen gebeurt op het droge actief door bijvoorbeeld bijbewegingen met 
de armen te maken, maar in het water gebeurt dit evenwichtsherstel passief en door 
kleine correcties te maken. Door rotaties te gebruiken kan je eveneens het evenwicht 
herstellenen en bewust verstoren.

1.2.2 Verplaatsen

Wanneer een kind de bouwstenen romp en ledematen beheerst, kunnen verplaatsingen 
ontstaan. Door het lichaam horizontaler te leggen en met de ledematen stuwing te genere-
ren, kan men eenvoudige verplaatsingen op de rug of in hondjesslag uitvoeren. Het hoofd 
gaat nog niet volledig onder, al kan dit na een tijd wel eens voor even gebeuren. 

1.2.3 Controle - Coördinatie

Wanneer een kind de bouwstenen hoofd en 
ledematen combineert, ontstaat coördina-
tie. De armen helpen het hoofd om te komen 
ademen, arm- en beenbewegingen kunnen 
geoefend worden in combinatie met ademha-
ling en je kan gericht onder water naar voor-
werpen duiken. De romp kan hierbij voorlopig 
nog ondersteund worden met bijvoorbeeld 
drijfmiddelen of de romp kan in verticale hou-
ding zijn.

Als met een reguliere fiets kan fietsen, 
ga je met een crossfiets, koersfiets en 
mountainbike experimenteren, en kan 
je ‘FIETSEN’.

zwemmen_deel2.indb   18 19/10/15   16:11
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Zodra we alle drie de bouwstenen succesvol combineren, bereiken we de eerste focus. 
Deze eerste focus noemen we: doelmatig voortbewegen in het water.

Vandaag promoot de nieuwe leerlijn niet langer het gebruik van het klassieke 25m brevet 
zonder nevenopdrachten. Water safety wordt als eerste focus naar voren geschoven. 

Schematisch worden de bouw-
stenen voorgesteld in een cirkel 
(figuur 3). Op die manier kunnen 
alle bouwstenen elkaar raken. De 
drie bouwstenen bevinden zich 
in de buitenste schil en worden 
herkenbaar gemaakt door de drie 
hoofdkleuren geel, blauw en rood. 
In de tweede schil combineren we twee onderliggende bouwstenen met elkaar en oefe-
nen we een vaardigheid. We naderen iets meer het doel van het leerproces en er ont-
staan nieuwe kleuren: groen, oranje en paars. Wanneer ten slotte de drie vaardigheden 
in één oefening voldoende aan bod komen, bereiken we het centrum van de cirkel. De 
drie vaardigheden succesvol combineren wordt dan ook de eerste focus van de nieuwe 
leerlijn zwemmen. We noemen het: doelmatig voortbewegen in het water. 

Het geven van een kleur klasseert een oefening duidelijk en overzichtelijk binnen deze 
cirkels. We zien onmiddellijk of een oefening tot het ‘waterwennen’ (eerste schil geel, 
rood of blauw) dan wel tot het niveau van ‘leren overleven’ behoort (tweede schil oranje, 
paars of groen). Om die reden krijgen alle oefeningen in dit boekje een kleurencode, die 
op hun beurt overeenkomen met bouwstenen of vaardigheden. 

Figuur 3: Bouwstenen van het leren zwemmen (Roelandt et al. 2014)
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Waarom zouden we dan als eerste streefdoel kin-
deren 25 m laten overbruggen, waar dit het lang-
ste einde in het zwembad is... leer eerst voldoende 
dicht bij de kant te blijven en te rusten indien nodig. 
Dit is leren bewegen in een waterig milieu.
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2 Iedereen zwemt 

In Vlaanderen is zwemmen één van de meest beoefende bewegingsactiviteiten (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 zwembadbeheerders, privé-zwemlesgevers, seni-
orenverenigingen… spelen een rol in het landschap van het zwemonderricht. Leren 
zwemmen staat dan ook, net als leren lopen en fietsen bovenaan het verlanglijstje van 
de ouders én de kinderen. Doordat ook het Vlaamse onderwijs (via de eindtermen) zich 
aansluit bij deze visie, is het leren zwemmen een recht voor elk kind. Of elk kind ook 
leert zwemmen op school, is een andere vraag. Een groot aantal zwemclubs, privéleer-
krachten, recreatieve en private organisaties sluiten zich aan bij het schoolse aanbod om 
kinderen te leren zwemmen.

