
Inschrijvingssysteem zwemlessen Herentals 
1. Inschrijvingsvoorwaarden 

Kinderen die voor de eerste keer zwemmen of nog nooit in Herentals gezwommen hebben, leggen 

eerst een testmoment af om hun startniveau te bepalen. 

Kinderen zonder ervaring starten met watergewenning op niveau 1A. Slaagt een kind voor deze 

zwemles dan krijgt hij of zij het brevet eendje en kan zich daarna inschrijven voor niveau 1B. Tijdens 

deze zwemles leren de kinderen alles om het brevet zeepaardje te behalen. 

Op de webshop kan u zien welk brevet uw kind heeft (meer info op pagina 2). 

Meer informatie over de inhoud van de brevetjes vindt u op www.fredbrevet.be. 

 

Niveau 1: Watergewenning  Niveau 2: Leren overleven 

Zwemles Brevet Brevetvereiste  Zwemles Brevet Brevetvereiste 

Niveau 1A 

 

Geen brevet, 
deelgenomen 
aan een 
testmoment. 

 Niveau 2A 

 

Ik bezit een 
brevet pinguïn 

Niveau 1B 

 

Ik bezit een 
brevet eendje 

 Niveau 2B 

 

Ik bezit een 
brevet zeehond 

Niveau 1C 

 

Ik bezit een 
brevet 
zeepaardje 

 Niveau 2C 

 

Ik bezit een 
brevet 
waterschildpad 

       
Niveau 3: Leren veilig zwemmen  Niveau 4: Leren zwemmen in stijl 

Zwemles Brevet Brevetvereiste  Zwemles Brevet Brevetvereiste 

Niveau 3A 

 

Ik bezit een 
brevet dolfijn 

 Niveau 4A 

 

Ik bezit een 
brevet orka of 
25m 

Niveau 3B 

 

Ik bezit een 
brevet otter 

 Niveau 4B 

 

Ik bezit een 
brevet 100m 

‘Niveau 
3C 

 

Ik bezit een 
brevet haai 

 Niveau 4C 

 

Ik bezit een 
brevet 200m 

       

http://www.fredbrevet.be/


2. Zwembrevet bekijken op de webshop 

a. Algemeen 

Onze administratie houdt bij welk brevet uw kind behaalt en past dit aan op uw profiel. Op de 

webshop kan u bekijken welk zwembrevet uw kind heeft. 

b. Waar vind ik mijn zwembrevet? 

Stap 1: Meld aan op de webshop. 

 

Stap 2: Klik op ‘Mijn profiel’ en kies voor ‘Gezinsleden’ 

 

 

Stap 3: Klik op   onder de naam van uw kind. 

 

Stap 4: Kijk naar ‘Zwembrevet’ 

     

Hier staat het zwembrevet dat uw kind op dit moment bezit. Kijk naar de lijst van 

inschrijvingsvoorwaarden zodat u weet voor welke activiteit u kan inschrijven. 

Ziet u geen brevet? Dan is de sportdienst niet op de hoogte van de zwemcapaciteit van uw kind. Om 

een startniveau te bepalen organiseert de sportdienst testmomenten. Na zo’n testmoment kent de 

sportdienst een brevet toe en kan u inschrijven. 


