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Geacht college, 

Naar aanleiding van het gepubliceerde witboek1 door NL Zwemveilig over de zwemvaardigheid van 
kinderen en het bevorderen hiervan, stelt de SP onderstaande vragen: 
 

1. Wilt u uw reactie geven op het witboek ‘De rol van de school bij zwemveiligheid’? 

2. Welk doel heeft u om kinderen die nog geen zwemdiploma hebben en nog niet op zwemles 
zijn geweest enthousiast te maken voor zwemmen en tot het behalen van een zwemdiploma 
middels schoolzwemmen en/of buitenschoolse zwemlessen (mogelijk gekoppeld aan een 
vangnetconstructie)? Idem voor wat betreft nieuwkomers zoals statushouders en 
volwassenen die onvoldoende of niet zwemvaardig zijn? 

 
3. Hoeveel basisscholen in de gemeente Venlo bieden schoolzwemmen nog aan? Levert de 

gemeente Venlo hierin enige financiële of faciliterende bijdrage? Zo ja, wat houdt deze in of 
hoe hoog is deze per school/leerling? Zo nee, waarom niet? Graag een onderbouwing van uw 
antwoord. 

 
4. 77% van de basisscholen in Nederland geeft aan geen schoolzwemmen meer aan te bieden 

doordat de gemeenten geen financiële ondersteuning meer bieden. Bent u het met de SP 
eens dat de zwemveiligheid van kinderen hoogste prioriteit heeft en daarom 
schoolzwemmen weer op het leerplan van basisscholen zou kunnen komen. Zo ja, hoe welke 
acties gaat u hierin ondernemen? Zo nee, waarom niet? Graag een onderbouwing va uw 
antwoord. 

 
5. Zwemvaardigheid wordt vaak gekoppeld aan het behalen van een zwemdiploma, echter een 

zwemdiploma betekend dat een kind kan zwemmen niet dat het zwemvaardig is. Ziet u een 
taak weggelegd voor de gemeente Venlo om actief te bevorderen dat kinderen die een A, B 
en/of C-diploma hebben behaald, maar na het behalen van hun zwemdiploma weinig 
zwemmen, toch zwemvaardig te worden en houden? Zo ja, hoe gaat u deze taak (laten) 
uitvoeren? Zo nee, waarom niet? Graag een onderbouwing van uw antwoord. 

 
6. Bent u bereid te onderzoeken hoeveel kinderen wel en geen zwemdiploma A, B en/of C 

hebben vanaf groep drie op de basisscholen, om zodoende in beeld te hebben wat in het 
algemeen de zwemervaring is en welke potentie er ligt om met name kinderen te leren 
zwemmen. Zo ja, op welke wijze kunt u deze informatie beschikbaar stellen? Zo nee, waarom 
niet? Graag een onderbouwing van uw antwoord. 
 

 
 
 



 
7. Zwemmen in een zwembad is onvergelijkbaar met zwemmen in open water, zeker als er 

sterke stroming is of andere waterrecreanten/vaartuigen voor gevaar kunnen zorgen. Bent u 
bereid te onderzoeken of kinderen die een zwemdiploma gehaald hebben nieuwe 
vaardigheden kunnen leren om hen ook zwemvaardig te krijgen in recreatieplassen of de 
zee, al dan niet in samenwerking met lokale reddingsbrigades, zwem- of duikverenigingen? 
Zo nee, waarom niet. Graag een onderbouwing van uw antwoord. 
 

8. Jaarlijks komen te veel mensen in problemen in het open water, vele verdrinkingen hadden 
mogelijk voorkomen kunnen worden als mensen wisten hoe om te gaan in het water (met 
bijvoorbeeld stromingen). Deelt u de mening van de SP dat het belangrijk is dat kinderen 
onderwezen worden over de gevaren van water en buitenwater zoals bijvoorbeeld in 
voormalige grindgaten, meren/plassen en de zee? Zo ja, welke mogelijkheden ziet u om in 
overleg met betrokken zwemverenigingen/organisaties, scholen en de lokale 
reddingsbrigade hier de aandacht op te vestigen? Zo, nee waarom niet? Graag een 
onderbouwing van uw antwoord. 

 
9. In het Witboek worden een aantal praktijkvoorbeelden gegeven hoe het beleid in andere 

gemeenten is ingericht om kinderen zoveel mogelijk te leren zwemmen en hen zwemvaardig 
te houden. Bent u bereid te kijken welke goede praktijkvoorbeelden in het beleid van de 
gemeente Venlo opgenomen kunnen worden? Zo ja, welke mogelijkheden ziet u? Zo nee, 
waarom niet. Graag een onderbouwing van uw antwoord? 

 

10. Binnen de minimaregelingen is het mogelijk om bij Stichting Leergeld een aanvraag voor 
zwemlessen in te dienen, deze vergoeding is 450 euro. Met deze ‘zwemvoucher’ kunnen 
kinderen hoogstens zwemdiploma A behalen. (Bij sommige zwemaanbieders is de hoogte 
van dit bedrag niet voldoende om zwemdiploma A te behalen.) De laatste jaren dient 
Stichting Leergeld - net als het Jeugdsportfonds - subsidie terug te betalen omdat de 
doelstelling (aantal vouchers voor kinderen) niet bereikt is. Een mogelijke oplossing is om de 
voorwaarden aan te passen. Is het college hiertoe bereid of deze zwemlesvergoeding te 
verhogen en hiermee ervoor te zorgen dat kinderen zowel zwemdiploma A als B kunnen 
behalen? Zo ja, per wanneer zou deze uitbreiding mogelijk zijn? Zo nee, waarom niet? Graag 
een onderbouwing van uw antwoord. 

 

Uitkijkend naar uw beantwoording binnen de gestelde termijn, met vriendelijke groet, 

 

Angelique Weingarten  

 

1 https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=10025&m=1590765482&action=file.download 
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