
 

ZWEMPLEZIERNIEUWS

EasySwim innoveert   
 voor meer zwemplezier

Inspelen op de belevingswereld  
van het kind
Al ruim 10 jaar is EasySwim (inter)- 
nationaal een voor loper in zwem-
onderwijs. We zijn altijd op zoek naar 
manieren om ons zwemonderwijs nóg 
leuker en beter te maken. Daarom gaan 

u verderop in deze krant meer. 
Kortom, veel nieuwe initiatieven  
om het zwemplezier bij kinderen  
te verhogen en zwembaden hierin  
te ondersteunen.

EasySwim Splash Software 
Tevens introduceren we Splash  
Software: dé totaaloplossing voor  
elk zwembad, waarmee uw gehele 
organisatie sneller, efficiënter en 
goedkoper zal gaan werken.  

Zwemplezier uitstralen met onze  
nieuwe huisstijl
De focus op meer zwemplezier willen 
we duidelijk benadrukken. Dit vindt  
u ook terug in onze nieuwe huisstijl. 
Het eerste voorbeeld daarvan heeft u 
nu in handen. Meer weten over hoe u 
deze nieuwe uitstraling kunt benutten? 
Verderop in de krant leest u hier 
meer over.

Het aanleren van een techniek wordt nog vaak vooropgesteld in 
zwem onderwijs. Hierbij begrijpen kinderen vaak niet waarom ze nou 
precies bepaalde zwemoefeningen moeten doen. Het gevolg is dat 
kinderen nauwelijks betrokken zijn en weinig plezier beleven aan 
de zwemles. En dat is erg jammer. Wij zijn van mening dat de zwem-
opleiding het fundament moet zijn voor een leven lang zwemplezier. 
Om hiervoor te zorgen, baseren we de EasySwim-zwemmethode op 
ervaringsgericht leren. We richten de zwemlessen zó in, dat kinderen 
veel meer plezier hebben en meer betrokken raken bij de oefenstof. 
Het resultaat? Een optimale ontwikkeling naar een leven lang 
zwemplezier.

Stel je  
eens voor…

Nieuw concept  
van EasySwim

Een eigen
diploma

Software voor 
zwembaden

EasySwim krijgt 
nieuwe uitstraling

De nieuwe, digitale speel-
omgeving laat kinderen ook 
thuis op speelse wijze leren.
  P2

EasySwim introduceert een 
veiliger en vooral leuker 
zwemdiploma, opgebouwd uit 
9 praktijksituaties.  P3

Met Splash Software  
beheert en administreert  
u alles voor uw zwembad  
in één systeem.   P4

Om onze focus op zwemplezier 
duidelijk te benadrukken 
hebben we onze huisstijl 
vernieuwd.  P3
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we verder en introduceert EasySwim 
een eigen zwemdiploma en een nieuw, 
innovatief concept: Ezzy’s Islands.  
Bij het zwemdiploma staan negen 
praktijksituaties centraal die aan-
sluiten op de belevingswereld van het 
kind. Deze praktijksituaties komen 

Stel je eens voor dat leren  
zwemmen écht een feestje is voor 
kinderen. Dat kinderen tijdens 
de zwemles veel plezier hebben, 
hoog betrokken zijn, zich veilig 
voelen, helemaal zichzelf kunnen 
zijn en zich in hun eigen tempo 
kunnen ontwikkelen. Dat leren 
haast vanzelf gaat én lesgevers 
met plezier en enthousiasme 
lesgeven. Stel je eens voor dat  
wij dit voor elkaar krijgen...  
Aan de basis van de zwemles-
methode van EasySwim ligt de 
visie dat leren zwemmen voor ieder 
kind niet alleen leuk en makkelijk 
móet zijn, maar dat ook kán zijn. 
Een EasySwim- zwemles is optimaal 
afgestemd op de manier waarop 
jonge kinderen leren, zowel vanuit 
motorisch als vanuit pedagogisch 
oogpunt. Kortom, een methode 
waarin (plezier en de betrokken-
heid van) het kind én lesgevers 
centraal staan, met als gevolg een 
optimaal leerproces, maximaal 
resultaat en een leven lang 
zwemplezier.

ook terug binnen de digitale speel-
omgeving van Ezzy’s Islands.  

