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Samenvatting
Zwemvaardigheid vormt in een waterrijk land als Nederland een belangrijk deel van onze cultuur. De
afschaffing van het zwemonderwijs enkele jaren geleden, lijkt als gevolg te hebben dat het aantal
kinderen met een zwemdiploma terugloopt. Vanuit haar rol als bewaker van veiligheid en een
stabiele leefomgeving voor inwoners, heeft de gemeente Vlissingen een inventarisatie gemaakt van
het aantal zwemdiploma’s onder leerlingen van groep 5/6 van de basisschool. Hieruit is gebleken dat
een structureel aantal leerlingen geen diploma heeft en dat baart de gemeente zorgen. Ze wil dan
ook weten welke rol zij kan spelen in het vergroten van de zwemvaardigheid, zodat de
waterveiligheid beter wordt geborgd.
Om te achterhalen wat de oorzaak is van het niet hebben van een zwemdiploma en om te zien wat
mogelijke interventies zijn, is onderzoek gedaan onder ouder van leerlingen zonder diploma, onder
leerkrachten en zijn een beleidsmaker en de wethouder van de gemeente Vlissingen geïnterviewd.
De 14 gehouden interviews hebben zich gericht op het belang van zwemonderwijs/
zwemvaardigheid, de oorzaken van het niet hebben van een diploma en de rol die partijen zouden
moeten of kunnen spelen in het verhogen van het percentage leerlingen met diploma.
Het financieel aspect blijkt de belangrijkste oorzaak van het niet hebben van een zwemdiploma,
daarnaast worden beschikbare tijd, prioriteitenstelling en vervoer als knelpunten genoemd.
De gemeente wil een actieve rol spelen in het geven van voorlichting aan ouders en leerlingen, maar
benadrukt dat ze financieel geen ruimte heeft. Op alle andere vlakken wil ze meedenken, verbinden
en faciliteren waar dat tot de mogelijkheden behoort.
Aan de gemeente wordt aanbevolen om vervolgonderzoek te doen naar de toegankelijkheid en
bekendheid van het jeugdsportfonds. Daarnaast wordt aanbevolen om een actieve rol te spelen in
het verbinden van ouderinitiatieven met mogelijke samenwerkingspartners als vervoerders en
zwemscholen.

Voorwoord
Voor u ligt mijn onderzoeksrapport, dat is geschreven ten behoeve van het onderzoek dat uitgevoerd
is voor en vanuit de Gemeente Vlissingen en de opleiding Sportkunde op de HZ University of Applied
Sciences te Vlissingen. Dit onderzoeksrapport is onderdeel van mijn afstudeerstage, in de periode
februari tot en met mei 2017.
De gemeente Vlissingen vindt het belangrijk dat haar inwoners zwemvaardig zijn in een waterrijke
provincie als Zeeland. Ik heb de kans gekregen om te onderzoeken wat redenen zijn waarom
kinderen uit de gemeente Vlissingen geen zwemdiploma hebben behaald, mogelijk dus
(levensreddende) zwemvaardigheid missen en wat mogelijke oplossingen kunnen zijn voor dit
probleem.
Graag wil ik een aantal personen bedanken die deze afstudeerstage voor mij mogelijk hebben
gemaakt en mij deze kans hebben gegeven. Allereerst wil ik Marjolein Zevenbergen en Arjan van den
Beld bedanken, die mij vanuit de organisatie hebben begeleid en de verantwoordelijkheid hebben
genomen om mij aan te nemen als afstudeerder. Daarnaast wil ik ook al mijn andere collega’s op de
afdeling bedanken die mij goed hebben ontvangen en erg positief waren over mijn onderzoek. Ook
wil ik Ester Wisse en Jolanda van den Kasteele bedanken die mij vanuit school hebben begeleid en
bijgestuurd waar nodig was. Ten slotte wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor hun geduld,
interesse en mentale steun gedurende dit afstudeerproces.
Ik wens u, als lezer van dit rapport, veel plezier met en inzicht bij het doornemen van mijn
onderzoeksrapport.

Said Bouzambou
Vlissingen, 6 juni 2017

Inhoudsopgave
1.

Inleiding ............................................................................................................................... 1
1.1 Aanleiding ...................................................................................................................................... 1
1.2 Achtergrond................................................................................................................................... 2
1.3 Probleemstelling............................................................................................................................ 4
1.3.1 Centrale vraag ........................................................................................................................ 5
1.3.2 Deelvragen.............................................................................................................................. 5
1.4 Doelstelling .................................................................................................................................... 5
1.5 Aanpak en Afbakening................................................................................................................... 5
1.6 Relevantie ...................................................................................................................................... 5
1.7 Ethiek ............................................................................................................................................. 6
1.8 Leeswijzer ...................................................................................................................................... 6

2 Theoretisch kader ...................................................................................................................... 7
2.1 Zwemvaardigheid .......................................................................................................................... 7
2.1.1 Belang van zwemvaardigheid ................................................................................................. 7
2.2 Zwemonderwijs ............................................................................................................................. 8
2.3 De rol van overheid, ouders en onderwijsaanbieders .................................................................. 9
2.3.1 Factoren van invloed op afname zwemvaardigheid .............................................................. 9
2.4 Bruikbaarheid voor het onderzoek.............................................................................................. 10
3 Methode van onderzoek .......................................................................................................... 11
3.1 Onderzoeksmethode en -strategie.............................................................................................. 11
3.2 Dataverzameling .......................................................................................................................... 11
3.2.1 Onderzoekseenheden .......................................................................................................... 11
Ouder ........................................................................................................................................ 12
3.2.2 Wijze van dataverzameling................................................................................................... 13
3.2.3 Operationalisatie .................................................................................................................. 13
3.3 Data-analyse ................................................................................................................................ 13
3.4 Validiteit ...................................................................................................................................... 13
3.5 Ethische aspecten ........................................................................................................................ 14
4. Resultaten .............................................................................................................................. 15
4.1 Resultaten interviews leerkrachten ............................................................................................ 15
4.1.1 Zwemonderwijs en zwemvaardigheid.................................................................................. 15
4.1.2 Mogelijke oorzaken gebrek aan zwemvaardigheid .............................................................. 15
4.1.3 De rol van partijen ................................................................................................................ 16
4.2 Resultaten interviews ouders ...................................................................................................... 17
4.2.1 Zwemonderwijs en zwemvaardigheid.................................................................................. 17
4.2.2 Oorzaken gebrek aan zwemvaardigheid .............................................................................. 17

4.2.3 De rol van partijen ................................................................................................................ 18
4.3 Resultaten interviews medewerkers Gemeente ......................................................................... 18
4.3.1 Zwemonderwijs en zwemvaardigheid.................................................................................. 18
4.3.2 Oorzaken gebrek aan zwemvaardigheid .............................................................................. 19
4.3.3 De rol van partijen ................................................................................................................ 20
5. Discussie ................................................................................................................................ 22
5.1 Interpretatie resultaten ............................................................................................................... 22
5.2 Reflectie onderzoek en rol onderzoeker ..................................................................................... 23
6. Conclusie en Aanbevelingen.................................................................................................... 24
6.1 Beantwoording onderzoeksvraag................................................................................................ 24
6.1.1 Deelvragen............................................................................................................................ 24
6.1.2 Hoofdvraag ........................................................................................................................... 24
6.2 Aanbevelingen ............................................................................................................................. 25
6.2.1 Vervolgonderzoek jeugdsportfonds ..................................................................................... 25
6.2.2 Vervolgonderzoek vervoer ................................................................................................... 25
6.2.3 Vervolgen en uitbreiden jaarlijkse inventarisatie op scholen ............................................. 25
6.2.4 Samenstellen voorlichtingspakket scholen .......................................................................... 26
Bibliografie ................................................................................................................................ 27
Bijlage 1: Achtergrondinformatie Gemeente Vlissingen ............................................................... 28
Bijlage 2: Opzet vragenlijst ......................................................................................................... 31
Bijlage 3: Interviews leerkrachten ............................................................................................... 33
Bijlage 4: Interviews ouders ........................................................................................................ 47
Bijlage 5: Interviews Gemeente Vlissingen .................................................................................. 81
Bijlage 6: Codeboek Interviews ................................................................................................... 87

1. Inleiding
1.1 Aanleiding
Al sinds de jaren ’20 van de vorige eeuw maakt zwemmen deel uit van het basisonderwijs in
Nederland. Hoewel het in de eerste decennia eigen keus is van de scholen, wordt het aan het einde
van de jaren ’60 gestimuleerd door de overheid. Reden hiervoor is dat de hoeveelheid water die ons
land omringt een gevaar vormt voor de bevolking en wanneer deze niet in staat is zich in het water te
redden, het aantal verdrinkingen niet zal kunnen afnemen. Vanuit haar rol als beschermer van de
bevolking, doet de overheid wat zij moet doen: haar inwoners een veiliger omgeving bieden. De
zwemlessen worden om die reden gefinancierd door de gemeenten en vanaf hun 8e jaar krijgen
kinderen 1 uur zwemles per week.
Ondanks het nut van de zwemlessen, neemt het percentage gemeenten dat budget vrijmaakt voor
deze lessen in de jaren na 2000 behoorlijk af. Reden hiervoor is de economische situatie en de
noodzaak andere prioriteiten te stellen in de gemeentelijke begrotingen. Een tweede reden, die
daarmee samenhangt, is het beleid van de overheid ten aanzien van burgerparticipatie. Dat wil
zeggen dat de verantwoordelijkheid die voorheen door de overheid werd genomen
(verzorgingsstaat), nu bij de burger zelf komt te liggen ten aanzien van een groot aantal zaken. Met
het dalend percentage zwemonderwijs op de basisschool, neemt helaas ook het aantal kinderen met
een zwemdiploma af (Floor, 2016). De hoeveelheid water in Nederland en de mogelijkheid tot
verdrinking blijven echter gelijk.
Ook de Gemeente Vlissingen besluit, als gevolg van de financiële situatie, dat vanaf schooljaar 2013
ouders zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen ten aanzien van de zwemvaardigheid van hun
kinderen (PZC, 2013). Ondanks dat het voor de gemeente praktisch onmogelijk is om zwemonderwijs
te faciliteren, vindt zij dat ze nog wel de maatschappelijke plicht heeft om de veiligheid van haar
burgers te waarborgen.
Van 2013 tot 2018 wordt daarom door de gemeente Vlissingen een jaarlijkse inventarisatie gedaan
op alle basisscholen in Vlissingen. Hierbij wordt in kaart gebracht hoeveel kinderen een A, B of geen
diploma hebben (zie tabel 1). Uit de inventarisatie van schooljaar 2016/2017 is gebleken dat er 23
kinderen zijn die het basisonderwijs verlaten zonder zwemdiploma, deze 23 kinderen zitten in de
groepen 8 en zijn op weg naar het middelbare onderwijs. De kans dat er na de basisschoolleeftijd nog
zwemles wordt afgenomen is minimaal (Craene, 2016). De grootste verschillen tussen de
basisscholen (tabel 2) zitten vooral in de groepen 5 en 6, waarvan 84 van de 860 kinderen zonder
zwemdiploma zijn (9,8 %). De oorzaak hiervan kan op dit moment niet worden vastgesteld. Mogelijk
zien ouders het belang van zwemmen niet in, of ontbreekt tijd, vervoer en/of financiële middelen om
hun kind op zwemles te doen en ook culturele verschillen in de achtergrond van de kinderen kunnen
een rol spelen. De inventarisatie laat eveneens zien dat er verschillen zijn tussen scholen. Een aantal
scholen scoort hoog, een aantal beduidend lager (tabel 3).
Tabel 1 Overzicht zwemdiploma’s alle groepen 8 (Gemeente Vlissingen)
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Tabel 2 Zwemdiploma’s per groep van het basisonderwijs (Gemeente Vlissingen)

Tabel 3 Zwemdiploma’s per basisschool van de groepen 5 en 6 (Gemeente Vlissingen)

Sinds de teruggang van het schoolzwemmen is er landelijk gezien discussie ontstaan over het nut
ervan, vanwege de onderwijstijd die het in beslag neemt. Waarin binnen deze discussie onderscheid
moet worden gemaakt is het verschil in nut tussen zwemvaardig zijn en het hebben van een
zwemdiploma. In het ‘schoolzwemmen’ ligt de nadruk op de zwemvaardigheid, de zelfredzaamheid
van kinderen zodra zij zich in water bevinden en daarnaast op het kunnen ontdekken van interesse of
eventueel talent ten aanzien van watersport. Voor zwemvaardigheid is het aantal diploma’s een
goede indicatie (Wisse & Breedveld, 2013), de rol die schoolzwemmen inneemt ten aanzien van de
mentale en fysieke ontwikkeling van het kind (talentontwikkeling, fysieke activiteit, enz.) is in deze
ondergeschikt.