2.1 Never safe, only safer

Veiligheid en risk managment, het zijn sleutelbegrippen in de maatschappij van de een-
entwintigste eeuw. Veiligheid in en rond het water krijgt terecht steeds meer impact. 
Verdrinking is bij de categorie ongevallen wereldwijd nog steeds de tweede belangrijk-
ste doodsoorzaak (WHO, 2000). Daarenboven is water een populair goed in onze con-
sumptiemaatschappij. Zwembaden en -vijvers voor privégebruik, subtropische zwem-
paradijzen en reisbestemmingen naar zonnige stranden zijn big business.

Het aanbrengen van camera’s, afsluitingen en waarschuwingsborden kan preventief een 
verdrinking helpen voorkomen. Het inschakelen van redders, beter reddingsmateriaal 
en reanimatietoestellen zal ook zeker een bijdrage leveren om de slachtoffers te helpen. 
Kinderen leren zwemmen is preventief ook een zeer goed initiatief, maar moet zeker 
worden aangevuld met bewustmaking en kennis van de gevaren van het water. Veel kin-
deren (en jongvolwassenen) overschatten hun eigen mogelijkheden en onderschatten 
het gevaar van het water. 

Ter bevordering van de watersafety bespreekt dit boek voornamelijk het bevorderen van 
de zelfredzaamheid van kinderen in het water. Andere thema’s komen niet aan bod. Het 
aanleren van een zwemslag kan de zelfredzaamheid van kinderen bevorderen. Maar we 
willen, conform de nieuwe leerlijn, al vroeger een stadium van zelfredzaamheid bereiken. 
Daarom leren we hen wennen aan het water en starten we met essentiële watersafety- 
vaardigheden. De focus ligt op het overwinnen van waterangst (om paniek te vermijden), 
het stuwen (om de kant te bereiken), het ademen (zowel boven als onder water), het 
drijven (om uit te rusten), het draaien (om zich te oriënteren en ook uit te rusten) en het 
verlaten van het water. Dit zijn uitdagingen op het niveau van het waterwennen en het 
leren overleven. 
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2.2 Brede motorische vorming 

Terwijl de meeste sportclubs zich beperken tot die vaardigheden die nodig zijn voor het 
uitvoeren van de specifieke sportdiscipline, is het doel van bewegingslessen bij jonge 
kinderen hen bewegingsvaardiger te maken. Concepten zoals Multimove voor kinderen 
en de Bewegingsschool van Rousseaux onderstrepen het belang van een evenwichtig 
en gevarieerd aanbrengen van bewegingsvaardigheden.

Het uitlokken en aanwenden van bewegings-
vaardigheden mag zich, zeker bij peuters 
en kleuters, niet beperken tot activiteiten 
op het droge. Ook in het water moeten 
bewegingsvaardigheden gestimuleerd 
worden. Anderzijds kunnen de bewe-
gingen die in het water aangeleerd 
worden, ook op het droge voorbereid 
worden en vice versa. Bewegen in het 
water heeft het voordeel dat een labiele 
evenwichtspositie mogelijk wordt en 
op een veilige manier aangeboden kan 
worden. ‘Vallen’ in het water doet immers 
minder of geen pijn. Zo kunnen alle rotaties op 
een leuke manier geoefend worden in het water.

Waterwennen creëert op die manier een stevig fundament aan bewegingsvaardig heden. 
Vaardigheden als een noodzakelijke voorwaarde bij het aanleren van de gestructureerde 
zwemslagen in de zwemsport, maar ook als basis voor andere watersporten (triatlon, 
redden, waterpolo, synchroonzwemmen en open water zwemmen). 

2.3 Ter land, ter zee…

2.3.1 Bewegen in een ander milieu

Ons lichaam, onze motoriek en ons evenwicht hebben zich aangepast aan het land-
leven. Bij de geboorte bezitten we de duikreflex, een overlevingsreflex als gevolg van 
ons negen maanden lange verblijf in het vruchtwater. Deze reflex zorgt ervoor dat een 
baby die met het hoofd onder water wordt gehouden, automatisch de ademhaling blok-
keert. Bij een baby van 6 maanden oud verdwijnt die reflex plots, als gevolg van de 
aanpassing aan het leven op het land. 
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Het kind leert steeds beter en efficiënter te bewegen op het droge. Het leert, met vallen 
en opstaan, de evenwichtsprikkels te overwinnen die door de zwaartekracht veroorzaakt 
worden. De overgang naar het waterig milieu zorgt voor verwarring. Bewegingen die 
efficiënt zijn op het land, blijken inefficiënt in het water (Langendorfer, 1995). 

