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Onderwerp: Stand van zaken zwemdiploma’s in het basisonderwijs 

Deze rondvragen zijn gesteld door de fractie van Progressief Woerden tijdens de vergadering van de 
Commissie Middelen van 16-05-2017. 

In de vergadering is afgesproken om deze vragen schriftelijk te beantwoorden. 

 

Beantwoording van de vragen: 

 

Wat is de stand van zaken rondom zwemdiploma's in het basisonderwijs? 
 
De jeugdarts van de GGD vraagt in groep 2 en in groep 7 of een kind op zwemles zit danwel een diploma 
heeft. In groep 2 wordt de vraag gesteld met een preventief doel; ouders worden gewezen op het belang 
van het kunnen zwemmen en indien financiën een rol spelen worden ouders geïnformeerd over de 
ondersteuningsmogelijkheden via Ferm Werk.  
In groep 7 hebben de meesten kinderen een zwemdiploma. Indien een kind geen diploma heeft en niet op 
zwemles zit, wordt gewezen op het belang van het kunnen zwemmen en wordt gewezen op de financiële 
ondersteuningsmogelijkheden. De GGD geleidt het kind, indien de ouders besluiten het kind in groep 8 een 
diploma te laten behalen en ouders hier hulp bij nodig hebben, naar zwemles. De ouders blijven 
verantwoordelijk voor de keuze die gemaakt wordt en voor het volgen van de zwemlessen. 
We ontvangen van de GGD gegevens over het aantal kinderen zonder diploma. De redenen variëren van 
motorische problemen waar door een kind nog geen diploma heeft tot praktische (bijvoorbeeld vervoer). De 
GGD zorgt voor hulp en/of ondersteuning opdat het kind uiteindelijk wel een diploma haalt of op zwemles 
gaat. Indien daarnaast financiële problemen een rol spelen kan gebruik worden gemaakt van de bestaande 
ondersteuningsmogelijkheden. 
In 2016 hebben 30 oudere kinderen zwemles gevolgd en in 2017 hebben 32 oudere kinderen zwemles 
gevolgd waarbij gebruik is gemaakt van de bijzondere bijstand. Er is nog geen gebruik gemaakt van het 
vangnet van de gemeente. We willen onze samenwerking met GGD, Woerden Sport en Ferm Werk nog 
verder verbeteren, opdat iedere ouder die in aanmerking komt voor financiële ondersteuning hier kennis 
van neemt en ieder kind de basisschool zal verlaten in het bezit van een zwemdiploma.  
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