Met Ezzy’s Islands maken kinderen 
spelenderwijs kennis met alle onder-
delen van de zwemopleiding. Vanuit  
de praktijksituaties van het nieuwe 
diploma én het Ezzy’s Islands concept 
krijgen kinderen ook een rijkere leer-
omgeving aangeboden. Zowel over  
het diploma als Ezzy’s Islands leest  



Nieuw concept van  
EasySwim laat kinderen ook 
thuis op speelse wijze leren

Een rijkere leeromgeving begint bij jezelf

Nog meer betrokkenheid en plezier
EasySwim wil dat kinderen meer plezier 
halen uit en maximaal betrokken zijn 
of raken bij hun zwemopleiding. We 
willen ze extra uitdagen binnen het 
leerproces en minder focus leggen  

Het hoogste leerrendement wordt 
behaald wanneer kinderen hoog 
betrokken zijn. Logisch. Om de 
intrinsieke motivatie van de 
kinderen te stimuleren is er bin-
nen een EasySwim-zwemles veel 
aandacht voor het creëren van 
een rijke leeromgeving. Door het 
aanbieden van betekenisvolle 
oefenstof kunnen we de kinderen 
prikkelen en uitdagen om te 
ontdekken en te leren. Het gevolg: 
een hoger leerrendement.

Als lesgever heb je hier uiteraard een 
belangrijke rol in. Inspiratie nodig? 
Ons praktijkhandboek ‘Alle eendjes…’ 
reikt handvatten aan. Zo staan hierin 
- voor verschillende materialen - allerlei 
oefeningen uitgelegd, zowel voor het 
voor- als hoofdtraject. En met het 
nieuwe concept Ezzy’s Islands heeft  
u straks nog meer mogelijkheden om 
een echt rijke leeromgeving te creëren. 
Voor een nog leukere zwemles voor  
de kinderen, maar zeker ook voor u 
als lesgever!

Veel zwemscholen belonen kinderen met bijvoorbeeld stickers of 
online smiley’s. Beloningen die veelal gericht zijn op het resultaat. 
Onderzoek toont steeds opnieuw aan dat belonen onvoldoende werkt. 
Sterker nog, het heeft een negatieve invloed op de intrinsieke 
motivatie van kinderen doordat ze vooral gericht zijn op het behalen 
van de beloning en de spanning die dit met zich meebrengt.

op het uiteindelijke diploma. We willen 
echter verder gaan dan alleen dat ene 
moment in de week. Daarom hebben we 
een ondersteunend speel-/leerconcept 
ontwikkeld: Ezzy’s Islands. Dit innova-
tieve concept bestaat uit een app voor 
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COLUMN

Beloon kinderen 
niet, daag ze uit!
Ieder mens wordt geboren en 
ontwikkelt zich in bescherming 
van het vruchtwater. Iedere baby 
ontspant in het water. Ieder kind 
speelt met water. Van nature. 
We bestaan voor meer dan 50% 
uit water. We zijn water, we 
hebben het nodig, we groeien 
er in op, we spelen ermee, we 
spelen erin. En dan… gaan  
we naar de zwemles. Kinderen 
moeten in dit waterrijke landje 
watervrij worden, maar ook 
waterveilig. Uiteraard moeten 
kinderen leren zwemmen en 
zich kunnen redden in elke 
situatie. Maar waarom is het 
vanzelfsprekende en aan-
geboren plezier om met en in 
water te spelen dan niet het 
uitgangspunt van elke ‘zwem-
les’. Waarom is het eigenlijk 
een zwem’les’. Kinderen gaan 
spelen, gamen, voetballen en 
naar zwem-lés. Omdat ze daar 
iets leren? Dat doen ze overal. 
Je leert als je vanuit je intrinsieke 
motivatie wordt uitgedaagd  
en aangemoedigd. ‘Lessen’ 
suggereren vaak een voorop-
gezet plan, een methodiek en 
toetsmomenten. Kinderen die 
worden uitgedaagd in een  
goed voorbereide (water)rijke 
omgeving willen verder, meer 
en beter. En natuurlijk moet ze 
dan ook oefenen en patronen 
inslijpen. 