Voorbeelden van efficiënte gewoonten op het droge die bewegen in het water benadelen:

• De hoofdrechtingsreflex
 Op het land zorgt de hoofdrechtingsreflex ervoor dat ons hoofd altijd in verticale 

positie blijft, ondanks bewegingen van het lichaam. Onze ogen zoeken met andere 
woorden steeds de horizon op. Om tot een horizontale stroomlijn te komen, ligt ons 
aangezicht in het water. Dit leidt tot een verminderde visuele feedback van de omge-
ving en van het lichaam.

 In de praktijk zien we dan ook veel kinderen het hoofd krampachtig boven water 
willen houden, hun blik naar de horizon gericht.

• De evenwichtsreflex
 Het evenwichtsherstel op het land is heel actief, terwijl dat in het water passief 

gebeurt. Een kind dat in het water tuimelt, hoeft eigenlijk niets te ondernemen om 
met het hoofd weer naar het wateroppervlak te komen. Kinderen moeten in het water 
bewust leren niets doen en zich ontspannen. 

 Ervaart een kind in een horizontale ligging toch evenwichtsverstoringen in het water, 
dan gebeurt het evenwichtsherstel met de benen. De armen worden gebruikt om te 
stuwen. 

Door de zwaartekracht lukt het voortbewegen op het land enkel met behulp van 
contact met de grond. In het water zorgt een opwaartse stuwkracht voor een ‘zwe-
vend’ effect van het lichaam. Er is geen contact meer met de bodem of met vaste 
voorwerpen nodig. Die opwaartse waterdruk kan het lichaam dragen, maar zorgt dan 
weer voor een minder stabiele situatie. 

Water oefent meer weerstand uit op het lichaam 
dan lucht. Voortbewegen in het water verloopt dan 
ook veel trager dan op het droge. Efficiënt voor-
waarts bewegen vraagt daarom een gestroomlijnde 
horizontale houding. 

Op het land zijn de handen ontwikkeld tot een zeer efficiënt grijpmiddel. Onze handen 
en armen zijn in rusthouding dan ook bijna constant gebogen. Deze grijppositie is een 
niet-efficiënte houding in het water. Als kinderen efficiënt in het water willen bewegen, 
zullen ze moeten leren om de hand gestrekt te houden (bij stuwing en stroomlijning).

Het in- en uitademen gebeurt op het land zonder nadenken. In het water moet het 
kind plots een automatisme creëren dat het enkel boven water kan inademen. Het 
uitademen moet onder water gebeuren.

Wijs weetje: 

Water oefent 800 keer meer  
weerstand uit dan lucht.
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Deze voorbeelden tonen aan dat het leerproces van zwemmen ook het leren controle-
ren van bepaalde gewoonten omvat. Jonge kinderen die veel naar het zwembad gaan, 
vinden vanzelf die bewegingen. Zij leren spelenderwijs vaardigheden in het water en 
ervaren bewegen in het water als ‘hun tweede natuur’. Doorloop met je kind niet te snel 
alle niveaus. Gun hen de tijd om te leren.  

2.3.2 Slag voor slag

Wennen aan een nieuw milieu vraagt tijd. Daarenboven zal je ook rekening moeten 
houden met het ontwikkelingsstadium van het kind. Volgens Gesell, een Amerikaanse 
kinderarts en ontwikkelingspsycholoog uit de negentiende eeuw, bepaalt de leeftijd (en 
dus de ontwikkeling) de motorische mogelijkheden van het kind. Daarom kunnen jonge 
kinderen onmogelijk op een korte termijn complexe bewegingen, zoals gestructureerde 
zwemslagen, gecontroleerd uitvoeren. 