1.2 Achtergrond
De Gemeente Vlissingen is een van de deelgebieden van de provincie Zeeland. De gemeente bestrijkt
de wijken Pauwenburg, Vlissingen Centrum, Vlissingen middengebied, Groot- Lammerenburg en
Oost- Souburg (zie figuur 1). De Gemeente Vlissingen is er voor de inwoners en ondernemers in de
stad en zorgt er voor dat de stad zo goed mogelijk wordt bestuurd. De gemeente Vlissingen zorgt er
ook voor dat ontwikkelingen in de stad worden opgezet, begeleid, gemonitord of bijgesteld. Alles wat
binnen de stad gebeurt heeft direct of indirect iets te maken met de gemeente Vlissingen. De
2

gemeente
zorgt
voor vergunningen, toeristenontwikkeling, paspoort- of andere
documentenverstrekking, bijhouden van groen en grijs (afvalinzameling), toeristenontwikkeling,
veiligheid, accommodatieverhuur etc. Vlissingen is een evenementenstad en zorgt er ook voor dat
deze evenementen worden georganiseerd. De gemeente Vlissingen zorgt er kortom voor, dat de
bewoners prettig kunnen wonen, werken en recreëren in de stad.
De gemeente Vlissingen bestaat uit een Gemeente Raad, die is gekozen door de inwoners van de
stad. Daaronder zitten Burgemeester en Wethouders, die samen met de Gemeente Raad
bijvoorbeeld tot een besluit komen. Daar weer onder is de Algemeen Directeur, die boven de 4
afdelingen staat zoals in het organogram staat weergegeven. Deze vier afdelingen zijn
Bedrijfsvoering, Strategie, Beleid & Projecten, Beheer Leefomgeving en Publiekszaken. Zoals eerder
aangegeven werkt de onderzoeker op de afdeling SBP die bestaat uit 56 medewerkers. De gemeente
Vlissingen telt in totaal 328 medewerkers (Organogram: zie bijlage 1: Achtergrondinformatie
Gemeente Vlissingen).
Missie
Het bestaansrecht is om, namens het bestuur, het algemeen belang te dienen van inwoners,
organisaties, instellingen en ondernemers binnen de gemeente Vlissingen. Dienen van het algemeen
belang vraagt voortdurend belangenafweging. De gemeente Vlissingen is daarbij positief-kritisch; in
de eerste plaats naar de eigen organisatie, maar waar nodig ook naar politiek, bestuur en omgeving.
Dienen van het algemeen belang doet de gemeente Vlissingen ook door middel van (wettelijke)
uitvoeringstaken: met de middelen die daarvoor ter beschikking gesteld worden, streeft de
gemeente de kwaliteit na die het bestuur bepaalt. De gemeente ontleent meerwaarde aan
samenwerking, aan proactief handelen en aan het koersen op langere termijn in plaats van op de
waan van de dag (Vlissingen, 2010).
Visie
De gemeente Vlissingen geeft invulling aan de missie, door als ambtenaren en in gezamenlijkheid te
redeneren, te opereren en te communiceren vanuit een aantal vaste uitgangspunten, zoals
dienstverlenend, zelfkritisch, kostenbewust en samenwerkend (volledige visie is opgenomen in
bijlage 1) (Vlissingen, 2010).

Figuur 1 Plattegrond met wijken Gemeente Vlissingen 2016

3

Als gevolg van de economische crisis bevindt Vlissingen zich in een periode waarin bezuinigingen
noodzakelijk zijn. Zoals bij de meeste bezuinigingen van gemeentes wordt er vooral bezuinigd op
sport en cultuur. Niet alleen extern, maar ook intern wordt er volop bezuinigd en zijn er minder
medewerkers actief waardoor de werkdruk toeneemt. Per jaar wordt er 1,5 miljoen euro bezuinigd
op sport en 2,8 miljoen euro op cultuur.
De gemeente haalt haar financiële middelen uit de gemeente fondsen of subsidies die ieder jaar
worden uitgekeerd door het rijk. Verder wordt er ook gebruik gemaakt van eigen fondsen. Daarnaast
is er nog een omzet uit baten en kosten zoals parkeerautomaten, accommodatieverhuur, uitgifte
paspoorten etc. (figuur 2).

Figuur 2 Inkomstenbronnen Gemeente Vlissingen

1.3 Probleemstelling
De Gemeente Vlissingen heeft in 2013 het schoolzwemmen uit de begroting gehaald vanwege
financiële redenen. Ondanks die noodzakelijke keuze kwijt zij zich niet van haar taak om haar burgers
een veilige, beschermde leefomgeving te bieden. Op dit moment biedt de gemeente ondersteuning
via het Jeugdsportfonds aan ouders die financieel ontoereikend zijn om hun kind(eren) te laten
sporten. Ook worden jaarlijks inventarisaties gedaan ten aanzien van het aantal kinderen met een
zwemdiploma, om te kunnen monitoren hoe veilig de leefomgeving is. Om het belang van de
zwemvaardigheid te benadrukken en bekend te maken wordt er voorlichting gegeven, maar ondanks
die acties is er een toename van het aantal kinderen zonder diploma zichtbaar.
Zij maakt zich dan ook zorgen om de afname van het aantal kinderen dat met zwemdiploma
(bewezen zwemvaardigheid) de basisschool verlaat, omdat de kans op verdrinking, zeker in een
waterrijke provincie als Zeeland, hoger wordt wanneer iemand geen zwemvaardigheid bezit.
Voornamelijk de verschillen tussen de basisscholen in de Gemeente zijn alarmerend. Waarom
‘presteert’ de ene school zoveel beter dan de andere als het gaat om leerlingen met een
zwemdiploma? Welke achtergronden hebben deze verschillen en hoe kan de gemeente op enigerlei
wijze ondersteuning bieden om de verschillen terug te dringen en de zwemvaardigheid van alle
kinderen te vergroten en daarmee haar taak als overheid (ook) in het huidige beleid van
burgerparticipatie goed uitvoeren ten aanzien van zwemvaardigheid?
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Om hierop antwoord te kunnen geven wordt aan de hand van de volgende onderzoeksvraag en
deelvragen een onderzoek gedaan;

1.3.1 Centrale vraag
“Op welke manier kan de Gemeente Vlissingen, vanuit haar taak als overheid onder een
participatiebeleid, de zwemvaardigheid onder leerlingen van de groep 5/6 van de basisscholen
helpen vergroten om de waterveiligheid van het individu beter te garanderen?’’

1.3.2 Deelvragen
De hoofdvraag van dit onderzoek wordt opgesplitst in een aantal deelvragen. Deze worden hieronder
weergegeven:
1. Welke oorzaken van gebrek aan zwemvaardigheid zijn er volgens betrokken partijen?
1.1 Welke oorzaken van gebrek aan zwemvaardigheid zijn er volgens de gemeente?
1.2 Welke oorzaken van gebrek aan zwemvaardigheid zijn er volgens de leerkrachten van groep
5/6?
1.3 Welke oorzaken van gebrek aan zwemvaardigheid zijn er volgens de ouders van leerlingen
van groep 5/6?
2. Wat is er volgens betrokken partijen nodig om de zwemvaardigheid te laten toenemen?
2.1 Wat is er volgens de gemeente nodig om de zwemvaardigheid te laten toenemen?
2.2 Wat is er volgens de leerkrachten van groep 5/6 nodig om de zwemvaardigheid te laten
toenemen?
2.3 Wat is er volgens de ouders nodig om de zwemvaardigheid te laten toenemen?

1.4 Doelstelling
Het doel in het onderzoek is om inzicht te krijgen in de oorzaken van gebrek aan zwemvaardigheid en
om inzicht te krijgen in mogelijke oplossingsrichtingen (waar de gemeente op een andere dan –
uitsluitend- financiële wijze kan bijdragen aan de veiligheid van haar inwoners). Het doel van het
onderzoek is om met het verkregen inzicht een advies uit te brengen aan het college van
Burgemeester & Wethouders hoe zij kunnen bijdragen om de zwemvaardigheid onder inwoners
(kinderen basisschool) te vergroten en aanzetten tot beleid, zodat zij haar taak als overheid kan
volbrengen. Tevens worden de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd aan de gemeente raad
eind dit schooljaar.

1.5 Aanpak en Afbakening
In dit onderzoek wordt aan de hand van bestaande literatuur een theoretisch kader gevormd,
waarmee de basis wordt gelegd voor het houden van kwalitatief onderzoek aan de hand van diepteinterviews met gemeente, basisscholen en ouders van leerlingen van groep 5/6. De basisscholen
bevinden zich allen binnen de grenzen van de gemeente Vlissingen en de bevraagde ouders hebben
een kind in groep 5/6. Er is gekozen voor kwalitatief onderzoek, omdat dat mogelijk maakt dat
achtergronden en meningen worden achterhaald en er kan worden doorgevraagd. Daarnaast omdat
dit het beste past bij de uitvoering van het beleid ten aanzien van burgerparticipatie en daarop moet
het adviesrapport dat volgt uit het onderzoek aansluiten.

1.6 Relevantie
In dit onderzoek is geen sprake van een wetenschappelijke relevantie, omdat het geen zuiver
wetenschappelijk onderzoek is, maar toegepast wetenschappelijk onderzoek. De maatschappelijke
relevantie is er echter wel, omdat het bijdraagt aan de mate waarin de gemeente haar rol als
overheid goed kan uitvoeren ten aanzien van het creëren van een veilige leefomgeving voor haar
burgers. Ook kan dit onderzoek relevant zijn voor andere gemeenten in Nederland waar hetzelfde
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probleem speelt. De resultaten en adviezen kunnen hen inzicht geven en mogelijk ook in andere
gemeenten toegepast worden.

1.7 Ethiek
Tijdens het onderzoek zal zorgvuldig omgegaan worden met vertrouwelijke gegevens en verkregen
informatie. Informatie zal op geen enkele andere wijze gebruikt worden dan voor het onderzoek en
zonder toestemming van betrokkenen wordt niets uit de afgenomen interviews gedeeld met derden.
Deelname van partijen is geheel vrijwillig.

1.8 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 van het onderzoek wordt het theoretisch kader uiteen gezet, hierin zal dieper worden
ingegaan op het thema zwemvaardigheid van kinderen in de gemeente Vlissingen. Vervolgens wordt
in hoofdstuk 3 besproken hoe het onderzoek vormgegeven wordt. De manier van dataverzameling,
de populatie en analysemethode voor data worden uitgelegd en toegelicht. Als afsluiting in
hoofdstuk 4 zal de planning aan bod komen.
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2 Theoretisch kader
In dit hoofdstuk zal een theoretisch kader gevormd worden als uitgangspunt voor het te houden
praktisch onderzoek. Bestaande literatuur over zwemvaardigheid, zwemonderwijs en de rol en
mogelijkheden ten aanzien van deze onderwerpen van een gemeente vanuit burgerparticipatie wordt
onderzocht, zodat in de interviews relevante vragen gesteld kunnen worden en er antwoord gegeven
kan worden op de hoofdvraag in het onderzoek.

2.1 Zwemvaardigheid
Zwemvaardigheid kan worden gedefinieerd als onderdeel van zwemveiligheid, waarbinnen het
vermogen van een individu tot het herkennen en beoordelen van de situatie in en rond water en de
zelfredzaamheid in het water (onder normale omstandigheden) door geleerde basistechnieken
(NISB, 2015). De verantwoordelijkheid voor de zwemvaardigheid bij kinderen ligt in eerste instantie
bij de ouders, maar daarnaast vormt het door het vóórkomen van verdrinking ook een
maatschappelijk thema, waarin de rol van de overheid wordt beschouwd (NISB, 2015).