Maar… beloon kinderen daar 
niet steeds voor. Kinderen zijn 
geen plakplaat. Kinderen zijn 
psychosociale wezens die zich 
willen ontwikkelen en daar 
gelukkig van willen worden. 
Dat zie je terug aan de mate 
van betrokkenheid en wel-
bevinden die ze tonen tijdens 
de activiteiten. Externe prikkels 
zijn niet of heel kort bevredigend. 
Beloon kinderen met levensechte, 
betekenisvolle uitdagingen, 
zodat het water levenslang  
een uitdaging biedt. 

Marcel van Herpen
Auteur en mede-oprichter NIVOZ; Nederlands 
instituut voor onderwijs en opvoeding

“Je leert als je  
vanuit je intrinsieke  

motivatie wordt  
uitgedaagd en  

aangemoedigd.”
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Praktische tips nodig? 
Bestel nu het praktijk-
handboek ‘Alle eend-

jes…’! Bel 085 - 489 63 80 
of stuur een e-mail naar 

info@easyswim.com.



thuis én fysieke materialen voor tijdens 
de zwemles. Het geeft de kinderen 
inzicht en laat ze op een leuke, inter-
actieve manier alle onderdelen van  
de zwemopleiding ontdekken.

De digitale en fysieke wereld verweven
Wat het concept precies inhoudt? 
Binnen de app maken de kinderen in 
12 minigames kennis met alle onder-
delen van de zwemles. Door het spelen 
van deze games krijgen zij inzicht in de 
wijze waarop zij diverse oefeningen 
zelf kunnen uitvoeren in de échte 
zwemles. Door vervolgens elementen 

uit de app tot leven te brengen in  
de echte zwemles, worden 2 werelden 
als het ware 1 en wordt alle oefenstof 
nóg betekenisvoller. Negen van die 
twaalf minigames betreffen de  
praktijksituaties van het EasySwim 
Diploma. In deze minigames gaan de 
karaktertjes Jax en Flo met behulp van 
Ezzy op zwemavontuur. De kinderen 
leren de karaktertjes zwemmen en 
kunnen aangeven wat ze zelf spannend, 
moeilijk, gemakkelijk of leuk vinden: 
een belangrijk inzicht voor de ouders 
en lesgevers.
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Wilt u een demo van  
Ezzy’s Islands of meer 

informatie over dit  
nieuwe concept? 

Bel 085 - 489 63 80 of 
stuur een e-mail naar 
info@easyswim.com.





Schipbreukeling
De leerlingen gaan 3-5 minuten  
gekleed zwemmen, kriskras door elkaar, 
aansluitend helphouding met keuze uit 
divers materiaal en tussendoor wisselen 
van materiaal door watertrappend  
te draaien en iets nieuws te kiezen.

Kind Overboord!
Vallen in het water, op buik zwemmen 
naar boot/mat, erin/erop klimmen,  
achterover eruit/eraf vallen, water-
trappen met hele draai, op rug naar  
kant zwemmen en eruit klimmen.

IJspret
Gekleed zwemmen: Via mat door  
(verborgen) wak in het water vallen,  
er onderuit zwemmen, naar mat met  
wak zwemmen, onder mat zwemmen  
en in wak naar boven komen, eruit  
klimmen en (eventueel met stukje  
zwemmen naar kant) eruit klimmen.

Kampioenen
1 minuut voortbewegen met bal tussen 
armen, vervolgens in tweetallen water-
trappend bal overgooien, eventueel 
afsluiten met bal tegen mat/in doel/ 
op kant gooien.

Schatzoeker
Met kopsprong te water, onder water 
zwemmen en voorwerp(en) opduiken van 
bodem (indien bodem te diep is, kunnen de 
voorwerp(en) zwevend worden gemaakt), 
vervolgens boven komen en op rug naar 
kant zwemmen mét voorwerp(en).

Kopje onder
5 minuten kriskras door elkaar zwemmen 
en elkaar (op de goede wijze aangeleerd) 
onder duwen, simulatie van kopje onder 
door golf.

Heldendaad
In buikligging op materiaal (plankje/
matje/buis) naar vriendje peddelen, 
aanreiken, slepen op rug naar kant, 
hulp roepen.

