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Onderwerp

Motie “Herinvoering schoolzwemmen”

Geachte dames, heren,

Op 3 juli 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die het college verzoekt om in
gesprek te gaan met ouders, zwembaden en scholen over schoolzwemmen, wat herinvoering
van schoolzwemmen zou gaan kosten, wat de mogelijkheden zijn en welke bijdrage de
gemeente daaraan kan leveren. Met deze brief willen wij u informeren over de stand van zaken.

Diplomabezit bij het verlaten van de basisschool
Direct na de zomervakantie is een uitvraag gedaan naar het diplomabezit van de huidige
leerlingen in leerjaar 8 die aan het einde van het lopende schooljaar 2018/2019 het
basisonderwijs zullen verlaten, Op basis van de binnengekomen reacties heeft een analyse
plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat gemiddeld 15% van alle schoolverlaters geen zwemdiploma
heeft. Dit is in lijn met een soortgelijke vraag van Optisport aan alle basisscholen in Schiedam
medio maart 2018. Toen werd gevraagd naar het diplomabezit van leerlingen in leetjaar 5 tot
en met 8. Een analyse van deze gegevens laat zien dat op dat moment 27% van de leerlingen
niet in het bezit was van een zwemdiploma. Een aantal van hen zat toen wel op particuliere
zwemles. Het gaat bij beide onderzoeken om een representatieve dwarsdoorsnede van alle
leerlingen/basisscholen. Op slechts enkele scholen blijft het diplomabezit van de
schoolverlaters achter bij dit gemiddelde. Deze scholen hebben zelf maatregelen getroffen om
ervoor te zorgen dat hun schoolverlaters zoveel mogelijk tenminste een A diploma hebben
behaald bij het verlaten van de basisschool. Zij zetten hiervoor gemeentelijke brede school
middelen in en/of maken, via aanvragen voor ouders, gebruik van beschikbare middelen uit
het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Gesprekken met het onderwijs en ouders
Er zijn contacten gelegd met de schoolbesturen, de scholen en de oudervertegenwoordiging in
het primair onderwijs (de Gemeenschappelijk Medezeggenschaps Raden). Met allen is de
motie gedeeld en is gevraagd naar hun mening betreffende een mogelijke herinvoering van het
schoolzwemmen onder schooltijd. Uit de reactie van zowel de schoolbesturen als de
oudergeleding van de GMR-en blijkt dat voor een herinvoering van het schoolzwemmen onder
schooltijd weinig tot geen draagvlak bestaat. Argument hiervoor is dat er veel tijd nodig is voor
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het vervoer van en naar de zwembaden en de zwemles zelf. Deze tijd gaat af van andere
belangrijke onderdelen van het lesprogramma. Daarnaast bezitten veel leerlingen al een
zwemdiploma en kan de zwemles eerder gezien worden als bewegingsonderwijs in het water
dan als een waardevolle aanvulling op het lesprogramma. Tenslotte geven de schoolbesturen
aan, mede naar aanleiding van landelijke incidenten in het recente verleden, de
verantwoordelijkheid voor de veiligheid rond het zwemmen een belangrijke reden te vinden
om het schoolzwemmen niet als onderdeel van het lesprogramma te willen zien terugkeren.

Hierbij moet ook worden opgemerkt dat schoolzwemmen landelijk geen verplicht onderdeel
van het onderwijscurriculum is. De gemeente kan dus alleen het schoolzwemmen herinvoeren
met medewerking van het onderwijs.

Zowel het onderwijs als de ouderorganisaties geven aan dat zij een goede zwemvaardigheid
voor hun leerlingen wel belangrijk vinden. Primair wordt het verkrijgen hiervan als een eerste
verantwoordelijk van ouders gezien. Er wordt gepleit voor ondersteuning van ouders die dit
nodig hebben.

Ondersteuning van ouders
In het onderkennen van het belang van voldoende zwemvaardigheid is voorlichting een
belangrijk middel. Vanaf het moment dat het schoolzwemmen in Schiedam werd stopgezet is
er door Optisport een aanbod ontwikkeld om voorlichting te bieden. Dit gebeurt tijdens ouder-
bijeenkomsten op de school. Van dit aanbod wordt door scholen gebruik gemaakt.

Als het gaat om financiële ondersteuning van ouders die moeite hebben om de kosten voor het
particulier zwemmen te bekostigen zijn er ook mogelijkheden. In Schiedam (maar ook in
Vlaardingen en Maassluis ) wordt een zwemregeling aangeboden door het Jeugdfonds Sport en
Cultuur in samenwerking met het Fonds Schiedam Vlaardingen. Er is een standaardvergoeding
van € 225,00 voor doelgroep kinderen (minima, schuldhulpverlening) vanaf 6 jaar en deze
wordt verdubbeld tot €450,00 door het Fonds Schiedam Vlaardingen. Er wordt een diploma A
garantie afgegeven wanneer een kind 8% of meer aanwezig is tijdens de zwemlessen. Van deze
regeling wordt goed gebruik gemaakt. In 2017 hebben op deze manier 251 kinderen een
vergoeding ontvangen. Voor het jaar 2018 ligt dit aantal op dit moment op 305 kinderen.

Indicatie van kosten bij een herinvoering van het schoolzwemmen
Met betrekking tot de kosten van een mogelijke herinvoering van het schoolzwemmen is een
onderzoek gedaan naar de historische kosten ten tijde van de periode vlak voor de stopzetting
van het schoolzwemmen. Dit was 1januari 2013. De kosten van het schoolzwemmen bedroegen
toen, inclusief het noodzakelijke vervoer van en naar de zwembaden, in totaal € 350.000,00.

Uitgaande van voorzichtige indexering leert een globale berekening dat de kosten van een
mogelijke herinvoering tenminste € 385.000,00 zullen bedragen. Hier is op dit moment in de
programmabegroting 2019-2024 geen rekening mee gehouden.
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Bijdrage van de gemeente
Door het netwerk van partners (zij vragen aan bij het fonds) in de komende periode te
vergroten en hen beter te positioneren binnen wijken, wijksportverenigingen en scholen, is het
mogelijk de bekendheid en de deelname aan deze regeling te vergroten.

Wij gaan ervan uit dat hiermee de motie tot uw tevredenheid is uitgevoerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Schiedam,
de secretaris,

drs1astede l.b.
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