ISB-Persbericht: Nieuwe zwembrevetten.
Meer veiligheid en meer Olympische kampioenen!
Je herinnert je vast nog wel je eerste zwembrevet. Of dat van je kind of kleinkind.
Vanaf dit schooljaar en sportseizoen kunnen alle leerkrachten en zwemlesgevers aan de slag met één
zwembrevettenlijn voor Vlaanderen. Een nieuwe eerste focus ligt op zwembrevetten met watersafetytesten. Daarnaast zijn er nieuwe brevetten met sleutelelementen voor het zwemmen met een mooie
zwemslag. De ISB-zwembrevetten zijn checkpoints voor kwaliteitsvol zwemonderricht gericht op meer
veiligheid. Samen met mascotte Fred Brevet en zwemkampioen Pieter Timmers vormen ze ook
stimulansen voor het zwemmen. Deze zwembrevettenlijn is gerealiseerd door ISB, de
sectororganisatie van de publieke zwembaden in Vlaanderen. Dit gebeurde samen met diverse
wetenschappelijke experten, de zwemfederatie en in afstemming met de Vlaamse onderwijskoepels.
Minister van Sport, Philippe Muyters, en zijn collega van Onderwijs, Hilde Crevits, steken dan ook
samen hun schouders onder de lancering.

Eén brevettenlijn met Fred Brevet: zwembadveilig en een mooie zwemslag
De nieuwe ISB-brevettenlijn, gebaseerd op de nieuwe Leerlijn Zwemmen, omvat brevetten in
verschillende categorieën. Waterwennen, leren overleven met als einddoel ‘kantveilig’ en leren veilig
zwemmen met als einddoel ‘zwembadveilig’ vormen de eerste hoofdbrok. Dan zijn er
afstandsbrevetten zoals 50m, 100m … waarbij in een genormeerde zwemslag wordt gezwommen. En
tot slot trim- en survivalzwemmen.
e

Dany Punie, voorzitter ISB: Met deze 3 generatie van ISB-zwembrevetten willen we concrete tools
bieden voor een gecoördineerd en kwaliteitsvol zwemonderricht in de publieke zwembaden. En
stimulansen geven voor levenslang plezier in zwemmen. Mascotte Fred Brevet zal aan de zijde van
de kinderen staan tijdens de zwemlessen en ouders mee sensibiliseren in het belang van
waterveiligheid. Samen met zwemtrots Pieter Timmers als peter van de ISB-Zwembrevetten willen we
een brede basis vormen voor nieuwe zwemkampioenen.
Vlaams minister van Sport, Philippe Muyters, juicht de zwembrevetten als stimulans voor
levenslang sporten en bewegen dan ook toe. Als minister van Sport geef ik hefbomen voor de
investering in de ‘hardware’, de publieke zwembaden. Deze zwembrevetten-lijn is daarbij handige
‘software’ om de brede waaier aan zwemvaardigheden aan te leren, zegt hij. Ook collega-minister
bevoegd voor onderwijs, Hilde Crevits, steunt het initiatief: De nieuwe leerlijn zwemmen sluit nauw
aan bij de eindtermen schoolzwemmen in het lager onderwijs. Veilig leren zwemmen behoort dan ook
tot onze maatschappelijke basistaak. De nieuwe brevetten ‘leren veilig zwemmen’ zijn handige
instrumenten voor leerkrachten en geven een extra stimulans aan het schoolzwemmen.
Wetenschappelijk en door experten onderbouwd
Vele actoren zijn bezig met zwemmen: scholen, clubs, private initiatieven, zwemscholen … Gezien het
specifieke karakter van zwemmen als sport, als belangrijke vaardigheid en als gezonde
vrijetijdsbesteding, drong de nood aan één duidelijk kader zich op. Zwemexpert Filip Roelandt en
Baan Vier ontwikkelden daarom een nieuwe Leerlijn Zwemmen. Deze leerlijn legt een eerste focus op
een nieuwe definitie van ‘kunnen zwemmen’: zich doelmatig en efficiënt verplaatsen in het water met
als doel waterveiligheid. Hierna kan men dan verdergaan naar diverse zwem- en watersporten.
Watersafety Academy vertaalde het concept waterveiligheid en brede motorische basisvorming
vanuit wetenschappelijk onderzoek naar concrete proeven ‘zwembadveilig’. Deze proeven vormen de
inhoud van de nieuwe ISB-zwembrevetten ‘leren veilig zwemmen’, gegroeid vanuit de praktijk in
zwembad Dilkom te Dilbeek en modellen van de Vrije Universiteit Brussel.
Samen met haar opleidingscommissie en praktijkdeskundigen formuleerde de Vlaamse
Zwemfederatie op de nieuwe afstandsbrevetten een 5-tal sleutel-elementen voor de genormeerde
zwemslagen uit de zwemsport. David De Wandel van de Vlaamse Zwemfederatie: door middel van
enkele criteria maken we duidelijk hoe elke genormeerde zwemslag er in zijn meest eenvoudige vorm
uitziet. Voortaan staan deze basiskenmerken op de afstandsbrevetten, wat bijdraagt tot de
ontwikkeling van de zwemsport

.
Organisatie-info:
Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) is de ledenvereniging en
kenniscentrum van de publieke zwembaden in Vlaanderen en Brussel. Het geeft al sinds de jaren ’70
zwembrevetten uit (www.isbvzw.be).
Baan Vier is een groep van zwemexperten die een nieuwe Leerlijn Zwemmen ontwikkelden
(www.baanvier.org). Watersafety Academy (WASA) wil vanuit wetenschappelijke inzichten
watersafety promoten en kennis hieromtrent ontwikkelen, zowel in Vlaanderen als internationaal. De
Vlaamse Zwemfederatie is de officieel door de Vlaamse overheid erkende zwemfederatie en koepel
van alle zwemclubs (www.zwemfed.be).
De Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) staat in voor de promotie van schoolsport en is partner in
de verdeling van de zwembrevetten (www.schoolsport.be)
Meer info
www.zwembrevetten.be of www.fredbrevet.be