2.1.1 Belang van zwemvaardigheid
Volgens het onderzoek van CDC (Centers for Disease Control and Prevention) zijn mannen (in
Verenigde Staten) het meest gevoelig op verdrinking (80% van alle slachtoffers). Bovendien, kinderen
tussen 1 en 4 jaar verdrinken sneller dan andere leeftijden. De belangrijkste reden is dat men niet
voldoende zwemvaardig is. Ook is men niet goed genoeg voorbereid om een zwemvest aan te doen.
Een interessante uitkomst van het onderzoek is dat blanke mensen minder snel verdrinken dan de
niet blanke mensen (CDC, 2016). De cijfers zijn vergelijkbaar in Nederland. Mannen hebben 4 keer
meer kans op verdrinking dan vrouwen. Tussen 1950 en 2014 zijn er bijna 80% meer mannen
verdronken dan vrouwen. Bijna de helft van de slachtoffers in Nederland zijn kinderen onder 10 jaar
geweest (NIDI-KNAW, 2017).

Figuur 3 Verdrinkingsaantallen naar leeftijd en ras
Figuur 4 Verdrinkingsaantallen naar leeftijd (kinderen)

Het is belangrijk dat kinderen op een veilige manier kunnen bewegen in en rond het water tijdens
het recreatief zwemmen, spelen in het water en uitoefenen van zwemsport. De zwemvaardigheid,
zwemveiligheid en toerusting worden in Nederland door NRZ (Het Nationaal Platform Zwembaden)
gewaarborgd, waarbij het Zwem-ABC een richtlijn vormt. Iemand die het zwemdiploma C behaalt
wordt als geoefend zwemvaardig beschouwd, maar reeds bij het behalen van het Zwemdiploma A
kan gesteld worden dat men zelfredzaam is op basis van geleerde basistechnieken en dat er sprake is
van zwemveiligheid. Om de vaardigheden verder te vergroten kan diegene een
zwemvaardigheidsdiploma’s 1,2 en 3 behalen (NRZ, 2017).
Het leren zwemmen helpt niet alleen een veilige omgeving te creëren. Volgens het onderzoek van
Ganciu (2015), heeft zwemmen een positieve invloed op het verbranden van lichaamsvet en is een
7

belangrijke aspect in het behouden van gezonde lichaam en voorkomen van overgewicht. In het
onderzoek van Gómez-Bruton et al. wordt vermeld dat zwemmen ook een positieve invloed kan
hebben op de botstructuur waardoor het bot sterker kan worden en de botbreuk weerstand groter
wordt (Gómez-Bruton, Gónzalez-Agüero, Gómez-Cabello, Casajús, & Vicente-Rodríguez, 2013). Ook
kinderen met autisme kunnen voordelen uit het zwemmen halen, zoals meer snelheid, behendigheid,
balans en kracht (Yilmaz, Yanarda, Birkan, & Bumin, 2004). Bovendien kan het leren zwemmen in een
groep de sociale vaardigheden van een kind ontwikkelen (American Red Cross, 2009).
De Koninklijke Nederlandse Zwembond verzamelt via het Mulier Instituut kengetallen over
zwemmen in Nederland (Wisse, Dool, & Breedveld, 2008). Daarbij is, naast inzicht in enkele andere
gerelateerde onderwerpen, ook duidelijk naar voren gekomen wat de cijfers zijn met betrekking tot
het aantal verdrinkingen (tabel 4). Daarin is te zien dat in de periode 1996-2006 het aantal
verdrinkingen, met enige lichte schommelingen, stabiel is gebleven. Gevreesd wordt echter dat met
de afname van het schoolzwemmen, dit aantal toe zal gaan nemen, omdat de invloed van de
overheid op de zwemvaardigheid van burgers hiermee ook afneemt.

2.2 Zwemonderwijs
Sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw heeft zwemonderwijs structureel deel uitgemaakt van het
onderwijs aan basisschoolleerlingen, het zogeheten schoolzwemmen. Zwemonderwijs is erop gericht
de zwemvaardigheid en fysieke en mentale gezondheid van het (jonge) kind te vergroten, waardoor,
behalve dat het goed is voor de algemene gezondheid van het kind, de kans op onveilige situaties bij
te water raken afneemt. Floor (2016) beschrijft de ontwikkelingen met betrekking tot het
schoolzwemmen en noemt in het rapport de verdere afname van schoolzwemmen in de toekomst.
Als oorzaken worden genoemd de tijd die het inneemt in het lesprogramma, maar ook het financiële
aspect (kostbaar onderwijs) wordt benadrukt. Bovendien is er discussie over wie verantwoordelijk
zou zijn voor de kosten van schoolzwemmen(zie figuur 5) (Floor, 2016).

Figuur 5 Verdeling verantwoordelijkheid en toekomst schoolzwemmen

Ondanks dat er steeds meer zorgen zijn dat kinderen niet kunnen zwemmen, neemt het aantal
scholen dat schoolzwemmen aanbiedt dus gestaag af. In de afgelopen drie jaar stopten opnieuw veel
basisscholen met het geven van zwemles tijdens schooltijd, zo blijkt uit recente cijfers van het Mulier
Instituut (Oving, 2016). Oorzaak van de afname van zwemvaardige kinderen lijkt tevens te maken te
hebben met het afschuiven van wie verantwoordelijk zou moeten zijn. Ouders verwachten dat de
school verantwoordelijkheid neemt vanuit onderwijskundig oogpunt, scholen verwachten juist dat de
ouders verantwoordelijkheid nemen, daar het gaat om bewegingsonderwijs (sport) voor hun kind
(Dekker, 2013).
De veiligheid van kinderen tijdens schoolzwemmen moet gegarandeerd zijn. School en zwembad
hebben hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zwembadbesturen en zwembadorganisaties
hebben - naar aanleiding van ongevallen - in mei 2001 een protocol opgesteld om de veiligheid
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tijdens het schoolzwemmen te vergroten. Hierin zijn gedragsregels voor begeleidende docenten en
zwembadpersoneel tijdens het schoolzwemmen vastgelegd. Uitgangspunt is dat de school
eindverantwoordelijk is en blijft voor het schoolzwemmen. Dat legt een grote verantwoordelijkheid
op de leerkracht, die vaak in zijn eentje toezicht moet houden op een groep van 20 leerlingen, die
zich op verschillende plaatsen bevinden, in en om een zwembad. Om niet te spreken van de
verantwoordelijkheid tijdens het vervoer van en naar de locatie. Het zwembad is
medeverantwoordelijk. Deze verantwoordelijkheid betreft zowel de hygiëne en veiligheid van de
accommodatie als de gebruikte hulpmiddelen, als ook het toezicht op de feitelijke gang van zaken in
en om de zwembaden (INR, 2005).

2.3 De rol van overheid, ouders en onderwijsaanbieders
Behalve de rol die scholen, zwembaden en ouders spelen ten aanzien van de verantwoordelijkheid
voor veilig zwemonderwijs en zwemvaardigheid onder jonge kinderen, speelt de overheid hierin ook
een rol. Immers, door onder andere de watersnood in 1953 en het aantal verdrinkingen in de 50-er
jaren is indertijd het schoolzwemmen vanuit de overheid gefaciliteerd. Evenwel werd in 2005 het
protocol ten aanzien van schoolzwemmen herzien, waarbij de nadruk in schoolzwemmen is komen te
liggen op zwemonderwijs in schoolverband met als doel zwemvaardigheid, in plaats van op
recreatieve en individuele zwemactiviteiten (Rijksoverheid, 2005).

2.3.1 Factoren van invloed op afname zwemvaardigheid
Naast gewijzigd overheidsbeleid zijn er meer factoren die een rol spelen in de terugloop van
zwemonderwijs en zwemvaardigheid in Nederland. In het onderzoek van Wisse, Elling & Dool (2009)
wordt de rol van herkomst/cultuur van de ouders (autochtoon/allochtoon) als een van de factoren
beschreven. Maar ook speelt een gebrek aan zelf niet kunnen zwemmen van ouders, de waarde die
aan zwemvaardigheid wordt toegekend, geld, tijd, afstand en vervoer een grote rol. Het niet mogen
of hoeven zwemmen is ook een belangrijke factor die naar voren komt in het onderzoek. Zo hebben
ouders soms liever niet dat hun kinderen leren zwemmen vanuit geloofsovertuiging, of hoeven ze dit
niet te leren omdat er geen sociale druk is vanuit de gemeenschap/buurt waarin zij leven (de
zogeheten lagere sociaal economische statussen) (Wisse, Elling, & Dool, 2009).
Ten aanzien van de genoemde factoren zijn verschillende oorzaken toe te kennen. Wanneer een
cultuur niet gericht is op zwemonderwijs, zoals het in de Nederlandse cultuur een prominente rol
heeft gekregen, zo is dat in veel Afrikaanse culturen aanzienlijk minder, dan wordt in de opvoeding
ook niet de nadruk gelegd op zwemonderwijs en zal geen haast gemaakt worden wanneer
klasgenoten daarmee wel starten. Op scholen waar veel leerlingen uit eenzelfde cultuur zitten, zal de
invloed van die cultuur bepalen of er wel of geen sociale druk ontstaat ten aanzien van
zwemonderwijs.
Ook wanneer geld of vervoer een probleem vormt in de mogelijkheid om zwemonderwijs af te
nemen, is de kans groot dat er geen hulp wordt gezocht, omdat men zich schaamt voor de situatie. Er
worden dan eerder alternatieve mogelijkheden onderzocht, zoals sportclubs in de buurt en/of
goedkopere vormen van sport.
Eerder onderzoek heeft weliswaar mogelijke verbanden tussen culturele integratie en (gebrek aan)
zwemvaardigheid onderzocht, maar geen duidelijk aantoonbare verbanden gevonden met
bijvoorbeeld taalvaardigheid van de ouders of etnische identificatie (Wisse, Elling, & Dool, 2009).

2.3.2 Doelen zwemvaardigheid VSG
De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft echter als doel dat wanneer kinderen het
basisonderwijs verlaten, zij allemaal in het bezit zijn van zwemdiploma A, B en C. Daarvoor is het
noodzakelijk dat er gekeken wordt naar de oorzaken van de huidige afname en onderzocht wordt
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welke mogelijkheden er zijn om alsnog tot dit doel te komen (VSG, 2010). Er is recent een onderzoek
uitgevoerd naar het verschijnsel dat kinderen steeds jonger (babyzwemmen) ‘zwemles’ krijgen en
naar de visie en ervaringen hierover van zweminstructeurs, ouders en kinderen. Ook blijkt er vanuit
de praktijk behoefte te zijn aan informatie met betrekking tot het onderwerp ‘zwemmen op
voorschoolse leeftijd’ en hoe dit zich verhoudt tot zwemvaardigheid op latere leeftijd (Gemert,
Hoorn, Moerdijk, & Vonck, 2016).
Tabel 4 Dodelijke accidentele verdrinkingen

Het Nationaal Platform Zwembaden NRZ heeft daarom namens de zwembranche en in
samenwerking met het Nederlands Instituut Sport en Bewegen en het Mulier Instituut een plan van
aanpak opgesteld. Daarbij zijn 4 programmalijnen uitgewerkt; Onderbouwing met praktijkkennis,
kwaliteitsverbetering zwemonderwijs, monitoring en verspreiding & voorlichting (NISB, 2015). Doel
van deze samenwerking en het programma is om bewustwording te creëren onder ouders en
kinderen en om de kwaliteit en het toezicht daarop te verbeteren.