Survivalbaan
Achterover in water vallen, draaien en 
schoolslag naar mat, onder mat door 
zwemmen, polo crawl of rugcrawl naar 
volgende mat zwemmen, er overheen 
klimmen, rugslag naar einde van baan, 
onder water aan drijflijn terug tijgeren 
(ademhalen mag).

Jij bent ‘m!
3-5 minuten tikkertje in het water, na 
getikt te zijn (of op commando) opdracht 
vervullen (bijvoorbeeld andere zwemslag, 
even onder water, enzovoorts).

Maak kennis met ons eigen  
internationale diploma
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Betekenisvolle en leuke oefenstof
Hoe EasySwim kinderen wil motiveren? 
Door de oefenstof betekenisvol en 
leuk te maken, waarbij zwemplezier  
en -veiligheid hand in hand gaan. 
Deze visie staat dan ook centraal  
binnen het EasySwim Diploma. 

Inspelen op de belevingswereld  
van een kind 
Vanuit huidige diplomalijnen hebben 
we elk onderdeel apart onder de loep 
genomen. Was van een onderdeel niet 
duidelijk waarom kinderen dit zouden 
moeten leren? Dan schrapten we het. 
Onderdelen die nu ontbraken voegden 
we toe. Vervolgens hebben we al deze 
losse onderdelen vertaald naar negen 
verschillende praktijksituaties die 
aansluiten op de belevingswereld  
van kinderen. 

Een leuk zwemdiploma met betekenisvolle oefen-
stof, waarbij vanuit een goede zwemvaardigheid 
enerzijds de veiligheid gewaarborgd wordt en 
anderzijds kinderen zo vaardig zijn dat ze zonder 
problemen urenlang kunnen spelen in het water. 
Dat is waar een zwemdiploma volgens EasySwim om 
moet draaien. Momenteel zijn andere diplomalijnen 
vooral gericht op afstand en technische uitvoering, 
waarbij het doel voor kinderen onduidelijk is en 
het programma vooral saai. Deze huidige opzet 
strookt totaal niet met de pedagogische visie van 
ervaringsgericht leren en ook niet met onze 
overtuiging dat zwemles vooral plezierig moet zijn. 
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Hierbij ligt de nadruk tijdens het 
diplomazwemmen niet meer op  
tech nische uitvoering en afstand, 
maar op het leren van benodigde 
vaardigheden binnen voor kinderen 
herkenbare situaties.

Een waardevoller zwemdiploma
De zwemopleiding wordt afgesloten met 
één zwemdiploma. Hiermee voorkomen 
we tussentijds afhaken, iets wat bij 
andere diplomalijnen vaak gebeurt. 
Het nieuwe zwemdiploma verhoogt de 
zwemvaardigheid en zwemveiligheid, is 
leuker en betekenis voller, én vergroot 
de betrokkenheid van het kind. In 2017 
wordt het EasySwim Diploma op kleine 
schaal in Nederland en Finland geïntro-
duceerd. Zo kunnen we zwemscholen de 
begeleiding en ondersteuning bieden 
die nodig is.

EasySwim Diploma:
9 praktijksituaties die 
aansluiten op belevings-
wereld van het kind

Wilt u in 2017 al starten of meer informatie over  
het diploma? Bel 085 - 489 63 80 of stuur een e-mail  

naar info@easyswim.com.

EasySwim krijgt een nieuwe uitstraling
Een logo dat laat zien waar  
EasySwim voor staat: zwemplezier!
Bij een nieuwe uitstraling hoort een 
nieuw logo. Het logo van EasySwim 
krijgt een ‘vloeibare’ uitstraling, met 
letters die speciaal voor EasySwim 
zijn gemaakt en met kleuren die bij 
ons passen. Deze kleuren komen ook 
terug in het EasySwim-zwempakje, 
zodat alles één geheel wordt. Kortom, 
een logo dat zeer herkenbaar is en 
ons merk verenigt en verbeeldt!

