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Afspraken in de buurt van water per niveau 
De overgang van een eend naar ibis is onder andere afhankelijke van het behalen van het eerste 

zwemdiploma. De overgang naar een volgend niveau wordt altijd kort en in overleg met de ouders 

besproken.  

 

Eendenkuikens (KDV) 
Eendenkuikens moeten altijd onder direct toezicht zijn, zeker in de buurt van water. Ook in ondiep water is 

er voor peuters verdrinkingsgevaar. Daarnaast mogen ze nooit verder dan tot de enkels in het water. 

 

Hieronder zijn twee tabellen opgenomen, één over de regels en afspraken in de buurt van water per niveau 

en de ander over de regels en afspraken tijdens Struin-dagen.  

 

  

Regels en afspraken voor kinderen per niveau 

Bij Struin zijn er 4 verschillende kindniveaus te onderscheiden, één voor het 

Kinderdagverblijf en drie voor de Buitenschoolse Opvang: 

 

Het Kinderdagverblijf 

 Eendenkuiken. 
 

Buitenschoolse Opvang 

 Eend; 
 Ibis; 
 Wouw. 

 

Samen in overleg met jou als ouder, wordt je kind geplaatst in de groep met het passende 
niveau. Kinderen mogen één jaar eerder toegelaten worden tot het niveau van ibis. 
Voorwaarde is wel dat er een zwemdiploma is behaald en als de Struin-medewerker inschat 
dat het betreffende kind zich heeft ontwikkeld op alertheid en motorische vaardigheden.  
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Regels en afspraken in de buurt van water per eend, ibis en wouw 
 

 Eend 

(gele fluit) 

5 t/m 6 jaar 

Ibis 

(rode fluit) 

7 t/m 8 jaar 

Wouw 

(witte fluit) 

9 t/m 12 jaar 

Afstand tot leiding  30 m  
 Water tot 30 cm diep 

 100 m  1000 m 

Regenplassen  Toegestaan Toegestaan 

Beekjes Toegestaan Toegestaan 

Slootkanten noch flauw noch 

steil 

 Tot aan de rand, niet 
erin 

 Wel op de steiger 

 Tot de enkels in het water 
 Niet bij heet weer i.v.m. platwormen 
 Wel op de steiger 

Afstand tot leiding  Direct toezicht als het 
water dieper is dan 30 
cm 

 30 m  100 m 

Recreatieplassen (bv. 

Bisonbaai maar ook plassen 

Groenlanden) 

Tot de knieën in het water 

(bij flauwe oevers) 

Tot borsthoogte in het water 

Beken (bv. Beekje Persingen) Tot de knieën in het water Tot borsthoogte in het water 

Monding meertje Tot de knieën in het water Tot het kruis in het water 

Rivierstranden i.v.m. 

scheepsgolven (bv. 

Waalstrand) 

Tot de enkels in het water Tot de knieën in het water 

Steile oevers (bv. 

Vistrap/pontje) 

Lichaamslengte afstand 

houden tot de oever 

Tot de enkels in het water en niet bij heet weer 

i.v.m. platwormen 

Stromend water (bv. op de 

kribben) en niet beklimbare 

oevers (bv. Waalkade) 

Niet toegestaan Niet toegestaan 

Duiken (bv. In Zeumke) met 

sterk stromend water 

Niet toegestaan Niet toegestaan 

Als er ijs ligt Alle niveaus alleen onder direct toezicht 
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Regels en afspraken tijdens Struin-dagen per eendenkuiken, eend, ibis en wouw 
 

 Eendenkuiken 

(groene fluit) 

Eend 

(gele fluit) 

Ibis 

(rode fluit) 

Wouw 

(witte fluit) 

Leeftijd 2 t/m 4 jaar 5 t/m 6 jaar 7 t/m 8 jaar 9 t/m 12 jaar 

Voorwaarden  Geen zwemdiploma 
 Kunnen lopen  

 Geen zwemdiploma  
 

 Zwemdiploma A 
 Sociale- en 
veiligheidsafspraken zijn te 
maken met het kind 

 Motorisch handig 
 Kan zelfstandig uit water 
met steilere oever klimmen 

 Zwemdiploma A 
 Sociaal vaardig 
 Ziet zelf gevaren 
 Kan de 
veiligheidsafspraken 
zelfstandig opvolgen 

 Goed gedrag bij grote 
grazers 

Afstand tot 

leiding 

Direct toezicht 30 meter 

 60 meter op het Struin-
land 

 Binnen gehoor- of zicht 
afstand (is meer dan 30 m 
op open veld) 

100 meter 

 200 meter op het Struin-
land 

 Fluit hoorbaar op afstand 
 Struin-medewerker 
spreekt grenzen af 

1000 meter 

 Struin-medewerker 
spreekt de locatie af 

Toegestaan 

materiaal 

 Natuurlijk materiaal om 
mee te spelen 

 Kleine schep 
 Dunschiller  

 Kleine schep 
 Dunschiller 

 Kleine schep 
 Dunschiller 

Toegestaan 

op afstand 

van 1 niveau 

terug 

Direct toezicht 

 Zwaardvechten met 
 Zwieptakken 
 Boompje klimmen wordt 
individueel bekeken 

Direct toezicht 

 Puntig zakmes 
 Kleine zagen 
 Zwaardvechten met 
 Zwieptakken  
 Boompje klimmen tot 2,5 
meter 

30 meter 

 Puntig zakmes 
 Kleine zagen 
 Zwaardvechten met 
 Zwieptakken  
 Boompje klimmen tot 2,5 
meter 

100 meter 

 Puntig zakmes 
 Kleine zagen 
 Zwaardvechten met 
 Zwieptakken  
 Boompje klimmen tot 2,5 
meter 

Toegestaan 

op afstand 

van 2 niveaus 

terug 

  Direct toezicht 

 Struinboog 
 Middel / grote schep 
 Grote zaag 
 Boom klimmen tot 4 meter 

30 meter 

 Struinboog 
 Middel / grote schep 
 Grote zaag 

Toegestaan 

op afstand 

van 3 niveaus 

terug 

   Direct toezicht 

 Snoeischaar 
 Takkenschaar 
 Houtsnijmessen 
 Bijl 
 Boom klimmen tot 4 meter 

Verkeer  Hand in hand lopen 
 Het liefst per fiets in het 
verkeer 

 Hand in hand lopen met 
een andere Eend 

 Bij de groep blijven  Zelfstandig 30 km weg 
oversteken 

 