2.4 Bruikbaarheid voor het onderzoek
Bij betrokken partijen staat het belang van zwemvaardigheid, evenals wie er verantwoordelijkheid
moet nemen, nog niet altijd vast. De oorzaken die worden genoemd in de theorie zouden te maken
kunnen hebben met de cultuur van de ouders, bewustwording, maar ook met wie de kosten draagt
en wie welke rol op zich neemt/zou moeten nemen.
Vanuit de theorie is duidelijk geworden dat de rol van betrokken partijen is veranderd door de jaren.
De zwembond is vooral verantwoordelijk voor de zwemsport en data ten aanzien van
zwemvaardigheid, zoals aantallen zwemdiploma’s per leeftijdsgroep en per regio, worden door het
Mulier Instituut verzameld en geïnterpreteerd. Beide organisaties vormen een schakel tussen
overheid en onderwijs. Welke waarde er echter toegekend wordt aan zwemvaardigheid, wie
verantwoordelijk is voor het zwemvaardig zijn van een kind en wie onderwijs moet aanbieden kan
voor vertegenwoordigers van de betrokken partijen verschillen. De oorzaken van de afname van
zwemvaardigheid onder kinderen worden geacht met behulp van deze partijen inzichtelijk te kunnen
worden gemaakt. In de interviews komen de onderwerpen omtrent belang van zwemvaardigheid,
zwemonderwijs en wie de verantwoordelijkheid zou moeten dragen dan ook terug. Er wordt
rechtstreeks aan de ouders gevraagd naar individuele redenen en deze worden vergeleken met de
gevonden factoren uit het onderzoek van Wisse, Elling en Dool (2009), zoals genoemd in §2.3.
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3 Methode van onderzoek
In dit hoofdstuk wordt toegelicht op welke manier het onderzoek uitgevoerd is, aan de hand van de
strategie, methode van dataverzameling en wijze van analyseren. Ook is aandacht besteed aan de
validiteit en de betrouwbaarheid van het onderzoek en hoe de ethiek in het onderzoek is geborgd.

3.1 Onderzoeksmethode en -strategie
Uitgangspunt voor het onderzoek waren de kwantitatieve gegevens over (bewezen)
zwemvaardigheid die tijdens een vooronderzoek zijn verzameld. Omdat de Gemeente Vlissingen op
zoek was naar achtergronden van deze gegevens is het te houden onderzoek explorerend geweest.
Bij een explorerend onderzoek wordt er gezocht naar verbanden en/of verklaringen (Verhoeven,
2014).
Bij een explorerend onderzoek paste een kwalitatieve wijze van dataverzameling omdat deze bij
uitstek geschikt is om achtergronden, oorzaken en meningen te achterhalen. Door het ingaan op een
specifiek verschijnsel (gebrek aan zwemvaardigheid in groep 5/6 van basisscholen in Vlissingen),
voortgekomen uit het kwantitatief vooronderzoek, was dit onderzoek te kwalificeren als case study.
Hierbij zijn van een specifiek verschijnsel binnen de relevante context de oorzaken, gevolgen en
mogelijke interventies achterhaald. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van
semigestructureerde interviews. Door het gebruiken van deze semigestructureerde interviews kon er
doorgevraagd worden en dieper ingegaan worden op onderwerpen (Swanborn, 2004).

3.2 Dataverzameling
3.2.1 Onderzoekseenheden
De onderzoekseenheden binnen dit onderzoek waren de basisscholen binnen de gemeente
Vlissingen, de ouders van leerlingen uit groep 5/6 van de scholen en de leerkrachten van de
Ravenstein, St. Jozef, Burcht- Rietheim en Frans Naerebout en medewerkers van de gemeente
Vlissingen. Voor de interviews zijn twee scholen die minder en het minst scoren en twee die beter en
het beste scoren ten opzichte van het gemiddelde aantal behaalde zwemdiploma’s geselecteerd.
Deze methode van dataverzameling zorgde ervoor dat er een duidelijk beeld is gekomen van cultuur
en prestaties op de school. Binnen deze selectie zijn leerkrachten van groep 5/6 geïnterviewd en
ouders van leerlingen zonder diploma uit genoemde groepen. Per leerling is 1 interview gehouden
met de ouders, per school is 1 leerkracht geïnterviewd. Bij de gemeente zijn een beleidsmedewerker
en een wethouder gevraagd naar hun medewerking, vanuit hun betrokkenheid bij het onderwerp
(vanuit hun functie/verantwoordelijkheid bij de gemeente). De interviews zijn gehouden op basis van
vrijwillige deelname, wanneer iemand bezwaar had, is een andere respondent gevraagd om
medewerking. In tabel 5 is overzichtelijk gemaakt welke deelvraag met welke onderzoeksmethode is
beantwoord.
De leerkrachten zijn geselecteerd op basis van de groep (5/6) die zij lesgeven. Van de 4 leerkrachten
zijn er 3 die > 10 jaar ervaring hebben in het basisonderwijs, 1 leerkracht heeft 4 jaar ervaring. De
ouders die zijn benaderd in eerste instantie hebben niet allemaal toegestemd. Een ouder van Frans
Naerebout en een ouder van Burcht Rietheim wilden niet worden geïnterviewd, met als reden dat ze
geen tijd hadden. Voor deze ouders zijn vervangende respondenten gezocht door verder te
selecteren. Verdere selectie is gedaan door in dezelfde klas ouders formeel of informeel te
benaderen met behulp van de leerkracht of schoolleider. De geïnterviewde ouders variëren in leeftijd
van 28 tot en met 43 jaar, van de 8 ouders hebben er 5 een migratieachtergrond (eentje in de
tweede generatie, de anderen zijn hier op jongere leeftijd naartoe gekomen). Op 2 ouders na is uit
de gesprekken gebleken dat er sprake is van een inkomen kleiner dan modaal, 1 ouder heeft een
modaal inkomen en 1 iets boven modaal. Exacte cijfers zijn niet gevraagd. Alle ouders beheersen de
Nederlandse taal voldoende tot goed. Van de ouders zijn er 2 alleenstaand, op 1 na hebben alle
ouders meer dan 1 kind. Specifieke gegevens over de ouders die geïnterviewd zijn staan in tabel 5.
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Tabel 6 Methode per deelvraag
(Sub)Deelvraag

methode

respondentgroep

Welke oorzaken van gebrek aan zwemvaardigheid
zijn er volgens de gemeente?

Semigestructureerd
interview

Welke oorzaken van gebrek aan zwemvaardigheid
zijn er volgens de leerkrachten?
Welke oorzaken van gebrek aan zwemvaardigheid
zijn er volgens de ouders van leerlingen van groep
5/6?
Wat is er volgens de gemeente nodig om de
zwemvaardigheid te laten toenemen?

Semigestructureerd
interview
Semigestructureerd
interview

Medewerker gemeente
Arjan van den Beld
(beleidsmedewerker)
Leerkracht basisschool

Wat is er volgens de leerkrachten nodig om de
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3.2.2 Wijze van dataverzameling
Aan de hand van semigestructureerde interviews is de data verzameld. Semigestructureerde
interviews hebben de mogelijkheid geboden om door te kunnen vragen, maar ook om de verkregen
antwoorden te kunnen vergelijken met data verkregen uit andere interviews. Hierdoor kon een beeld
geschetst worden per onderwerp vanuit de verschillende invalshoeken en rollen van de
respondentgroepen.
In totaal zijn er 14 interviews gehouden, te weten 2 medewerkers gemeente Vlissingen, 8 ouders en
4 leerkrachten van kinderen die geen zwemdiploma hebben uit de groepen 5/6 (4 scholen, 2
interviews met een ouder en 1 interview met een leerkracht per school, totaal dus 12 interviews).
Verzadiging is bereikt met de laatste geplande interviews, er is geen noodzaak geweest om eerder te
stoppen, de interviews stonden al gepland (Philipsen & Vernooy, 2004).
Vanuit de gemeente zijn de directies van de basisscholen gevraagd om medewerking te verlenen aan
het onderzoek. Alle scholen hebben daarmee ingestemd. De ouders zijn geïnformeerd via een
nieuwsbrief en in bijzijn van de directie/leerkracht zijn enkele ouders benaderd en gevraagd om hun
medewerking, waarna een afspraak is gemaakt. Sommige ouders waren bekend met de onderzoeker
vanuit activiteitenbegeleiding of vanuit sport en zijn buitenom school benaderd. De informele
benadering heeft hierin een relevante rol gespeeld en het vertrouwen gegeven om een interview aan
te gaan. Aanvankelijke weigering om mee te werken is daardoor omgezet in medewerking.

3.2.3 Operationalisatie
In bijlage 2 is de opzet van de vragenlijst te vinden, zoals die is gebruikt in het onderzoek. De vragen
die per respondentgroep daadwerkelijk zijn gesteld, zijn te vinden in de uitwerkingen per respondent
(bijlage 3, 4 en 5). Waar mogelijk is doorgevraagd om zoveel mogelijk informatie omtrent de
onderwerpen te krijgen.

3.3 Data-analyse
De interviews zijn opgenomen als geluidsfragment en deze zijn gebruikt om het interview te kunnen
transcriberen. Vervolgens zijn de getranscribeerde interviews gelabeld en gecodeerd, om de
gevonden informatie te kunnen vergelijken en interpreteren. De transcripten zijn ter controle
voorgelegd aan de respondenten, er zijn geen belangrijke wijzigingen in geweest (Boeije, 2005).

3.4 Validiteit en Betrouwbaarheid
De validiteit wordt opgevat als wat de onderzoeker verklaart wat hij daadwerkelijk wil onderzoeken
(Boeije, 2005). Door het houden van de semigestructureerde interviews is het mogelijk geweest om
net zo lang door te vragen over het onderwerp tot er genoeg informatie verzameld was. De
onderwerpen en factoren komen voort uit de theorie en zijn in eerdere onderzoeken vastgesteld als
relevant, voor de Gemeente Vlissingen vormde dit houvast om te zien welke visie betrokken partijen
hebben en welke oorzaken voor hun gemeente konden worden vastgesteld. Een goed effect op de
validiteit van het onderzoek had de inschatting van de onderzoeker of de vraag begrepen was door
de respondenten, en of hij ruim genoeg beantwoord was. Een aantal keren is het nodig geweest
extra toelichting te geven voordat de vraag goed begrepen werd. De interne validiteit is zo goed
mogelijk bewaakt, om te voorkomen dat ouders bijvoorbeeld sociaal wenselijke antwoorden geven.
Daarom heeft de onderzoeker de anonimiteit specifiek benadrukt en de reden en het doel van het
onderzoek goed toegelicht aan de respondenten.
Omdat er is gekozen voor semigestructureerde interviews, komt dit de betrouwbaarheid van het
onderzoek ten goede, omdat deze goed leesbaar zijn. Interpretatie van volledige zinnen verkleint de
kans om misinterpretatie van het antwoord (Boeije, 2005). Per respondentgroep is gebruik gemaakt
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van een vaste (basis) vragenlijst zodat de antwoorden met elkaar konden worden vergeleken om tot
een conclusie te komen.
Op basis van cijfermatige data die eerder is verzameld heeft selectie plaatsgevonden van scholen uit
de gemeente Vlissingen die geschikt waren om opgenomen te worden in het onderzoek. Alle
respondenten die voldeden aan de voorwaarden maakten evenveel kans om te worden
geïnterviewd. Het is nooit volledig uit te sluiten dat de uitkomsten van het onderzoek gestuurd
worden door een betrokken partij. Door het vrijwillig deelnemen aan het interview ontstond er ook
een bepaalde mate van zelfselectie. Twee gevraagde respondenten hebben zichzelf uitgesloten en
dat kon de onderzoeker niet voorkomen. De uitkomst van dit onderzoek hangt uiteindelijk af van
respondenten die ervoor kozen om mee te doen en niet van degenen die niet wilden meedoen.
Mede door het vrijwillig deelnemen aan het interview is de betrouwbaarheid ook vergroot. Tot slot is
de keuze voor het houden van interviews met meerdere ouders ook een mogelijkheid geweest om
de betrouwbaarheid van de antwoorden te kunnen vaststellen, omdat er vergelijking tussen data
mogelijk was.

