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Raadsvragen   
van het raadslid dhr. A. Rennenberg (OAE) over 
schoolzwemmen. 
 
Geacht College, 
 
Onlangs heeft de Nederlandse reddingsbrigade een noodkreet laten horen over het 
afnemen van de zwemvaardigheid met als gevolg dat er steeds meer zwemmers 
verdrinken. In tegenstelling met het verleden groeien nu generaties op die de 
basisvaardigheden van het zwemmen moeten ontberen omdat het schoolzwemmen als 
verplichting door het Rijk is afgeschaft. De in die tijd hierachter liggende gedachten was 
niets anders dan een ordinaire bezuinigingsmaatregel, met als gevolg dat nu het aantal 
verdrinkingen toeneemt. Het Ouderen Appel is van mening dat ieder kind in onze stad 
zwemlessen dient te volgen, zodat aan de basisvoorwaarden van zwemvaardigheid 
wordt voldaan. Hoewel de verantwoording in de eerste plaats bij de ouders moet liggen 
dient de gemeente als lokale overheid op de uitvoering toezicht te houden. 
Indien ouders, om financiële redenen, hun kinderen niet kunnen laten deelnemen aan 
het schoolzwemmen, dient van gemeentewege een ondersteunde maatregel te worden 
getroffen. 
Graag leggen wij u de volgende vragen voor: 
1. Afgelopen dagen is op het Journaal door de Nederlandse reddingsbrigade deze 
kwestie uitvoerig in het nieuw gebracht. Bent u van deze berichtgeving op de hoogte? 
2. Bent u het eens met de Reddingsbrigade dat de oorzaak van het toenemende 
aantal verdrinkingsgevallen gelegen is in het afnemen van zwemvaardigheid van 
kinderen door het opheffen van het schoolzwemmen? 
3. Bent u het met ons eens dat alle Eindhovense kinderen, uitzonderingen daar 
gelaten, dienen te voldoen aan de basisvoorwaarden van zwemvaardigheid? 
4. Bent u bereid om in overleg met de basisscholen te controleren of kinderen het 
betreffende zwemonderwijs ook daadwerkelijk volgen? 
5. Bent u bereid om ouders waarvan deelname aan zwemonderwijs door hun 
kinderen financieel gezien problemen oplevert, een ondersteunde maatregel te bieden? 
6. Bent u bereid om de mogelijkheden te onderzoeken dat in het komende 
schooljaar alle Eindhovense kinderen, die daarvoor in aanmerkingen zouden moeten 
komen, in staat worden gesteld te voldoen aan de basisvoorwaarden van 
zwemvaardigheid? 
 
Dré Rennenberg Fractievoorzitter 
 
Eindhoven, 29 augustus 2016. 
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Antwoord van burgemeester en wethouders 
 

1. Afgelopen dagen is op het Journaal door de Nederlandse reddingsbrigade deze 
kwestie uitvoerig in het nieuw gebracht. Bent u van deze berichtgeving op de 
hoogte?  

Ja. 
 

2.  Bent u het eens met de Reddingsbrigade dat de oorzaak van het 
toenemende aantal verdrinkingsgevallen gelegen is in het afnemen van 
zwemvaardigheid van kinderen door het opheffen van het schoolzwemmen?  

Uit de berichtgeving blijkt dat het een combinatie is van een tweetal aantal oorzaken. Er 
wordt gezwommen op plekken waar geen toezicht is waardoor de hulpverlening later ter 
plekke is.  Dit wordt versterkt door  toename van beperkte zwemvaardigheid.  De 
verbinding met het opheffen van het schoolzwemmen wordt in de berichtgeving niet 
gemaakt.  
 

3. Bent u het met ons eens dat alle Eindhovense kinderen, uitzonderingen daar 
gelaten, dienen te voldoen aan de basisvoorwaarden van zwemvaardigheid?  

Wij delen uw mening dat alle kinderen zouden moeten voldoen aan de 
basisvoorwaarden. Mochten de kosten van de zwemlessen een probleem zijn dan kan er 
gebruik worden gemaakt van de minimaregeling.  
 

4. Bent u bereid om in overleg met de basisscholen te controleren of kinderen het 
betreffende zwemonderwijs ook daadwerkelijk volgen?  

Op dit moment wordt de zwemvaardigheid van de kinderen middels het project 
waterdicht monitor zwemvaardigheid gemonitord. Hieruit blijkt dat 88% van de kinderen 
de basisschool verlaat met een A diploma. Gebleken is dat het landelijk gemiddelde 
echter rond de 96% ligt. Ook de G4 (A’dam en Utrecht) scoren hoger. Voor ons is dit 
aanleiding om te bezien hoe in andere steden het zwemonderwijs wordt ingevuld en 
gepromoot onder ouders en scholen. Wij zullen op basis daarvan met een actieplan 
komen.  
 

5. Bent u bereid om ouders waarvan deelname aan zwemonderwijs door hun 
kinderen financieel gezien problemen oplevert, een ondersteunde maatregel te 
bieden? 

Kinderen van minima worden al door gemeente ondersteund d.m.v. project A-garantie.  
 

6. Bent u bereid om de mogelijkheden te onderzoeken dat in het komende 
schooljaar alle Eindhovense kinderen, die daarvoor in aanmerkingen zouden 
moeten komen, in staat worden gesteld te voldoen aan de basisvoorwaarden 
van zwemvaardigheid. 

Als gemeente kiezen we ervoor te zorgen voor voldoende plekken om zwemlessen te 
volgen; bij onze eigen zwemschool of bij een vereniging. De randvoorwaarden voor alle 
kinderen om zwemles te kunnen volgen zijn zodoende aanwezig.  Door de Gemeente 
Eindhoven wordt actief de mogelijkheden voor zwemlessen gepromoot.  Zo krijgen alle 
kinderen op Eindhovense basisscholen in de groepen 3, 5 en 8 die geen diploma 
hebben, een brief mee naar huis met het zwemaanbod. Minima met kinderen in de 
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leeftijd 6-12 jaar krijgen een brief thuisgestuurd om kosteloos deel te nemen aan 
zwemles A-garantie. Zie ook het antwoord op vraag 4.  
 
 
 
 
 
Eindhoven, 27 september 2016 


