Figuur 1. Schoolzwemmen in Nederland, in procenten.
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Introductie
Sinds 1985 is schoolzwemmen niet meer
door de Rijksoverheid verplicht gesteld.
De verantwoordelijkheid voor de
zwemvaardigheid van kinderen ligt in
eerste instantie bij de ouders.
(Basis)scholen hebben geen officiële
verplichting om schoolzwemmen aan te
bieden. Zij kunnen er echter wel zelf
voor kiezen het aan te bieden, al dan
niet met subsidie vanuit de gemeente.
Om de huidige situatie omtrent
schoolzwemmen in kaart te brengen,
heeft het Mulier Instituut onderzoek
gedaan onder basisscholen in Nederland.
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Ontwikkelingen
Steeds minder basisscholen kiezen
ervoor om schoolzwemmen aan te
bieden (figuur 1). In de recente jaren is
er een daling te zien: van 57% scholen
met schoolzwemmen in 20051, naar 34%
in 2013 tot 32% in 2016. In deze
ontwikkelingen zijn sterke verschillen
naar regio te zien. Van de scholen in de
G3-regio geeft 89% nog steeds aan
schoolzwemmen aan te bieden, terwijl
dit voor de overige delen van Nederland
gemiddeld 27% is.
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Aard van het schoolzwemmen
In het onderzoek is ook gekeken naar de
aard van het schoolzwemmen. Hierbij is
gekeken naar het doel van het
schoolzwemmen (figuur 2) en het aantal
weken dat scholen per jaar
schoolzwemmen aanbieden (figuur 3).
Wat betreft het doel van het
schoolzwemmen wordt er niet enkel
opgeleid tot de diploma’s A, B of C, maar
speelt ook het concept ‘natte gymles’
een rol. 43% van de scholen geeft aan
dat het schoolzwemmen gericht is op
het behalen van een zwemdiploma, 36%
van de scholen geeft aan dat het
schoolzwemmen een ‘natte gymles’ is.
Bij de overige scholen richt
schoolzwemmen zich op beide zaken,
afhankelijk van het zwemniveau van het
kind. Wat betreft het aantal weken
schoolzwemmen is te zien dat 18% van
de ondervraagde scholen
schoolzwemmen aanbiedt voor een
periode van minder dan 15 weken.
Hierbij moet meestal aan een korte
cursus worden gedacht. 25% van de
scholen biedt schoolzwemmen aan voor
een periode van 15 tot en met 29
weken.

Figuur 2. Doel van het schoolzwemmen, in
procenten.

Figuur 3. Aantal weken schoolzwemmen
per jaar, in procenten.
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Het Mulier Instituut is een
onafhankelijke en landelijk
opererende stichting gericht op de
bevordering van de sociaalwetenschappelijke
kennisontwikkeling en
beleidseffectiviteit op het terrein
van sport en samenleving.
Het instituut voert fundamenteel
en praktijkgericht onderzoek uit,
monitort de ontwikkelingen op het
terrein van de sport en
organiseert bijeenkomsten en
congressen om het debat over de
sport te stimuleren.

Neem voor meer informatie
contact op met: Corry Floor
c.floor@mulierinstituut.nl
Mulier Instituut
Postbus 85445
3508 AK Utrecht
T 030-7210220
info@mulierinstituut.nl
www.mulierinstituut.nl

Natte gymles

Allebei

1 t/m 14 weken

De overgrote meerderheid binnen deze
groep geeft aan dat zij 20 weken, een
half schooljaar, schoolzwemmen
aanbieden. 57% van de scholen biedt
schoolzwemmen meer dan 30 weken
aan, hetgeen neerkomt op veelal een vol
schooljaar schoolzwemmen.
Motieven
De belangrijkste motieven voor scholen
voor het afschaffen van schoolzwemmen
zijn dat het ten koste gaat van andere
vakken en dat het te veel moeite kost
om het te organiseren. Het motief ‘een
gebrek aan geschikt zwembad’ blijkt in
deze overweging geen rol te spelen.
Voor scholen die geen schoolzwemmen
aanbieden is een gebrek aan financiering
de belangrijkste reden om niet aan
schoolzwemmen deel te nemen.
Toekomst
Wat betreft de toekomst geven de
scholen die nu schoolzwemmen
aanbieden voornamelijk aan dat er niets
gaat veranderen (81%). De overige
scholen zijn eerder negatief dan positief.
2% van de scholen met schoolzwemmen
gaat meer investeren in
schoolzwemmen, 7% gaat minder
investeren en 11% van de scholen gaat
schoolzwemmen afschaffen.

15 t/m 29 weken

30 t/m 45 weken

Conclusie
Schoolzwemmen wordt door steeds
minder basisscholen aangeboden. De G3
is, qua percentage scholen dat
schoolzwemmen aanbiedt, een
uitzondering op de rest van de
gemeenten. 11% van de scholen die nu
schoolzwemmen aanbiedt, geeft
daarnaast aan van plan te zijn het af te
schaffen. Belangrijkste motief hiervoor is
dat schoolzwemmen ten koste gaat van
andere vakken.
Methode
Deze publicatie is tot stand gekomen via
het project NL Zwemveilig: een initiatief
van het Nationaal Platform Zwembaden
| NRZ, ondersteund door het ministerie
van VWS. Lees meer op
www.nlzwemveilig.nl. De data die zijn
gebruikt in deze factsheet zijn afkomstig
uit een online enquête onder 856
basisscholen in Nederland in.
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