3.5 Ethische aspecten
Tijdens het onderzoek heeft de onderzoeker zich gehouden aan de richtlijnen voor ethiek in
toegepast wetenschappelijk onderzoek zoals die zijn opgesteld voor het Hbo. Dat betekent dat hij
zorgvuldig omgegaan is met privacy van personen, vertrouwelijkheid van informatie en zich als een
goede representant van de opdrachtgever heeft opgesteld. Objectiviteit in de rol van onderzoeker
stond bij alle voorgenoemde aspecten voorop, zodat ook het onderzoek zelf ethisch verantwoord
bleef. Deze objectiviteit werd geborgd, door te benadrukken dat er geen waardeoordeel gekoppeld is
aan de feiten, zoals het wel of niet hebben van een zwemdiploma, maar dat voor het onderzoek de
feiten uitsluitend dienden als input voor toekomstig beleid en acties van de Gemeente Vlissingen.
Eveneens is benadrukt dat het een momentopname betreft en dat het niet hebben van een diploma
niet betekent dat dit in de (nabije) toekomst anders kan zijn. Er is in dit onderzoek niet getwijfeld aan
de goede zorg, verantwoordelijkheid en liefdevolle opvoeding van de ouders, er is slechts gekeken of
op het moment van onderzoek een kind wel of geen zwemdiploma had.
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4. Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het praktijkonderzoek beschreven. Het praktijkonderzoek
heeft bestaan uit in totaal 14 interviews, gehouden met ouders van basisschoolleerlingen zonder
zwemdiploma, met leerkrachten en met medewerkers van de gemeente Vlissingen, die vanuit hun
functie betrokken zijn bij het opstellen en uitvoeren van beleid dat gelieerd is aan dit onderwerp. Het
hoofdstuk is gestructureerd aan de hand van de topiclijst (bijlage 2), waarbij de verschillende topics
per respondentgroep zijn gesplitst.

4.1 Resultaten interviews leerkrachten
In deze paragraaf worden de resultaten weergegeven die uit de interviews met de leerkrachten
voortkomen. De onderwerpen waarover de visie van de leerkrachten is gevraagd, betreffen het
zwemonderwijs en de zwemvaardigheid, mogelijke oorzaken van het niet volgen van zwemonderwijs
en de rol die betrokken partijen (kunnen) spelen in het vinden van een oplossing. Er zijn in totaal 4
leerkrachten geïnterviewd, afkomstig van Burcht Rietheim, Frans Naerebout, Ravenstein en St. Jozef.

4.1.1 Zwemonderwijs en zwemvaardigheid
De leerkrachten is gevraagd naar hun mening ten aanzien van het belang van zwemonderwijs. Alle
leerkrachten erkennen het belang van zwemonderwijs in een waterrijk land als Nederland en
benadrukken dat het in Zeeland mogelijk nog belangrijker is, vanwege het water dat overal om
inwoners heen te vinden is, zoals sloten, kanalen en uiteraard de zee.

‘’Er is hier gewoon heel veel water, je loopt hier elk een richting op en dan kom je een sloot
tegen of kanaal of hier: de zee.’’(Leerkracht Ravenstein)
Genoemd wordt het gevaar van water, maar ook het sociale aspect dat samenhangt met
zwemvaardigheid in Vlissingen, waar naar het strand gaan en zwemmen ‘erbij horen’.

“Een grote bezigheid, zeker als je in Vlissingen woont, is gewoon het strand en zwemmen.’’
(Leerkracht Ravenstein)
4.1.2 Mogelijke oorzaken gebrek aan zwemvaardigheid
Als redenen voor het niet volgen van zwemonderwijs geven de leerkrachten meerdere
mogelijkheden aan. Een mogelijke financieel beperkte thuissituatie is volgens hen de voornaamste
oorzaak, omdat het volgen van zwemlessen en het behalen van een zwemdiploma verwacht wordt te
kostbaar te zijn voor mensen die het financieel zwaar(der) hebben. Er wordt aangegeven dat ouders
voor de zwemles van een kind al snel duizend euro per jaar moeten betalen, wat al veel geld is, maar
als er dan ook twee of meer kinderen op zwemles moeten dan is het helemaal kostbaar.

‘’En dan is het vaak denk ik toch het financiële plaatje, want het is niet
goedkoop.”(Leerkracht St. Jozef)
De leerkracht van St. Jozef geeft aan dat voor ouders die het financieel zwaarder hebben er de
mogelijkheid is van het jeugdsportfonds. Hij vermoedt echter dat veel mensen in een dergelijke
situatie niet (voldoende) bekend zijn met deze ondersteuning, maar noemt ook dat het mogelijk is
dat bij allochtone ouders de onbekendheid samen kan hangen met het niet de behoefte hebben om
deze mogelijkheid te onderzoeken.

“Je hebt natuurlijk wel een fonds waar ouders die in een financieel moeilijke situatie zitten,
gebruik van kunnen maken. Maar ik denk juist dat er bij veel allochtone ouders ook
onwetendheid is, ze weten niet dat ze er naar toe kunnen stappen.’’ (Leerkracht St. Jozef)
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Daarnaast worden vervoer naar de locaties (die mogelijk verder weg gelegen zijn, dus afstand) en de
tijd die het kost om ernaar toe te gaan genoemd als mogelijke barrière. Een fiets, laat staan een
goede, is voor sommigen al een obstakel en de bus is ook niet voor iedereen een optie. De leerkracht
van Frans Naerebout noemt als vermoedelijke oorzaak tijdgebrek bij de ouders en daarmee
samenhangend gemakzucht, omdat de ouder met het kind mee moet en daardoor zelf ook steeds
tijd kwijt is.

‘’Dus dan kom je toch op tijd, dat ouders dan zoiets hebben van ja... moet ik elke keer
meegaan met dat kind…… En dat ze daar gewoon geen tijd voor maken.’’(Leerkracht Frans
Naerebout)
De leerkrachten van Burcht Rietheim en Ravenstein noemen ook de culturele achtergrond van
leerlingen, mogelijk wordt in sommige culturen zwemles als prioriteit gezien, of niet als zinvol
ervaren en is dat een oorzaak van het niet behalen van zwemvaardigheid. Volgens de leerkrachten
van Burcht Rietheim, St. Jozef en Ravenstein is in hun klas met name het niet inzien van het belang
van zwemles, zoals dat in de Nederlandse cultuur een rol speelt, de belangrijkste reden wanneer
leerlingen van allochtone afkomst geen diploma hebben.

“De ouders van allochtone kinderen hebben waarschijnlijk zelf ook nooit leren zwemmen
zoals de ouders hier wel hebben leren zwemmen. Dus ze zijn niet met de zwemcultuur
opgegroeid.’’(Leerkracht Burcht Rietheim)
4.1.3 De rol van partijen
Vanuit hun eigen ervaring als leerkracht geven drie van de vier leerkrachten aan dat ze het niet heel
erg vinden dat het schoolzwemmen is afgeschaft, vanwege de tijd die het in het verleden kostte om
het in het lesprogramma op te nemen. Vanwege het vervoer naar de locatie en terug, het omkleden
voor en na het zwemmen en de les zelf was men veel tijd kwijt (bijna een halve dag soms), terwijl de
tijd toch al heel beperkt is ten aanzien van het volle lesprogramma. De vierde leerkracht is pas na de
afschaffing van het schoolzwemmen als leerkracht gestart en heeft daarom geen antwoord gegeven
op de vraag hoe het vroegere schoolzwemmen is ervaren als onderdeel van het lesprogramma.

“Je mist gewoon een halve lesdag. En dat is veel.’’ (Leerkracht Ravenstein)
Gevraagd is ook naar de verantwoordelijkheid van betrokken partijen. De leerkrachten geven
unaniem aan dat de verantwoordelijkheid voor zwemonderwijs bij de ouders van de kinderen ligt.
Zwemmen is deel van de opvoeding, net als bijvoorbeeld fietsen. Opvoeden is volgens hen niet alleen
gericht op gedrag, maar ook op vaardigheden en daar hoort zwemmen bij. Het is uiteindelijk de
ouder die de keuze maakt, maar alle leerkrachten vinden dat de gemeente en de school kunnen
bijdragen door voorlichting, het benadrukken van het belang van zwemvaardigheid en (gemeente)
het voorzien in zwemscholen.

‘’Als ouder ben je verantwoordelijk voor de opvoeding van je kind. En dat op een goede
manier te doen en ik vind dat zwemmen daarbij hoort.’’ (Leerkracht Ravenstein)
De scholen worden genoemd als ‘doorgeefluik’ van informatie en kunnen in de ogen van de
leerkrachten daarom een belangrijke rol spelen om, rechtstreeks om via de kinderen, de ouders het
belang van zwemonderwijs duidelijk te maken. Nieuwsbrieven, folders/flyers, voorlichtingslessen/bijeenkomsten, maar ook social media zoals Facebook, worden genoemd als middelen die ingezet
kunnen worden om ouders en leerlingen over het belang en de mogelijkheden van zwemonderwijs
te informeren. De gemeente kan hierin ondersteunen, evenals (zwem)sportverenigingen en
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bijvoorbeeld de Reddingsbrigade. Financiële ondersteuning ten aanzien van de zwemlessen en het
vervoer zou mogelijk door samenwerking tussen gemeente, ondernemers en zwemscholen kunnen
worden bereikt.

‘’Ik denk dat wij als school best een voortouw in kunnen nemen door ouders advies te
geven, kinderen ervan bewust maken. En daarbij ook gemeentes en provincie hun aan te
spreken op hun verantwoordelijkheid.” (Leerkracht Ravenstein)

4.2 Resultaten interviews ouders
Er zijn in totaal 8 ouders geïnterviewd van leerlingen van genoemde scholen. Zoals aangegeven in
hoofdstuk 3 variëren ouders in de leeftijd van 28 tot en met 43 jaar. Van de 8 ouders hebben er 5 een
migratieachtergrond. Bij 2 ouders is er sprake van dat hun inkomen kleiner is dan modaal. Alle
ouders beheersen de Nederlandse taal voldoende tot goed en begrepen de vragen goed tot
uitstekend. In tabel 5 van hoofdstuk 3 staat verdere informatie uitgewerkt per ouder. Op het
moment van het interview hadden de ouders een kind zonder zwemdiploma. Gevraagd is naar de
mening ten aanzien van het belang van zwemvaardigheid/zwemonderwijs, de oorzaken van het
ontbreken hiervan en de rol die zijzelf of anderen kunnen hebben bij het verbeteren van de huidige
situatie ten aanzien van zwemonderwijs.
De geïnterviewde ouders variëren in leeftijd van 28 tot en met 43 jaar, van de 8 ouders
hebben er 5 een migratieachtergrond (eentje in de tweede generatie, de anderen zijn hier op
jongere leeftijd naartoe gekomen). Op 2 ouders na is uit de gesprekken gebleken dat er
sprake is van een inkomen kleiner dan modaal, 1 ouder heeft een modaal inkomen en 1 iets
boven modaal. Exacte cijfers zijn niet gevraagd. Alle ouders beheersen de Nederlandse taal
voldoende tot goed. Van de ouders zijn er 2 alleenstaand, op 1 na hebben alle ouders meer
dan 1 kind.

4.2.1 Zwemonderwijs en zwemvaardigheid
Zonder uitzondering vinden de ouders het belangrijk dat hun kind kan zwemmen. Niet alleen de
veiligheid en zelfredzaamheid wordt genoemd, maar ook het sociale aspect. In de zomer naar het
strand in Vlissingen met vriendjes en/of vriendinnetjes en op vakantie wordt gezwommen, dus dan is
het wel belangrijk dat een kind dat ook kan.

“Ik vind het wel belangrijk dat ze hun zwemdiploma ook hebben, zodat ze zichzelf kan
redden en ook gewoon mee kan gaan met haar vriendinnetjes.’’(Ouder 2 Frans Naerebout)
4.2.2 Oorzaken gebrek aan zwemvaardigheid
Door bijna alle ouders worden de kosten als oorzaak genoemd wanneer het gaat om het niet volgen
van zwemonderwijs door hun eigen kinderen of bij kinderen uit hun omgeving. Bij zes ouders geldt
dit voor henzelf, de twee anderen noemen tijdgebrek als eigen oorzaak. Zij hebben zelf en als gezin
een te druk leven en de tijd om naar zwemles (mee) te gaan ontbreekt. Een aantal ouders geeft aan
dat het geld voor zwemles er niet was, maar dat ze net boven het minimuminkomen zaten en
daardoor geen recht hadden op financiële ondersteuning vanuit het jeugdsportfonds (waar ze wel
van hadden gehoord, maar dus voor werden afgewezen). Enkele ouders waren niet bekend met deze
ondersteuning.

