
Leren zwemmen…
Hoe belangrijk is dat?!

Brochure zwemveiligheid

Disclaimer
De informatie in deze brochure  
is zorgvuldig samengesteld. Aan  
de inhoud kunt u geen rechten  
ontlenen. Ziet u toch een fout?  
Geef dit dan door via 14 0412 of 
communicatie@oss.nl. 
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Zwemles 
Het is belangrijk dat uw kind zich redt, als het (per 
ongeluk) in het water terecht komt. Tijdens de zwemles-
sen leert uw kind de vaardigheden die nodig zijn bij het 
zwemmen in zwembaden en in open water. Ook krijgt 
uw kind zelfvertrouwen, waardoor hij/zij zich veiliger 
voelt. In de gemeente Oss zijn er verschillende zwemba-
den die zwemles aanbieden. 

Gratis eerste zwemdiploma
Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen 
hun eerste zwemdiploma gratis halen. De gemeente 
betaalt de kosten. Voor deze regeling moet u wel voldoen 
aan de volgende voorwaarden:
• Uw kind is tussen de 5 en 12 jaar oud;
• Uw inkomen is lager dan 120% van de  
 bijstandsnorm. De bijstandsnorm vindt u op de  
 website: loket.oss.nl en zoek op: Inkomensgrenzen  
	 financiële	regelingen.
•	 Uw	vermogen	is	lager	dan	€	5.940	(alleenstaanden)	 
	 of	€	11.880	(alleenstaande	ouder,	gehuwden	of	 
 samenwonenden).

Twijfelt u of u gebruik kunt maken van de regeling?  
Neem dan contact op met de gemeente Oss,  
via telefoonnummer 14 0412.

Hoe kunt u de regeling aanvragen?
1. U vraagt de regeling aan door een afspraak te maken 

bij de gemeente. Bel daarvoor telefoonnummer  
14 0412. De medewerker vraagt u naar uw Burger- 
servicenummer (BSN). Dit staat op uw legitimatie- 
bewijs (ID).

2. Naar de afspraak brengt u een geldig legitimatiebe-
wijs mee. Dat is een identiteitskaart, paspoort of do-
cument met uw geldige verblijfstatus. Aan het eind 
van het gesprek vertelt de medewerker of u gebruik 
kunt maken van de regeling of niet.

3. Kunt u gebruik maken van de regeling? Dan ontvangt 
u een brief van de gemeente met daarin een voucher. 
Deze voucher staat op naam van uw kind.

4. Om u aan te melden levert u de voucher in bij één 
van de deelnemende zwembaden. Die staan op de 
voucher.

Vangnetregeling
Speciaal	voor	kinderen	vanaf	groep	7	tot	18	jaar	die	nog	
geen zwemdiploma hebben, is er de vangnetregeling van 
de gemeente Oss. Kinderen kunnen een gratis zwemop-
leiding van één jaar bij het Golfbad Oss volgen. Vraag 
naar de mogelijkheden bij het Golfbad Oss.

Veel zwemplezier!

Meer informatie
Wilt u meer informatie over zwemlessen?  
Neem dan contact op met het zwembad van uw keus.
Wilt u meer weten over de regelingen van de gemeente 
Oss? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 
14 0412.

Nederland is een echt waterland. Kijk maar eens 

om u heen. In uw woonwijk zijn vast sloten, 

watertjes en vijvers te vinden. En wat dacht u 

van de Maas? Water is leuk om in te spelen en 

te sporten. Om veilig plezier te hebben van al 

dat water is het belangrijk dat uw kind leert 

zwemmen. In deze brochure leest u hoe dat in de 

gemeente Oss is geregeld.