De vier ontwikkelingslijnen van Gesell

- De ontwikkeling van kop naar voet:
 Kinderen ontwikkelen zich letterlijk van kop tot teen. Concreet betekent dit dat ze 

eerst meer controle krijgen over de bovenste ledematen en erna pas over de onder-
ste extremiteiten.
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- De ontwikkeling van binnen naar buiten:
 Lichaamsdelen die zich het dichtst bij de romp bevinden, bijvoorbeeld de schouder, 

krijgen sneller controle over hun bewegingen in vergelijking met de verste lichaams-
delen, zoals de hand. Als een kind van drie jaar bijvoorbeeld een kort touwtje rond-
draait dat hij met één hand vasthoudt, maakt hij een grote draaibeweging vanuit de 
schouder. Een kind van zes jaar beweegt hierbij slechts de hand en pols.

- De ontwikkeling van enkelvoudige naar samengestelde bewegingen:
 Het aanleren en het zich eigen maken van bewegingen vindt plaats van enkelvoudig 

naar samengesteld. Als een jong kind leert zwemmen, kan het zich enkel focussen 
op de beweging van één lichaamsdeel (bv. stuwen met de benen). Pas wanneer deze 
beweging voldoende geautomatiseerd is, kunnen bewegingen van twee lichaams-
delen (bv. drijven + stuwen met de benen OF stuwen met de benen + uitblazen onder 
water) gecombineerd worden. 

- De ontwikkeling van totaal bewegen naar lokaal bewegen:
 Peuters en jonge kleuters bewegen als een ‘blok’. De bewegingen die ze uitvoeren, 

worden gekenmerkt door veel bijbewegingen (of synkinesieën). De aansturing 
gebeurt uit beide hersenhelften tegelijkertijd.
Een driejarige die de tenen optrekt, spreidt ook de vingers (synkinesie). Een zesja-
rige kan de tenen optrekken en de handen gewoon gestrekt houden.

De leeftijd waarop en de snelheid waarmee kinderen leren waterwennen is daardoor 
rechtstreeks afhankelijk van het gemak waarmee het kind leert. Professor De Knop 
(1989) vraagt zich dan ook af: ‘Waarom op vierjarige leeftijd een kind al “kunstjes” leren, 
als het enkele jaren later dubbel zo snel gaat en bovendien dubbel zo aangenaam voor 
het kind.’ Hij stelt het aanleren van de motorische moeilijke bewegingen nog even uit. 
Het leerproces zal dan niet alleen sneller verlopen, maar ook gepaard gaan met een 
grotere plezierbeleving voor alle betrokken partijen. Vroege zwemlessen moeten dus 
niet zozeer focussen op het aanleren van technieken, maar hebben wel hun nut om een 
2de natuur te ontwikkelen.

Zonder een duidelijk beeld van enerzijds het doel en belang van de les en anderzijds de 
aandachtspunten, kan een les waterwennen nooit geslaagd zijn. Om die reden hebben 
de auteurs geprobeerd om alle oefeningen op eenvoudige wijze duidelijk herkenbaar 
te maken. Het gebruikte classificatiesysteem moet de gebruiker de kans geven zeer 
eenvoudig en toch doelbewust oefenstof te kiezen en te hanteren. Daarenboven kan de 
lesgever, door het exacte doel van de oefening te kennen, op de juiste manier accenten 
plaatsen en andere accenten even negeren. 
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2.3.3 Help, ik verdrink!

Tijdens hun eerste levensjaren maken jonge kinderen vaak enkel kennis met de bad-
kamer. Deze knusse omgeving is niet te vergelijken met het grotere, lawaaierige en 
koudere zwembad. Die nieuwe elementen kunnen jonge kinderen afschrikken, maar 
het is onze taak om ze te laten wennen aan nieuwe en diverse bewegingssituaties. Op 
een ‘wijze’ en speelse manier ontwikkelen we een gezonde nieuwsgierigheid voor deze 
nieuwe natte omgeving.

Heel wat kinderen vertonen waterangst. 
Op zich is die angst niet zo vreemd want 
mensen zijn geen waterdieren. Dus moeten 
wij leren ons doelgericht en efficiënt voort 
te bewegen in het water. Wennen aan het 
water helpt die angstreflexen te overwinnen. 
Het is pas als we het water vertrouwen dat 
we kunnen overgaan tot het aanleren van 
technieken. Wanneer een kind kan ervaren dat het niet zomaar naar de bodem zinkt, 
maar telkens opnieuw door de opwaartse kracht vanzelf naar boven komt, creëer je rust 
en vertrouwen.

