
GEMEENTE HARLINGEN 

Raadsinformatiebrief 

1 Zaaknummer: 40572 1 Openbaar 

1 Verzonden aan de raad op: 2 7 NOV 2019 

1 Onderwerp: 1 Raadsinformatiebrief schoolzwemmen 

Kennisnemen van: 
De uitleg over de toezegging van de effectiviteit van het schoolzwemmen. 

Beste raadsleden, 

Tijdens het vragenhalfuurtje van de raad van 25 september 2019 heeft mevrouw Liefting 
een vraag gesteld over het zwemonderwijs (schoolzwemmen). 
De vraag is hoeveel kinderen tijdens het schoolzwemmen een diploma behalen (opbrengst 
schoolzwemmen) en wat de uitval is van de zwemlessen. Klopt het dat kinderen soms een 
maand geen zwemonderwijs hebben? 
Wethouder Kuiken heeft toegezegd uw raad te informeren. 
Hiervoor is de nodige informatie opgevraagd bij de bedrijfsleider Optisport (zwembad Derde 
Haad) en bij de directies van de basisscholen. 

Schoolzwemmen 1 maal een uur per 2 weken 
De basisscholen (groepen 3 en 4) zwemmen om de week 1 uur. Dit is ingezet omdat: 
-Een half uur voor de scholen en de begeleiding door ouders enorm veel tijd kostte met reis 
en omkleed tijd erbij gerekend. 
- Door het ingevoerde continu rooster op alle basisscholen (de schooltijd is nu tot 14.00 uur) 
moeten alle zwemlessen nu in de ochtend ingeroosterd te worden. Ook voor het 
zwembad past het organisatorisch beter om naar 1 les van één uur per twee weken te gaan. 
-Door een bezuiniging (van uw raad) komen de vervoerskosten vanaf 2016 voor rekening 
van de scholen. Het vervoer van de bus(sen) per 2 weken betekent dus ook lagere kosten 
voor de scholen. 
Het komt inderdaad wel eens voor dat kinderen een maand niet kunnen zwemmen omdat er 
vakantie/feestdagen tussen zitten en er op de zwemdagen door de school soms een andere 
activiteit wordt ingepland (studiedag leerkrachten) waardoor de kinderen geen zwemles 
hebben. 



Diploma's behaald tijdens schoolzwemmen 
Bijgaand een overzicht van het aantal diploma die de kinderen tijdens het schoolzwemmen 
hebben gehaald: (A-B-C) en tijdens de particuliere lessen. 
2016: 476 diploma's, en particulier 202 diploma's. 
2017: 368 diploma's ,en particulier 261 diploma's. 
2018: 292 diploma's, en particulier 205 diploma's. 
2019 : 440 diploma's en particulier 182 diploma's (Er volgt dit jaar nog lx een 
afzwemmoment voor ongeveer 40 kinderen). 
Aan het schoolzwemmen doen per jaar gemiddeld 300 tot 310 kinderen mee. Een kind kan 
in een schooljaar meerdere diploma's behalen (zowel A/B/C). 
Voor de kinderen die al diploma C hebben bestaat de mogelijkheid tot het behalen van 
oorkondes (snorkel/survival). 

Effectiviteit en differentiatie 
Het is ons niet bekend hoeveel kinderen alleen door en tijdens het schoolzwemmen een 
diploma A of B en C behalen omdat dit niet dit door Optisport is bijgehouden. 
Dit is ook lastig omdat het particulier zwemmen en het schoolzwemmen aanvullend aan 
elkaar zijn en elkaar versterken. Kinderen die eerst particuliere lessen volgen (vanaf 4 of 5 
jaar) doen op een later moment mee aan het schoolzwemmen en hebben dan ook tijdens 
het schoolzwemmen de mogelijkheid om aanvullende diploma's behalen. Is een kind al in 
het bezit van alle diploma's dan is het schoolzwemmen een goede oefening om de 
zwemvaardigheid te onderhouden en te blijven bevorderen. 

Schoolzwemmen is vangnet 
Op dit moment zijn er ongeveer 60 kinderen die deelnemen aan het schoolzwemmen die 
nog geen diploma (dus ook geen A) hebben behaald. Er zijn in Harlingen nog altijd ouders die 
hun kinderen om redenen niet aanmelden voor particuliere zwemlessen. Het 
schoolzwemmen is dan het vangnet waardoor deze kinderen toch de kans krijgen om een 
zwemdiploma te behalen. In Harlingen is dit geen overbodige luxe. 
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