‘’Nou dat gaat om financiële redenen. Zwemlessen worden nu niet meer vergoed en het is
gewoon te duur geworden voor mij.’’(Ouder 2 St. Jozef)
Tevens gaven de ouders aan dat het ook uiteindelijk een keuze is welke sport er dan beoefend wordt.
In de buurt speelt voetbal ook een belangrijke rol en vaak is dat wel betaalbaar, dus dan gaat het
kind eerder voetballen. Wanneer er wel iets financiële ruimte is, heeft zwemles ook niet altijd
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prioriteit. Een van de ouders geeft aan dat het traject om de Nederlandse nationaliteit te krijgen het
eerste is wat gestart wordt zodra er genoeg gespaard is en dat dat ook heel kostbaar is.

‘’Ik vind zwemmen heus wel belangrijk hoor, maar ik vind andere dingen belangrijker en ja
daar kies ik op het moment gewoon voor.’’ (Ouder 2 St. Jozef)
4.2.3 De rol van partijen
Op een ouder na vinden alle ouders dat de verantwoordelijkheid voor de zwemvaardigheid van hun
kinderen bij henzelf ligt. Een ouder noemt de regering als verantwoordelijke, omdat die druk zou
kunnen uitoefenen op de gemeenten, zodat die hun verantwoordelijkheid oppakken op dit vlak.

‘’Ja, ik ben er verantwoordelijk voor dat hij leert zwemmen. Niet letterlijk, dat doen die
zweminstructeurs, noem maar op allemaal. Maar ten eerste zal ik hem toch moeten
aangeven om te gaan zwemmen.’’(Ouder 2 Ravenstein)
De zwemvaardigheid is onderdeel van de opvoeding en de ouders vinden dat zij moeten zorgen voor
de veiligheid van hun kind. Daarnaast wordt aangegeven dat scholen, zwemscholen en de
reddingsbrigade kunnen ondersteunen in deze verantwoordelijkheid en de gemeente zou financieel
iets kunnen doen.

‘’Ik vind het gewoon belangrijk dat geregeld wordt dat het vergoed wordt. Dat is het
belangrijkste. Anders krijg je een soort van sociale klasse, en dat vind ik niet echt goed
eigenlijk. Veel van de ouders kunnen het wel betalen, maar andere weer niet.’’ (Ouder 2
Ravenstein)
Volgens de ouders is vooral financiële ondersteuning nodig. Korting bijvoorbeeld, op lessen en het
zwemexamen. Ook voorlichting zou helpen, zodat het belang van zwemles voor iedereen duidelijk
wordt. Ouders zouden ook meer kunnen samenwerken, dan zou het minder tijd kosten en misschien
ook minder geld. Een centraler gelegen zwembad, zoals dat er vroeger was in Baskensburg, zou
volgens enkele ouders ook prettig zijn, nu moeten de kinderen buiten de stad naar het zwembad en
dat is moeilijker, niet alleen qua afstand, maar ook vanuit sociaal oogpunt.

‘’En de gemeente Vlissingen heeft veel schulden lees ik altijd dus dat snap ik wel. Alleen ze
kunnen wel creatief zijn en helpen zoeken naar oplossingen. Nou misschien kunnen ze
mensen van de gemeente sturen naar scholen.” (Ouder 2 St. Jozef)

4.3 Resultaten interviews medewerkers Gemeente
Ook twee medewerkers van de gemeente Vlissingen (beleidsmedewerker en wethouder) zijn over de
eerder genoemde onderwerpen bevraagd en hebben hun visie gegeven vanuit de rol die zij binnen
de gemeente vervullen.

4.3.1 Zwemonderwijs en zwemvaardigheid
Beide medewerkers vinden zwemvaardigheid belangrijk, vanuit oogpunt van veiligheid, omdat we in
een waterrijk land en een waterrijke provincie leven is het van belang dat inwoners, jong en oud, in
staat zijn zichzelf te redden wanneer ze in het water geraken.

“Zeker in een land als Nederland, Zeeland, waar je gewoon heel veel water hebt, is het
voor iedereen belangrijk. Eigenlijk moet iedereen gewoon kunnen
zwemmen.”(Gemeentemedewerker Arjan van den Beld)
18

Daarnaast is het belangrijk vanuit oogpunt van participatie aan het sociaal leven, met name kinderen
in Zeeland groeien op met strand en zee, maar ook in het algemeen is zwemmen bijvoorbeeld bij
kinderfeestjes in Nederland een vaak voorkomende activiteit. Het is belangrijk dat iemand daar aan
mee kan doen, omdat wanneer iemand van jongs af aan deel uit kan maken van wat in de
maatschappij ‘normale activiteiten’ zijn, hij of zij ook in het verdere leven makkelijker deel uit kan
maken van diezelfde samenleving. Het gevoel dat iemand krijgt wanneer hij ervaart dat hij ergens
buiten staat (niet mee kan doen), kan gevolgen hebben op latere leeftijd, bijvoorbeeld bij werk of
studiekeuze.

“Als je echt onderdeel bent van de samenleving denk ik dat je meer kansen hebt dan
wanneer je daar stelselmatig buiten staat om een of andere
reden.”(Gemeentemedewerker Sem Stroosnijder)
4.3.2 Oorzaken gebrek aan zwemvaardigheid
Als oorzaken voor het ontbreken ervan, noemen de medewerkers in eerste plaats de kosten, maar
daarnaast ook de prioriteit die het inneemt als gevolg van bijvoorbeeld cultuur.

“Ik denk dat het divers is en misschien wel meerdere redenen samen. Inkomen zal een rol
spelen wellicht. En de prioriteitenstelling bij mensen zelf. De culturele achtergrond kan een
rol spelen. Misschien verder praktische dingen zoals vervoersproblemen.”
(Gemeentemedewerker Arjan van den Beld)
De verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de ouders, als onderdeel van de opvoeding, maar de
faciliterende rol die de gemeente heeft wordt genoemd als ondersteunende factor. Benadrukt wordt
dat de gemeente niet de rol van de ouder hierin moet gaan overnemen.

“Ik vind wel dat we als gemeente verantwoordelijkheid hebben in het faciliteren. We
moeten ervoor zorgen dat er een zwembad is, dat daar tegen een redelijke tarief
zwemlessen gegeven worden, dat het redelijk om de hoek ligt voor mensen. Dat soort
dingen, daar hebben wij een rol in.” (Gemeentemedewerker Arjan van den Beld)
Het schoolzwemmen herinvoeren zien zij niet als oplossingsrichting. De gemeente zit zelf in
‘financieel zwaar weer’ en de keuze om te stoppen met zwemonderwijs op scholen is weloverwogen
gemaakt. Voor ouders die niet draagkrachtig zijn is het jeugdsportfonds als alternatief ingezet.

‘’Nou ja toen schoolzwemmen in 2013 werd afgeschaft was de bezuiniging daar mede
oorzaak van. Dus we hebben toen echt bewust de keuze gemaakt om te stoppen met
schoolzwemmen en pakketten in te richten via het jeugdsportfonds om kinderen hun
zwemdiploma te laten halen. Ook met als doel de bezuinigingen te realiseren.’’
(Gemeentemedewerker Sem Stroosnijder)
De argumenten die het meest zwaarwegend zijn geweest om het schoolzwemmen af te schaffen, zijn
nog steeds actueel. Het nut is afgenomen, omdat het grootste deel van de kinderen al kan zwemmen
voordat zij in de ‘zwemklassen’ komen. Daarnaast is het tijdrovend, wat een zware druk legt op het
toch al overvolle lesprogramma in het basisonderwijs. Bovendien worden reguliere leerkrachten
extra belast met de risico’s tijdens het vervoer en tijdens de zwemles en de verantwoordelijkheid die
daarmee samenhangt is groot.
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4.3.3 De rol van partijen
Beide medewerkers geven aan dat de gemeente deze ondersteuning moet handhaven en daarnaast
een actievere rol kan spelen in het geven van bijvoorbeeld voorlichting.

“Brede facilitering. Dat begint met een goede accommodatie, goede kwaliteit van
zwembadpersoneel, verschillende lespakketten. Een tarief dat betaalbaar is, het
jeugdsportfonds, voorlichting via de scholen.” (Gemeentemedewerker Arjan van den Beld)
Op dit moment zijn er scholen die zelf initiatief hebben genomen ten aanzien van zwemlessen, maar
de meeste scholen in de gemeente laten de verantwoordelijkheid bij de ouders. Dat kan ook, omdat
op een groot deel van de scholen het aantal leerlingen dat met zwemdiploma naar het middelbaar
onderwijs vertrekt, dicht tegen de 100% aan zit. Het jeugdsportfonds wordt als beter alternatief
genoemd, omdat daarmee gericht wordt op het individu in plaats van op het collectief. Het is een
systeem dat nog in ontwikkeling is, zo is bijvoorbeeld de keuze die men eerst moest maken (zoals
tussen voetbal en zwemles) komen te vervallen, zodat het zwemdiploma behaald kan worden, maar
ook de normale sportactiviteit door kan gaan.
Volgens de medewerkers is het ondersteunen juist veel breder dan alleen financieel. Het meedenken
ten aanzien van knelpunten, het bij elkaar brengen van partijen die samen initiatieven kunnen
ontplooien en het samenstellen van voorlichtingspakketten voor leerlingen en ouders worden
genoemd als taken/mogelijkheden. Benadrukt wordt dat de gemeente niet zelf praktische zaken,
zoals busvervoer, moet gaan regelen maar moet ondersteunen wanneer ouders bijvoorbeeld
behoefte hebben aan carpoolen of iets dergelijks.

“We moeten mensen geen werk uit handen willen nemen, dus we moeten geen busvervoer
gaan regelen. Dat gaat voor mij allemaal een stap te ver. Maar we zouden ergens wel het
wel makkelijker moeten maken.” (Gemeentemedewerker Sem Stroosnijder)
Gesteld wordt dat vanuit het beleid van de gemeente het belangrijk is dat inkomen niet bepalend
mag zijn voor het kunnen behalen van een zwemdiploma. Het jeugdsportfonds biedt volgens de
medewerkers uitkomst voor die ouders die de financiële middelen niet hebben om hun kind(eren)
een zwemdiploma te laten behalen en zorgt ervoor dat het eerste gat gedicht wordt. Volgens de
gehouden armoedemonitor weet ongeveer 80 procent van de doelgroep de weg naar het fonds te
vinden. Daarnaast moeten ook marktpartijen de brug maken, volgens de wethouder zijn dat de
aangewezen partijen om in te springen op de informatie die uit de inventarisaties van aantallen
zwemdiploma’s bij basisschoolleerlingen naar voren komt. Door specifieke pakketten aan te bieden
kunnen zij deze groepen als klant binnenhalen.

“Ik denk dat we eerst moeten kijken naar de verantwoordelijken, dus de ouders, met een
beetje hulp van de scholen, en dat zij met initiatieven moeten komen. En dan moet
automatisch een marktpartij aansluiten.” (Gemeentemedewerker Sem Stroosnijder)
Tot slot is gevraagd naar de visie op bereikbaarheid (infrastructuur) van zwembaden. Beide
medewerkers geven aan dat volgens hen de zwembaden in de gemeente voor iedere inwoner op
fietsafstand zijn en voor iedereen uitstekend bereikbaar. Er zijn drie baden, een gemeenschappelijk
bad met de gemeente Middelburg dat op de grens van de steden ligt, een alternatief bad aan de rand
van de Kenniswerf en een klein bad bij Westduin, aan de rand van de stad (aan de kant van
Koudekerke). De twee laatste baden zijn onafhankelijke accommodaties, waarbij de gemeente geen
invloed heeft gehad op de locatie. Alle accommodaties bieden zwemlessen aan. De ligging ten
opzichte van de basisscholen vinden ze niet langer relevant, vanwege de afschaffing van het
schoolzwemmen.
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“Volgens mij hebben wij een uitstekende infrastructuur. Wij hebben in de gemeente twee
initiatieven eigenlijk. Heel vlakbij nog zelfs een derde. Dus ik denk dat wij eigenlijk een heel
compleet aanbod hebben. Ik kan me zo niet voorstellen dat er gemeenten zijn van dit
formaat die zo een aanbod kunnen realiseren. Het is echt heel divers en ook allemaal
verschillende pakketten en dergelijke.’’ (Gemeentemedewerker Sem Stroosnijder)
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5. Discussie
In dit hoofdstuk worden de bevindingen, zoals in het voorgaande hoofdstuk beschreven,
geïnterpreteerd, door de vergelijking te maken met de theorie en door de verschillende visies met
elkaar te vergelijken.