Schmidt publiceerde in 1997 een tekening waarmee hij de zeven doodsangsten van een 
beginner in het water weergeeft. Op een leuke manier tekende hij enerzijds de angst voor 
het onbekende (het grote zwembad, de gladde vloer, een onbekende juf, het lawaai, de 
geur) en anderzijds de problemen die het nieuwe medium met zich meebrengt (drijven, 
ademproblematiek, geen vaste steun, koude, gebrekkig zicht onder water). Bewegingen 
in het water verlopen immers totaal anders dan op het droge. 

Een kind dat met het hoofd onder water gaat denkt wel eens (Schmidt, 1997):
• Help, mijn lichaam loopt vol met water als ik nu mijn mond open doe!
• Waar is de grond naartoe, ik val in een gat!
• Ik zie niets meer, waar ben ik?
• ...

Sterke emoties zoals angst kunnen zenuwprikkels blokkeren, waardoor de grote herse-
nen bewegingen niet langer kunnen controleren. Op dat moment nemen reflexen onbe-
wust de aansturing van de bewegingen over. Die reflexen kunnen efficiënt bewegen 
in het water verstoren. Ze leiden tot een nadelige lichaamspositie, onhandigheid en 
aandachtsproblemen. Ze vormen ongewenste stoorzenders in het leerproces. Vele ang-
sten zijn echter aangeleerd, moeten we onszelf als zwemlesgever of ouder niet steeds 
afvragen wie angstig is?

Wijs weetje: 

‘Kwal’ (zie oefenfiche 52): laat het kind 
een bolletje maken met gezicht in het 
water en duw het zachtjes naar bene-
den… het lijkt alsof je dribbelt.
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Wijs waterwennen staat voor het wennen aan water op een creatieve, brede 
en doordachte manier. Deze visie wordt gedragen door alle onderwijs-
instellingen in Vlaanderen. Met dit boek willen de auteurs waterwennen 
kaderen binnen de nieuwe leerlijn zwemmen. De aandacht gaat hierbij uit 
naar de rijke motorische ontwikkeling van het kind (zowel op het droge als in 
het water) en is gericht op een veilige en speelse sfeer (watersafety). 

Wijs waterwennen  bevat praktische en inhoudelijke  richtlijnen voor 3- 
tot 7-jarigen en richt zich tot LO-leerkrachten, kleuteronderwijzers en 
beginnende lesgevers waterwennen. De oefen� ches zijn ingedeeld in 
3 bouwstenen en 3 vaardigheden. De overzichtelijke lay-out van iedere 
� che maakt ze begrijpelijk voor iedereen met of zonder voorkennis van het 
waterwennen.

◆

BAAN VIER is  een organisatie van Filip Roelandt, Peter Van Gerven, 
Bart Soons en Reinout Van Schuylenbergh. 

AN TAETS studeerde af aan de VUB als Licentiate Lichamelijke Opvoeding 
en doceert watergewenning aan de AP Hogeschool. Als gewezen zwemster 
en trainster op recreatief niveau bouwde ze de nodige ervaring op om op 
professioneel vlak vernieuwend en gedifferentieerd met haar studenten 
Kleuteronderwijs aan de slag te gaan.

SILKE PLAETINCK  volgde haar opleiding Lichamelijke Opvoeding aan de 
UGent en verrijkte haar inzichten rond bewegen in het water door extra 
opleidingen. Ze bouwde ervaring op door het geven van zwemlessen aan 
kinderen en tracht op professioneel vlak de zwemmicrobe aan studenten 
LO en kinesitherapie door te geven aan de AP Hogeschool en UGent.

 SHELA VAN PUYVELDE  is afgestudeerd als Master in de Lichamelijke 
Opvoeding aan de UGent. Ze is sinds haar opleiding gepassioneerd door 
het geven van zwemlessen aan kinderen en volwassenen zowel op recreatief 
als op pre-competitief niveau. Als ambassadeur van het Multimove-concept 
draagt ze de brede motorische vorming van kinderen hoog in het vaandel, 
wat zich uit in haar lessen aan Howest en HoGent.
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