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Onderwerp : Brief aan statencommissie Welzijn, Zorg en Cultuur inzake zwemonderwijs

Geachte dames en heren,

Tijdens uw vergadering van 26 augustus 2002 heeft de heer Hemmes gevraagd naar de stand van 
zaken voor wat betreft het zwemonderwijs aan kinderen en asielzoekers. Dit naar aanleiding van 
een motie die de SP in de begrotingsvergadering van 8 en 9 oktober 2001 had ingediend. Een motie 
waarbij wij werden verzocht om te onderzoeken in hoeverre het zinvol zou zijn om te komen tot een 
vorm van zwemlesstimulering in onze provincie. Deze motie werd ingetrokken omdat de toenmalige 
onderwijsgedeputeerde, mevrouw De Meijer, had aangegeven het zwemonderwijs in een overleg 
met de onderwijsportefeuillehouders van de gemeenten aan de orde te zullen stellen.

Mevrouw De Meijer heeft op 28 november 2001 het zwemonderwijs aan kinderen tijdens 
bovengenoemd overleg aan de orde gesteld. Geconstateerd werd dat er per gemeente verschillend 
beleid wordt gevoerd ten aanzien van het zwemonderwijs. Er zijn gemeenten die het 
zwemonderwijs, en dan met name op scholen, stimuleren door middel van subsidies. Ook zijn er 
gemeenten die, gezien het geringe aantal voorhanden zijnde zwembaden en als gevolg van de 
relatief grote afstanden tussen scholen en zwembaden, afzien van subsidiëring. 
Voor wat betreft het zwemonderwijs op scholen blijkt dat er binnen het voortgezet onderwijs in onze 
provincie geen zwemonderwijs wordt gegeven. Binnen het basisonderwijs is het aan de scholen zelf 
om te beslissen of zij zwemles aanbieden of niet. Daar waar wel zwemles wordt aangeboden, is 
zwemonderwijs opgenomen als sportactiviteit in het reguliere lesprogramma. Tijdens de vergadering 
heeft mevrouw De Meijer de portefeuillehouders onderwijs opgeroepen om binnen hun gemeenten 
te stimuleren dat iedereen leert zwemmen. 

Rijksbeleid
De heer Hemmes heeft tijdens uw vergadering van 26 augustus jongstleden ook gevraagd naar het 
rijksbeleid. Hierbij geven wij u in het kort informatie over dit beleid.



Volgens het rijk is het in het algemeen goed gesteld met de zwemvaardigheid van kinderen in 
Nederland. Op verreweg de meeste basisscholen is zwemmen een onderdeel van het 
lesprogramma. Op scholen met veel allochtone leerlingen halen kinderen vaker in hogere groepen 
pas een zwemdiploma. Het Rijk is gekomen met een specifieke aanpak om alle kinderen een 
zwemdiploma te laten halen. De besturen- en zwembadorganisaties hebben bovendien een protocol 
opgesteld om de veiligheid tijdens het schoolzwemmen te vergroten.

Uit onderzoek blijkt dat scholen en gemeenten veel doen aan zwemonderwijs. Van de 
basisschoolleerlingen heeft 93 procent aan het einde van de basisschool een zwemdiploma. 
Verplicht invoeren van schoolzwemmen zal niet bijdragen aan verbeteren van de zwemvaardigheid. 
Het kabinet kiest hier dan ook niet voor. Op de plaatselijke situatie toegesneden maatregelen voor 
bepaalde doelgroepen bieden meer garanties voor betere zwemvaardigheid.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft via de regeling 'Specifieke uitkering 
voor gemeenten voor de stimulering van zwemvaardigheid' € 4.537.800 beschikbaar gesteld voor 
extra maatregelen ter bevordering van de zwemvaardigheid. Het geld is bestemd voor de 36 
gemeenten in Nederland met de meeste kinderen die niet goed kunnen zwemmen. Voor de 
provincie Groningen betekent dit dat alleen de gemeente Groningen onder deze regeling valt. De 
gemeenten kunnen dit geld gebruiken om zwemlessen aan te bieden aan deze kinderen. Gemeenten 
krijgen een vast bedrag van € 29.500 en daarnaast extra geld voor leerlingen die uit een 
achterstandsgroep komen, de zogenaamde 'gewichtenleerlingen'.
Vóór 1 januari 2005 wordt beslist of een nieuwe regeling wordt getroffen en op welke wijze ook 
gemeenten die niet vallen onder de 36 grote gemeenten, binnen het dan beschikbare budget, 
betrokken kunnen worden bij de uitvoering van een dekkend plan waarmee gerealiseerd wordt dat 
alle kinderen in Nederland voldoende zwemvaardigheid beheersen.

Tot slot het volgende. Het was de bedoeling dat mevrouw De Meijer haar bevindingen inzake het 
overleg met de onderwijswethouders mondeling terug zou koppelen in uw vergadering van januari 
2002. Echter, vanwege haar plotselinge vertrek is dit niet gebeurd, hetgeen heeft geleid tot de vraag 
van de heer Hemmes. Wij vertrouwen erop u alsnog voldoende te hebben geïnformeerd over het 
overleg tussen de toenmalige onderwijsgedeputeerde en de wethouders onderwijs.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:
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, griffier.