5.1 Interpretatie resultaten
Vanuit de theorie wordt het belang van zwemvaardigheid en zwemonderwijs vanuit het oogpunt van
zelfredzaamheid (veiligheid), fysieke en mentale gezondheid beschouwd (American Red Cross, 2009).
Ook in de praktijk komen deze aspecten terug, vanuit de leerkrachten, ouders en medewerkers van
de gemeente Vlissingen wordt benoemd dat het zwemvaardig zijn belangrijk is in een land als
Nederland, met name in Zeeland, vanwege de grote hoeveelheid water om ons heen. Het sociale
aspect wordt eveneens benadrukt, zwemmen is onderdeel van de Nederlandse cultuur en het niet
mee kunnen doen op jonge leeftijd kan mentaal zijn weerslag hebben op latere leeftijd, bijvoorbeeld
in werk of studiekeuze.
De in de theorie genoemde oorzaken geld, tijd, afstand en vervoer (Wisse, Elling & Dool, 2009)
komen in de praktijk eveneens terug. Religie wordt echter niet genoemd als oorzaak terwijl ouders
wel praktiserend hun geloof volgen. Cultuur speelt wel een rol, met name de plaats die zwemmen in
de Nederlandse cultuur inneemt, verschilt van de rol die het inneemt in de cultuur van allochtone
ouders. Dit kan te maken hebben met verschil in landschap, als er weinig waterrijk gebied is in een
land, is de noodzaak om zwemvaardig te zijn niet of nauwelijks aanwezig en speelt het geen
belangrijke rol, zoals het in Nederland wel doet.
Ten aanzien van de rol die partijen hebben in de verantwoordelijkheid, geeft de theorie de
verschuiving aan van scholen naar ouders en overheid, waarbij de laatste een meer faciliterende rol
heeft gekregen in de ondersteuning van ouders om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Ook
in de praktijk is dit terug te zien, met name vanuit het oogpunt van de gemeente.
Wanneer gekeken wordt naar de visies van de verschillende partijen in het praktijkonderzoek zijn
enkele hoofdlijnen waar te nemen. Ondanks dat leerkrachten en gemeentemedewerkers aangeven
dat ouders zwemmen misschien niet belangrijk vinden, geven alle drie de groepen duidelijk aan dat
dat zwemvaardigheid erg belangrijk is. Ook de verantwoordelijkheid die de ouders in de eerste plaats
hebben, wordt als visie gedeeld, waarbij alle groepen ook een rol toekennen aan scholen en
gemeente, als faciliterende partij ten aanzien van voorlichting (gemeente via scholen) en
ondersteuning op diverse vlakken (gemeente), zoals financieel (via jeugdsportfonds bijvoorbeeld),
maar mogelijk ook in vervoer, het verbinden van partijen, enzovoort.
Opvallend is echter dat de ouders als oorzaken met name het financieel perspectief noemen als
struikelblok voor het afnemen van zwemonderwijs. De gemeente heeft hierover het idee dat het
jeugdsportfonds deze oorzaak wegneemt en dat de meerderheid van de doelgroep de weg weet om
hiervan gebruik te maken. Volgens de ouders komen zij echter niet in aanmerking, omdat ze in veel
gevallen net boven de inkomensgrens komen en dan geen recht hebben op ondersteuning, waardoor
hun kind(eren) niet op zwemles kunnen. De verwachting van de gemeente dat marktpartijen inhaken
op deze groep kinderen en een aantrekkelijk en betaalbaar pakket aanbieden, blijkt in de praktijk
(nog) niet te werken. Vanuit de ouders en leerkrachten wordt aangegeven dat financiële
ondersteuning en voorlichting het belangrijkste zijn waar behoefte aan is, de gemeente kan vanuit
haar beleid en eigen financiële situatie aan de eerste niet tegemoetkomen. In de interpretatie van de
antwoorden bij dit onderwerp is de onderzoeker zich bewust geweest dat er bepaalde bias
(vertekening) op kan treden wanneer de respondenten verwachten dat met hun antwoord een
bepaald effect bereikt kan worden, in dit geval door herhaaldelijk aan te geven dat het financieel
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onmogelijk is voor hen als ouder (zelfs als dat in mindere mate het geval is dan men zegt) zou men de
bedoeling gehad kunnen hebben om de gemeente te bewegen financieel tegemoet te komen.
Ook verschilt de visie van de gemeente met die van de ouders ten aanzien van de bereikbaarheid van
de zwemscholen. Volgens de gemeente is het uitstekend bereikbaar, maar voor de ouders blijkt de
afstand en de ligging (aan de rand van de stad) eveneens een drempel te vormen. Zij zouden een
centraler gelegen accommodatie willen, waar hun kinderen ook zelfstandig naar toe kunnen.

5.2 Reflectie onderzoek en rol onderzoeker
Het onderzoek is voldoende volgens de gemaakte planning en opzet verlopen. Toch deden zich een
aantal knelpunten/moeilijkheden voor. In de eerste plaats was het vertalen van een
onderzoeksopdracht van de gemeente naar een onderzoek met toegepast wetenschappelijke opzet
nog niet eenvoudig, omdat de gewenste soort data (qua onderwerpen) wel bekend was, maar vanuit
de theorie moest worden onderbouwd.
Tweede punt is de objectieve houding van de onderzoeker. Enerzijds is het moeilijk om wel voor de
gemeente data te verzamelen, maar daarnaast ook de objectieve houding te handhaven, waarmee
respondenten ook negatief durven zijn over de opdrachtgever. Andersom geldt dit ook; het geven
van advies moet gestoeld zijn op de gevonden resultaten en getrokken conclusies en dat kan
betekenen dat het niet is wat de opdrachtgever (in dit geval de gemeente Vlissingen) wilde krijgen.
Groot voordeel in het onderzoek is geweest dat de onderzoeker vanuit eigen cultuur en bekendheid
in Vlissingen gemakkelijker toegang had tot een aantal respondenten, welke zeer waarschijnlijk niet
hadden meegewerkt wanneer zij een onderzoeker hadden gehad die niet bekend was geweest met
de cultuur en dergelijke. Ondanks dit voordeel, is het onderzoek zelf objectief gehouden, zodat de
betrouwbaarheid van de antwoorden niet is aangetast.
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6. Conclusie en Aanbevelingen
6.1 Beantwoording onderzoeksvraag
De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidde als volgt:
“Op welke manier kan de Gemeente Vlissingen, vanuit haar taak als overheid onder een
participatiebeleid, de zwemvaardigheid onder leerlingen van de groep 5/6 van de basisscholen
helpen vergroten om de waterveiligheid van het individu beter te garanderen?’’
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn deelvragen opgesteld, welke hieronder eerst
beantwoord zullen worden.

6.1.1 Deelvragen
1.
Welke oorzaken van gebrek aan zwemvaardigheid zijn er volgens betrokken partijen?
Als oorzaken worden door gemeente en leerkrachten geld, tijd, afstand/vervoer en cultuur
aangegeven. Ouders noemen deze ook, maar geld blijkt de belangrijkste oorzaak voor hen te zijn. Er
wordt bij deze laatste groep rekening gehouden met vertekening, ontstaan door de mogelijke
bedoeling dat door dit te noemen er extra financiële ondersteuning komt, maar ook door ouders die
dit niet als hoofdoorzaak aangaven werd het benoemd. Dit verzwakt de kans op bias.
2.
Wat is er volgens betrokken partijen nodig om de zwemvaardigheid te laten toenemen?
Behalve tegemoetkoming in of vergoeding van de kosten, speelt ook voorlichting een belangrijke rol.
Deze voorlichting moet door gemeente, zwemscholen, scholen en bijvoorbeeld partijen als de
reddingsbrigade worden gegeven en moet leiden tot meer bewustzijn van het belang van
zwemonderwijs en zwemvaardigheid. Scholen kunnen een doorgeefluik zijn voor deze informatie,
omdat zij dicht bij de leerlingen staan en via hen of rechtstreeks de ouders kunnen bereiken.
Vervoer van en naar de zwemscholen is ook een aandachtspunt. Behalve gebrek aan concreet
vervoer, is ook de tijd om het kind van en naar zwemles te brengen (en daar zelf te blijven) een
knelpunt, voor enkele ouders lijkt gemakzucht deels reden te zijn om zwemles te schrappen. Een
volle agenda nodigt uit om tijdrovende activiteiten op voorhand uit te sluiten, maar daarbij wordt
voorbij gegaan aan het belang van zwemvaardigheid. Mogelijkheden tot collectief vervoer maken de
drempel lager en bieden tevens een oplossing voor het gebrek aan tijd dat sommige ouders noemen.
De gemeente geeft aan dat ze mee wil denken in oplossingsrichtingen, maar dat de initiatieven
moeten worden genomen vanuit de verantwoordelijken, dus de ouders. Ze kunnen de ouders, en
andere (markt)partijen met elkaar verbinden zodat samenwerkingen ontstaan.

6.1.2 Hoofdvraag
Vanuit het beleid van de gemeente en de huidige wetgeving is de gemeente Vlissingen beperkt in het
bieden van financiële hulp. Enerzijds komt dit doordat de gemeente zelf onder curatele staat (artikel
12 gemeente), anderzijds doordat vanuit de participatiewetgeving die landelijk geldt, de
verantwoordelijkheid steeds meer bij de burger komt te liggen en de overheid zich meer richt op het
faciliteren van burgerinitiatieven en burgerbetrokkenheid bij de uitvoering van maatschappelijke
taken. Zwemonderwijs is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouders van een kind.
Vanuit de overheid is het echter van belang om bij te dragen aan een veilige leefomgeving, en in
Nederland hoort zwemvaardigheid daarbij, vanwege de hoeveelheid water die het land rijk is. In
Zeeland is de wenselijkheid van zwemvaardige burgers groter dan in sommige andere delen van het
land. De gemeente kan een bijdrage leveren aan het helpen vergroten van de waterveiligheid door
inventarisaties te houden op scholen ten aanzien van zwemvaardigheid, meer en specifiekere
voorlichting te geven aan zowel leerlingen als ouders, maar ook aan scholen over hoe andere scholen
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zwemonderwijs op een andere manier vorm hebben gegeven, door toezicht te houden op de
kwaliteit van het zwemonderwijs, initiatiefnemers te verbinden met partijen die kunnen helpen het
initiatief verder te ontwikkelen en actief mee te denken over vervoer en mogelijkheden om ouders
die niet of minder financieel daadkrachtig zijn tegemoet te komen via bijvoorbeeld het
Jeugdsportfonds.

