Figuur 1. Benodigde diploma in verschillende situaties,
Nederlandse bevolking 15-80 jaar (in procenten)
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Zwemmen is in de Nederlandse samenleving
belangrijk. Nederland is een waterrijk land
en we recreëren graag in het water. Om
veilig te water te kunnen, krijgen kinderen
in Nederland al op jonge leeftijd zwemles.
Ouders maken daarin hun eigen afwegingen.
Om te achterhalen wat Nederlanders
belangrijk vinden als het aankomt op
zwemveiligheid, zijn in het Nationaal
Sportonderzoek 2017 over dit onderwerp
verdiepende vragen gesteld.
Verschillende situaties
De plek van zwemmen heeft invloed op de
omstandigheden in het water, en dit is weer
van invloed op de vaardigheden die nodig
zijn om jezelf te kunnen redden. Als eerste
is gevraagd welk diplomabezit ouders
voldoende achten om in verschillende
situaties veilig te kunnen zwemmen (figuur
1).
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Naarmate de zwemsituatie complexer wordt,
herkennen ouders dat een meer gevorderd
zwemdiploma noodzakelijk is. In een
overdekt zwembad zonder uitdagingen vindt
ongeveer de helft van de Nederlanders een
A-diploma voldoende. Terwijl in een
zwembad met stroming en glijbanen nog
maar 18 procent een A-diploma voldoende
vindt. Voor zwemmen in de zee is dit
percentage gezakt naar 8 procent.
Voor zwemmen in buitenwater (zonder
zwemgedeelte) vindt 39 procent van de
Nederlanders dat daarvoor minimaal een Cdiploma of meer nodig te vinden. Voor
zwemmen in de zee is dat 52 procent.
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Welk diploma is voldoende?
In 2017 geeft 27 procent van de Nederlandse
bevolking aan een A-diploma voldoende te
vinden om – in het algemeen - veilig te
kunnen zwemmen (figuur 2). 49 procent
vindt een B-diploma voldoende, 21 procent
het C-diploma. 3 procent van de
Nederlanders geeft aan dat het niet nodig is
dat een kind een diploma heeft om veilig te
kunnen zwemmen. Ten opzichte van de
vorige metingen in 20081 en 20132 lijkt het
erop dat meer mensen het belang van een
C-diploma voor de zwemveiligheid
onderschrijven3.
Zwemmen en zwemveiligheid
Bijna drie kwart van de Nederlanders is het
eens met de stelling ‘Zwemmen verleer je
nooit’ (figuur 3). Dit betekent niet dat zij
ook vinden dat de zwemvaardigheid altijd
even goed blijft. 57 procent van de
Nederlanders is het eens met de stelling dat
het bij zwemmen belangrijk is om de
zwemvaardigheid op peil te houden.
Nederlanders zijn verdeeld over de vraag of
de zee geschikt is voor een kind om in te
zwemmen. De helft van de Nederlanders
vindt de zee ongeschikt. Een vijfde vindt de
zee wel geschikt, een kwart is hierin
‘neutraal’.
Ook over het zwemmen in het zwembad
bestaat discussie. 30 procent van de
Nederlanders vindt dat een kind tot 12 jaar
zonder begeleider naar het zwembad kan,
wanneer het kind een diploma heeft. 36% is
het daar niet mee eens, en ziet wel een rol

Figuur 2. Mening over diplomabezit en aanzien van veiligheid, Nederlandse bevolking 15-80 jaar (in procenten)
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Figuur 3. Mening over zwemmen, Nederlandse bevolking 15-80 jaar (in procenten)
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Het is belangrijk om geregeld te gaan zwemmen om je
zwemvaardigheid te onderhouden

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
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weggelegd voor de ouder/begeleider, ook als
het kind een zwemdiploma heeft.
Tot slot zijn de Nederlanders bevraagd over
schoolzwemmen. 79 procent van de
ondervraagden geeft aan dat
schoolzwemmen terug dient te komen4. 14
procent is neutraal en 7 procent geeft aan
het met deze stelling oneens te zijn.
Conclusie
Wat betreft diplomabezit lijkt het C-diploma
van groter belang gevonden ten opzichte van
2008 en 2013.
Verder blijkt uit het onderzoek dat
Nederlanders herkennen dat naarmate een
zwemwatersituatie meer gevaar herbergt,
een meer gevorderd zwemdiploma benodigd
is om veilig te kunnen zwemmen.
Tot slot geeft een groot deel van de
Nederlandse bevolking aan graag te zien dat
kinderen op de basisschool weer verplicht
gaan schoolzwemmen.
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Methode
In het Nationaal Sportonderzoek 2017 heeft
het Mulier Instituut vragen gesteld over
zwemmen en zwemveiligheid. De vragen zijn
gesteld aan de Nederlandse bevolking van
15-80 jaar. In totaal hebben 1508 mensen
deze vragen beantwoord. Qua geslacht en
leeftijd vormen de respondenten een goede
representatie van de Nederlandse bevolking.
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.
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