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Meest gestelde vragen over zwemlessen 
 

1 Waarom leszwemmen bij Sportfondsen  

Sportcomplex de Sporthoeve heeft bijna 40 jaar ervaring en beschikt over deskundige instructeurs.  

De lestijden zijn gunstig. Doordat de lessen altijd doorgaan, is continuïteit gewaarborgd.  

Uw kind is lid van de JIP-VIP Club. Dit betekent dat er leuke extra’s worden georganiseerd en uw kind mag 

gratis vrijzwemmen in de Sporthoeve, de Estafette en Sportcomplex Koning Willem-Alexander.  

Wij zijn NRZ gelicentieerd zwemlesaanbieder.  

Al onze vestigingen zijn goed bereikbaar en beschikken over ruime parkeergelegenheid. 

 

2 Hoe werkt het inschrijven voor zwemlessen bij Sportfondsen? 

De klant vult het inschrijfformulier in. Nadat éénmalige pas,- en entreekosten1 zijn voldaan is uw kind 

ingeschreven als JIP-VIP.  

De klant krijgt bij inschrijving het JIP pakket inclusief welkomstbrief. Actuele informatie zoals algemene 

voorwaarden, huisregels, informatie over de zwemlessen, etc. kunt u op onze site vinden.  

 

3 Vanaf welke leeftijd kan ik mijn kind inschrijven? 

Inschrijven kan vanaf 3 jaar. 

 

4 Ik heb mijn kind ingeschreven en dan? 

Als uw kind aan de beurt is, krijgt u vanzelf bericht. 

 

5 Is er een wachtlijst? En zo ja, hoe lang is deze? 

De wachtlijst kan per lesgroep verschillen. Actuele informatie is verkrijgbaar bij de receptie.  

 

6 Hoe gaat de betaling van de zwemlessen? 

Een aangeschafte leskaart is zes lesweken geldig. 

Na deze periode dient u de leskaart weer te verlengen bij de receptie of via onze app. 

Als uw kind niet kan komen zwemmen, vervalt de les.  

 

7 Wat bij ziekte en verzuim? 

Bij langdurige ziekte dient dit direct gemeld te worden bij de receptie, of via sporthoeve@sportfondsen.nl. 

De eerste 2 weken vanaf melding betaalt u door. Deze zijn voor eigen risico.  

Daarna wordt de kaart tijdelijk stopgezet. 

Voor mogelijkheden tot inhalen, zie algemene voorwaarden. 

 

                                                           
1 Voor actuele tarieven, zie activiteitenoverzicht op www.desporthoeve.nl. 
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8 Zijn er ook vakanties? 

Ja, op feestdagen, in de kerstvakantie en de zomervakantie vervallen de lessen.  

U betaalt dan geen lidmaatschapsbijdrage. Deze dagen vindt u terug op onze Jip-kalender. 

 

9 Welke soorten zwemlessen zijn er? 

Wij bieden zwemlessen aan in groepen van: 4 kinderen, 8 kinderen en 12 kinderen. 

Lessen in groepjes van 4 kinderen duren 30 minuten; alle andere lessen duren 45 minuten. 

Daarnaast hebben we ook snorkellessen en survivalzwemmen. Deze lessen duren ook 45 minuten. Alle 

lessen worden 1 x per week gegeven. Meerdere malen per week zwemmen is mogelijk. 

 

Groep 4 : in groepen van max. 4 kinderen met zeer veel individuele aandacht. 

Groep 8 : In groepen van max. 8 met veel individuele aandacht. 

Groep 12 : zwemles in groepen van gemiddeld 12. 

Snorkellessen : onderwater duik avontuur; zwemmen met duikbril en zwemvliezen.  

Survival  : help jezelf, red een vriendje. 

 

10 Mijn kind heeft al zwemles (gehad) en nu? 

Het hangt er vanaf wat de vorderingen zijn. Meestal is er in de gevorderde niveaus eerder ruimte. Uw kind 

moet eerst voorzwemmen om het niveau vast te stellen. Dit gebeurt in overleg met de coördinator 

zwemzaken. Na afloop wordt besproken of en op welk tijdstip het kind geplaatst kan worden.  

Dit kan betekenen dat er direct ruimte is of dat uw kind op de wachtlijst wordt geplaatst. 

 

11 Welke lesdagen zijn er? 

In de regel zijn de zwemlessen en het diplomazwemmen op dinsdag t/m vrijdag van 15:45-18:00.  

Op woensdag en vrijdag starten de lessen om 13:30. Op zaterdag zijn de lessen van 08:00-12:30. 

 

12 Welke niveaus en welke lessoorten zijn er op welke lesdagen? 

Dit is per dag verschillend. Hiervoor is een actueel zwemlesrooster beschikbaar bij de receptie.  

 

13 Hoe lang duurt het voor mijn kind het A-diploma heeft? 

Gemiddeld duurt het 65 klokuren voordat een kind voldoet aan de eisen voor A.  

Het is verstandig om het zwem ABC volledig af te maken. Dit duurt dan nog circa 25 klokuren. 

 

14 Wat kan ik zelf doen? 

Deelname aan baby-, peuter- en kleuterlessen helpen bij het watervrij worden van uw kind.  

Een regelmatig bezoek aan het zwembad en daar actief spelletjes doen,  bevordert de vaardigheden die 

nodig zijn voor het leren zwemmen. De zwemonderwijzers zijn u daarbij graag behulpzaam. 