Eigen stijl en duidelijke boodschap 
maken van EasySwim een A-merk
We willen van EasySwim het sterkste 
merk in zwemlesmethoden maken.  
Een merk dat duidelijk maakt waar  
we voor staan. Een merk dat wordt 
herkend en een sterke reputatie in  
de markt heeft. Iedere zwemschool  
die met EasySwim werkt, profiteert 
daarvan. Onze nieuwe uitstraling 

draagt hieraan bij. Hiermee kunnen 
we onze positieve boodschap namelijk 
nog krachtiger uitdragen, waardoor 
nog meer ouders en kinderen  
EasySwim leren kennen en met plezier 
en succes deze zwemlesmethode gaan 
gebruiken.

Een sterk merk, een sterke belofte
En die sterke belofte hebben we:  
een EasySwim-zwemles biedt het  
beste resultaat, waarbij het plezier 
centraal staat. Dit hebben we samen-
gevat in één regel: Zwemplezierles  
op z’n best! Hierin staat het woord 
‘plezier’ dus letterlijk centraal.  
Dit woord hebben we een afwijkende 
kleur gegeven om dit te benadrukken. 
Het plezier komt ook terug in de foto’s 
die we gebruiken. Foto’s die echt zijn: 
natuurlijk en spontaan, passend bij 
onze nieuwe uitstraling. 
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COLOFON
Deze nieuwskrant is een uitgave van: 
EasySwim  |  Pastoor Spieringsstraat 10A  |  5401 GT UDEN  |  085 - 489 63 80  |  info@easyswim.com  |  www.easyswim.com

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van EasySwim.

Splash Software: dé totaaloplossing  
voor elk zwembad

Tot nu toe was er nog geen complete software voor zwembaden.  
Met Splash Software kunt u in één systeem alles voor uw zwembad 
beheren en administreren. Het resultaat? Maximaal inzicht en 
overzicht. De vele losse systemen en lijstjes zijn hiermee dan ook 
verleden tijd. Splash Software is opgebouwd uit een basispakket 
en apart af te nemen aanvullende modules. U kiest alleen de 
aanvullende modules die voor uw organisatie meerwaarde hebben.

Het basispakket

Klantbeheer
Klantdossiers, persoonlijke pagina  
voor klanten, CRM

Wachtlijstbeheer
Inschrijfformulieren, betalingen van  
het inschrijfgeld

Financieel beheer
Inschrijfgeld, abonnementen/tegoeden,  
betalingen van klanten verwerken via  
iDeal, automatische incasso

Presentiebeheer
Aanwezigheidsplanning, flexibel,  
tabletinvoer, controles

Planningsmodule
Alle doelgroepen/klanten in één systeem,  
vakantierooster, eenvoudig plannen,  
meerdere locaties

Communicatiemodule
E-mails en brieven naar klanten,  
zelf templates maken, eenduidige en  
professionele communicatie

Klanttevredenheids-
onderzoeken

Geautomatiseerd KTO’s naar klanten  
versturen o.b.v. instellingen per activiteit, 
meerdere templates, alerting, interactieve  
en eenvoudige rapportages en analyses

Diploma’s uitprinten Eenvoudig en snel diploma’s printen

Optioneel

Ezzy’s Islands
Koppeling naar de digitale speelomgeving  
o.b.v. klant gegevens, zoals niveau per leerling

Eerste  
500 klanten

€ 0,32

Volgende  
1500 klanten

€ 0,21

Alles  
daarboven 

€ 0,09

Bovenstaande prijzen zijn voor Star Support baden (is incl. 35% korting!). Deze bedragen zijn all inclusive.  
Er komen voor het basispakket dus geen extra kosten bij. Voor aanvullende modules betaalt u € 20,- per maand.  

Alle genoemde bedragen zijn excl. btw.

Zeer betaalbaar 
Voor het basispakket betaalt u per klant van uw zwembad een vast bedrag per maand.  

Hierbij hanteren we een stapelkorting met 3 stappen:

De voordelen van Splash Software:

• Alle klanten in één systeem (zwemles, doelgroepen, recreatief)
• Inzicht en overzicht (automatische en interactieve rapportages)
• Lage kosten, geen verrassingen
• Maximaal gebruiksgemak (ontwikkeld vanuit dagelijkse praktijk)
• Elk jaar nieuwe modules beschikbaar

Groei  
EasySwim

Wilt u graag een demonstratie of zien wat u kunt besparen?  
Bel 085 - 489 63 80 of stuur een e-mail naar info@easyswim.com.
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In 2016  
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zwembaden


