
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Het is voor alle kinderen belangrijk dat zij leren zwemmen. Sterker nog, dat zij goed leren zwemmen en dat zij een zwemvaardig niveau bereiken. 

Zwemvaardig ben je pas als je een zwemdiploma op C-niveau hebt gehaald. Het zwemdiploma van de KNZB dat kinderen krijgen na de SuperSpetter 

zwemlessen is van dit niveau. Alle kinderen die met SuperSpetters zwemles leren zwemmen zijn dus zwemveilig na het behalen van het KNZB diploma. 

Daarnaast staat SuperSpetters zwemles voor aandacht en plezier. Er wordt les gegeven in kleine groepjes, en de lesgevers op de kant zijn allemaal 

gediplomeerd. Samen met Kinderhulp en Jeugdsportfonds is de KNZB is het project ‘SuperSpetters voor iedereen’ gestart. Hiermee wordt het voor nog 

meer kinderen mogelijk om het zwemdiploma te halen. We vroegen de directeur van Kinderhulp Jan Wezendonk naar het belang van zwemles en de 

redenen om met het project ‘SuperSpetters voor iedereen’ te beginnen: 

(SuperSpetters, KNZB) 

(SuperSpetters, KNZB) 

(Kinderhulp) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“Leren zwemmen hoort in Nederland tot de basisuitrusting. 
Ieder kind heeft recht op een zwemdiploma’’ 

 

Wat is het belang van zwemles voor kinderen? 

Jan: ‘Zwemles is voor kinderen belangrijk vanwege de 

veiligheid in een waterrijkland als Nederland en vanuit 

een nadrukkelijke sociale overweging. Je wilt met 

vrienden en vriendinnen lekker kunnen gaan zwemmen 

als het warm is, je wordt uitgenodigd op zwemfeestjes 

en als je niet kunt zwemmen kan dat niet en hoor je er 

niet bij. We noemen dat ‘sociale uitsluiting’.’ 

 
Waarom moeten alle kinderen leren zwemmen?  

‘Kinderhulp vindt dat alle kinderen gelijke kansen 

moeten hebben. Leren zwemmen hoort in Nederland zo 

ongeveer tot de basisuitrusting voor een kind. Zwemles 

is niet goedkoop en voor veel gezinnen die met armoede 

te maken hebben, niet makkelijk daarvoor beschikbaar. 

Als geld de reden is dat een kind niet kan leren 

zwemmen, wil Kinderhulp daar graag wat aan doen.’  

 

 
 

Waar zien jullie problemen ontstaan?  

‘Juist bij die 421.000 kinderen in armoede is 

structureel te weinig geld voor de extra’s. Dat kan 

geld voor een fiets zijn, voor kleding, voor 

verjaardagen, maar zeker ook voor zwemles. Dat is 

een serieus probleem omdat duidelijk is geworden 

dat nog steeds 10.000 tot 15.000 kinderen zonder 
zwemdiploma van de lagere school komen. Jonge 

kinderen blijken de meest kwetsbare groep als het 

gaat om verdrinken. 1 op de 25 overlijdensgevallen 

bij kinderen is een gevolg van verdrinking.’  

 

 

Verschilt zwemles van andere aanvragen, zoals bijv. 
contributie voor een sportvereniging? 

‘Naar de vorm natuurlijk niet, maar qua inhoud wel. 

Uiteindelijk kun je zeggen dat zwemles een iets hogere 

urgentiefactor heeft dan een lidmaatschap van een 

sportclub. Voetballen kun je ook op een pleintje met je 

vrienden, zonder dat je lid bent van een club. Zwemmen 

moet je echt leren, en als je het niet hebt geleerd,  zitten 

daar duidelijk risico’s aan vast.’  

 
Wat doet Kinderhulp op dit moment?  

‘Kinderhulp heeft de mogelijkheid opengesteld voor 

maatschappelijke organisaties met een ANBI-verklaring om 

voor een SuperSpetters diploma geld aan te vragen bij 

Kinderhulp. Dat kan natuurlijk door de prachtige extra 

bijdrage van de VriendenLoterij aan Kinderhulp en het 

Jeugsportfonds. Inmiddels zijn de eerste 100 kinderen al 

gestart met hun SuperSpetters zwemlessen.’  

 
Waarom is Kinderhulp met SuperSpetters als zwemles 

begonnen?  

‘In overleg met Jeugdsportfonds en vooral KNZB kwam 

naar voren dat er een betere variant is voor het huidige A, B 

en C diploma. Kinderen zijn met het nieuwe SuperSpetters 

diploma in principe in 9 maanden zwemvaardig en 

zwemveilig op basis van een meer natuurlijke 

zwemmethode. Om een dergelijke SuperSpetters diploma 

‘in de markt’ te zetten was een aanvangskapitaal nodig. De 

VriendenLoterij heeft hierin duidelijk verantwoordelijkheid 
genomen en Kinderhulp en Jeugdsportfonds de kans 

gegeven dit voor hun beider doelgroep, kinderen in 

armoede in Nederland, op te starten.’  

 

 

Wil je meehelpen en ook geld inzamelen voor het project SuperSpetters voor iedereen? Ga dan snel naar: www.superspetters.nl/vooriedereen  

Meer algemene informatie kun je vinden op: www.superspetters.nl, www.kinderhulp.nl en www.jeugdsportfonds.nl  

 

http://www.superspetters.nl/vooriedereen
http://www.superspetters.nl/
http://www.kinderhulp.nl/
http://www.jeugdsportfonds.nl/

