
 
 

Meer gemak en voordeel door overeenkomst Zwemscore 

en KNZB 
 

Verenigingen kunnen hun zwemlesadministratie straks makkelijker koppelen aan de 

Internet Zwemscore Module. De KNZB heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten met 

Plan Plan Internet. De koppeling tussen KNZB-administratie en de Internet Zwemscore 

Module moet voor de zomer gereed zijn. Bovendien is er een aantrekkelijk aanbod voor 

verenigingen om te werken met het leerlingvolgsysteem. 

 

Een koppeling tussen de twee administraties en het 

werken met de Internet Zwemscore Module kan 

verenigingen veel werk uit handen nemen. De Internet 

Zwemscore Module van Plan Plan Internet BV is het 

meest uitgebreide zwemlesadministratie- en 

kassasysteem voor zwembaden, zwemscholen en 

zwemverenigingen. Meer dan 260 instanties gebruiken 

de Internet Zwemscore Module. Met Zwemscore 

kunnen ouders en kinderen gemakkelijk zelf de 

voortgang van de zwemlessen volgen op internet. 

Uiterlijk deze zomer zal er een koppeling gemaakt 

worden tussen Sportlink, het administratiesysteem van 

de KNZB en Internet Zwemscore Module. 

 

Extra voordeel 

Door deze samenwerking krijgen verenigingen aangesloten bij de KNZB en aanbieders van de 

zwemlesmethode SuperSpetters extra korting op de overeenkomst van de Internet Zwemscore 

Module.  

 

Algemeen directeur Jan Kossen is verheugd over deze samenwerking: “De overeenkomst met Plan 

Plan Internet biedt naast gemak ook veel voordeel aan onze verenigingen. Niet alleen bespaart het 

tijd, maar werken met Zwemscore kan een positieve bijdrage leveren aan de communicatie met 

ouders. Goede communicatie met ouders is ook een van de pijlers van onze zwemlesmethode 

SuperSpetters. We besteden daar veel aandacht aan met het zwemboek en de online informatie 

over de lessen. Zwemscore is daarom een goede toevoeging en maakt de communicatie met 

ouders gemakkelijker en door een handig volgsysteem voor de lesgevers kan de kwaliteit van de 

lessen verder verbeteren”.  

 

Ton Seemann, algemeen directeur van Plan Plan Internet BV: “Wij zijn blij dat wij met de Internet 

Zwemscore Module de zwemlesmethode SuperSpetters en de verenigingen kunnen ondersteunen. 

De toekomstige koppeling met het administratiesysteem van de KNZB is een stap naar de 

vereenvoudiging voor de administratieve werkzaamheden van de verenigingen. Alle informatie voor 

de toetsing van de lessen zijn voorhanden. Leerlingen en ouders kunnen straks ook de vorderingen 

van de zwemlessen die geadministreerd worden met de Internet Zwemscore Module, via de 

website van SuperSpetters volgen. De verenigingen kunnen via de Internet Zwemscore Module de 

ledenaantallen geautomatiseerd doorgeven aan de KNZB. Belangrijk voordeel voor de vereniging is 

dat er een digitaal inzicht is van het wel en wee wat er gaande is bij de zwemlessen. Plan Plan 

Internet BV ontwikkelt al vele jaren het systeem in nauwe samenwerking met haar gebruikers en 

autoriteiten op het gebied van zwemopleidingen. Wij zijn dan ook blij dat de KNZB voor deze 

samenwerking gekozen heeft.”  