6.2 Aanbevelingen
Aan de hand van de beantwoording van de hoofdvraag worden de volgende aanbevelingen gedaan;

6.2.1 Vervolgonderzoek jeugdsportfonds
In de eerste plaats wordt vervolgonderzoek geadviseerd naar de bekendheid en toegankelijkheid van
het jeugdsportfonds. Door middel van een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek kan
in beeld gebracht worden hoeveel ouders behoefte hebben aan ondersteuning en bijvoorbeeld naar
de redenen waarom aanvragen afgekeurd worden.
Geadviseerd wordt om de inkomensgrens te herzien en middels het voornoemde onderzoek te
bepalen welke criteria moeten worden gehanteerd in de toekomst. Dit, omdat een deel van de
ouders aangeeft afkeuring te hebben gehad van de aanvraag, terwijl zij tevens aangeven niet
daadkrachtig genoeg te zijn om zwemonderwijs te kunnen betalen. De inkomensgrens is nu bepaald
op 120% van het sociaal minimum, maar zou (bijvoorbeeld) op 130% vastgesteld kunnen worden
wanneer dat beter aansluit op het doel van de regeling (voorzien in sportmogelijkheden voor
kinderen van huishoudens die zelf geen financiële inkomensruimte hebben daarvoor).
Daarnaast kan worden onderzocht welke knelpunten in het proces van aanvraag zitten op gebied van
vindbaarheid en toegankelijkheid van de informatie. Mogelijk moet worden herzien langs welke weg
de beschikbaarheid van een tegemoetkoming bekend wordt gemaakt, zodat ouders weten waar ze
moeten zijn en hoe ze het aan kunnen vragen,

6.2.2 Vervolgonderzoek vervoer
Ten aanzien van samenwerkingen om vervoer van en naar zwemscholen te verzorgen, zou de
gemeente initiatief kunnen nemen door met enkele grotere partijen te gaan praten (zoals TCR,
Connexxion, zwemscholen) om te zien wat zij eventueel kunnen bijdragen aan de toegankelijkheid
van vervoer vanuit de wijken of scholen en hoe dat aan kan sluiten op de zwemlessen die worden
gegeven.

6.2.3 Vervolgen en uitbreiden jaarlijkse inventarisatie op scholen
Het advies om de jaarlijkse inventarisatie voort te zetten wordt benadrukt. Zonder jaarlijkse cijfers
kan een onwenselijke situatie ontstaan, omdat het aantal diploma’s ongemerkt snel kan dalen. Door
te monitoren kunnen besluiten ten aanzien van beleid en budgetten worden genomen, gebaseerd op
reële en actuele cijfers. Hiermee kan eveneens door de gemeente verantwoording worden afgelegd
aan burgers over de besluiten die zij neemt.
Tevens wordt geadviseerd om de inventarisatie uit te breiden, bijvoorbeeld naar de groepen 7/8 en
eventueel de brugklas van het Voortgezet Onderwijs. Hiermee wordt het inzicht dat men heeft
vergroot, omdat ook resultaten van eerdere jaren kunnen worden vergeleken. Zo kan men
bijvoorbeeld zien hoeveel leerlingen tussen groep 5 en de brugklas alsnog hun zwemdiploma
behalen, wat het effect van voorlichting is (zie volgende sub paragraaf) en of er ook actie nodig is bij
oudere leerlingen.
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6.2.4 Samenstellen voorlichtingspakket scholen
Ten aanzien van de voorlichting omtrent het belang van zwemonderwijs, zwemvaardigheid en de
mogelijkheden in de regio kan de gemeente een pakket samenstellen dat door scholen als onderdeel
van de lessen wordt gegeven. Daarbij zijn folders voor de ouders een belangrijk onderdeel, de
leerling kan daarmee iets tastbaars mee naar huis nemen en er kan thuis over worden gesproken.
Bij het presenteren (terugkoppelen) van de resultaten van de jaarlijkse inventarisatie kan verdieping
van de voorlichting plaatsvinden, bijvoorbeeld door vrijwilligers van scholen die al een eigen
programma hebben ten aanzien van zwemonderwijs (zoals De Omnibus en ’t Mozaïek) te vragen een
presentatie te geven aan scholen en ouders, of door zelf deze voorbeelden te verwerken in een
presentatie.
Ook kan er voorlichting specifiek gericht op oudere leerlingen worden gemaakt, waarbij de nadruk
ligt op het kunnen deelnemen aan zwemactiviteiten die samenhangen met het voortgezet onderwijs.
Niet alleen worden daar sportactiviteiten en –kampen georganiseerd waarbij watersport vast
onderdeel is, ook gaan buiten schooltijd groepjes middelbare scholieren gezamenlijk naar het strand
of zwembad. Het niet kunnen meedoen met deze activiteiten kan een sociaal isolement opleveren en
dat is een argument dat oudere leerlingen eveneens aan kan spreken en kan activeren om
zwemvaardig te willen zijn.
Noot: indien uit de inventarisaties blijkt dat er in de groep oudere leerlingen relatief veel zijn zonder
diploma, dan zou in een later stadium onderzocht kunnen worden of er voor deze specifieke groep
een aparte ondersteuningsmogelijkheid opgezet kan worden, zoals een zwemklas met
leeftijdsgenoten. In dit onderzoek kan nog geen onderbouwing voor een dergelijke faciliteit worden
geboden, dus wordt deze aanbeveling niet als zodanig opgenomen.
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Bijlage 1: Achtergrondinformatie Gemeente Vlissingen

De gemeente Vlissingen bestaat uit verschillende afdelingen en een daarvan is: Strategie, beleid &
projecten. Op deze afdeling gaat de student kennis maken welk beleid of strategie de organisatie
hanteert op het gebied van sport. De student zal door middel van een inventarisatie cijfermatig in
kaart brengen wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van zwemvaardigheid sinds schoolzwemmen
is afgeschaft, en waarom er ouders zijn die hun kinderen niet op zwemles willen of kunnen doen. De
uitkomsten van het onderzoek kunnen bepalend zijn voor de keuze die de gemeente Vlissingen gaat
maken op het gebied van zwemvaardigheid. De gemeente Vlissingen heeft nog wel een
maatschappelijke plicht naar haar inwoners en willen hierin nog wel een rol spelen. Dit willen ze
doen door hun burgers te faciliteren, ondersteunen, regisseren en stimuleren(FORS).Ten opzichte
van andere gemeentes staat de gemeente Vlissingen er financieel niet goed voor, er staat een grote
schuld open en worstelen ze al lange tijd met bezuinigingen.
Missie
Het bestaansrecht is om, namens het bestuur, het algemeen belang te dienen van inwoners,
organisaties, instellingen en ondernemers binnen de gemeente Vlissingen. Dienen van het algemeen
belang vraagt voortdurend belangenafweging. De gemeente Vlissingen is daarbij positief-kritisch; in
de eerste plaats naar de eigen organisatie, maar waar nodig ook naar politiek, bestuur en omgeving.
Dienen van het algemeen belang doet de gemeente Vlissingen ook door middel van (wettelijke)
uitvoeringstaken: met de middelen die daarvoor ter beschikking gesteld worden, streeft de
gemeente de kwaliteit na die het bestuur bepaalt. De gemeente ontleent meerwaarde aan
samenwerking, aan proactief handelen en aan het koersen op langere termijn in plaats van op de
waan van de dag (Vlissingen, Beleidsnota Sport , 2010).
Visie
De gemeente Vlissingen geeft invulling aan de missie, door als ambtenaren en in gezamenlijkheid te
redeneren, te opereren en te communiceren vanuit een aantal vaste uitgangspunten:
 Zijn dienstverlenend. De gemeente Vlissingen is er voor de gemeenschap, en niet
andersom. Daarom is de gemeente laagdrempelig en goed benaderbaar voor iedereen.
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De gemeente zoekt zelf ook actief het contact en de samenwerking met haar burgers,
ondernemers en organisaties.
De gemeente Vlissingen is zelfkritisch, staat open voor feedback en organiseert die
feedback ook actief
Kostenbewust zijn is een dominant uitgangspunt. De gemeente Vlissingen geeft
belastinggeld uit, dus geld van een ander. Nut en noodzaak van elke kostenpost moeten
steeds evident zijn
De gemeente Vlissingen kent de rol als ambtelijke organisatie: adviseren en voeren uit,
het bestuur beslist. Het komen tot een professionele advisering is dus cruciaal. De
gemeente Vlissingen werkt daarbij integraal en hebben oog voor alle raakvlakken en
belangen
Om te komen tot goede advisering zorgt de gemeente Vlissingen voor actuele kennis en
informatie, voor verantwoordelijke en taakvolwassen medewerkers
De gemeente Vlissingen heeft de organisatie zó ingericht dat medewerkers flexibel
kunnen inspelen op nieuwe of wegvallende taken en op een steeds aangepaste
samenleving
Er is gekozen voor samenwerking met andere overheidsinstellingen. Uitbestedingen zijn
middelen en geen doelen, wat gezien wordt als optie als het goedkoper en beter zou
kunnen
De gemeente Vlissingen is transparant en zien een adequate (interne en externe)
communicatie niet als sluitstuk, maar als hoeksteen voor al het handelen.
De gemeente Vlissingen is realistisch en durven “nee” te zeggen. Veel is mogelijk, veel
ook niet. (Vlissingen, Beleidsnota Sport , 2010).

Wie en wat doet de gemeente Vlissingen?
De gemeente Vlissingen is er voor de inwoners en ondernemers in de stad en zorgt er voor dat de
stad zo goed mogelijk wordt bestuurd. De gemeente Vlissingen zorgt er ook voor dat ontwikkelingen
in de stad worden opgezet, begeleidt, gemonitord of bijgesteld. Alles wat binnen de stad gebeurd
heeft direct of indirect iets te maken met de gemeente Vlissingen. De gemeente zorgt voor
vergunningen, toeristenontwikkeling, paspoort of andere documenten verstrekking, bijhouden van
groen en grijs, toeristenontwikkeling, veiligheid, accommodatie verhuur etc. Vlissingen is een
evenementen stad en zorgt er ook voor dat deze evenementen worden georganiseerd. De gemeente
Vlissingen zorgt er kortom voor dat de bewoners prettig kunnen wonen, werken en recreëren in de
stad.
Uit welke structuur en grootte bestaat de gemeente Vlissingen?
De gemeente Vlissingen bestaat uit een Gemeente Raad dat is gekozen door de inwoners van de
stad. Daaronder zit de Burgemeester en Wethouders die samen met de Gemeente Raad bijvoorbeeld
tot een besluiten komen. Daar weer onder heb je de Algemeen Directeur die boven de 4 afdelingen
staat wat in de organogram staat beschreven. Deze vier afdelingen zijn Bedrijfsvoering, Strategie,
Beleid & Projecten, Beheer Leefomgeving en Publiekszaken. Zoals eerder aangegeven werkt de
onderzoeker op de afdeling SBP die bestaat uit 56 medewerkers. De gemeente Vlissingen telt in
totaal 328 medewerkers (Organogram: zie bijlage 1: Achtergrondinformatie Gemeente Vlissingen).
Welke wijken horen tot de gemeente Vlissingen?
Pauwenburg, Vlissingen Centrum, Vlissingen middengebied, Groot- Lammerenburg en Oost- Souburg.
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Plattegrond wijken in Gemeente Vlissingen
Waar wordt op bezuinigd en welke financiële middelen zijn er beschikbaar?
Zoals bij de meeste bezuinigingen van gemeentes wordt er vooral bezuinigd op sport en cultuur. Niet
alleen extern maar ook intern wordt er volop bezuinigd en zijn er minder medewerkers actief
waardoor de werkdruk toeneemt. Per jaar wordt er 1,5 miljoen euro bezuinigd op sport en 2,8
miljoen euro op cultuur.
De gemeente haalt haar financiële middelen uit de gemeente fondsen of subsidies die ieder jaar
worden uitgekeerd door het rijk. Verder wordt er ook gebruik gemaakt van eigen fondsen. Daarnaast
is er nog een omzet uit baten en kosten zoals parkeerautomaten, accommodatieverhuur, uitgifte
paspoorten etc.
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Bijlage 2: Opzet vragenlijst
Respondentgroep
Leerkrachten

Topic
Zwemonderwijs

Vragen
1.
2.

Zwemvaardigheid

3.

4.

Rol betrokken partijen

5.

6.
7.
Ouders

Zwemvaardigheid

8.
9.
10.

11.

Gemeente

Zwemonderwijs

12.

Rol betrokken partijen

13.

Zwemvaardigheid

14.
15.
16.

Rol betrokken partijen

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Hoe belangrijk vindt u zwemonderwijs in het algemeen?
(Doorvragen: waarom?)
Wat zou een reden kunnen zijn als er een afname is van het
aantal kinderen met een zwemdiploma in de groepen 5/6?
Welke oorzaken zouden bij u op school een rol spelen ten
aanzien van de zwemvaardigheid? Heeft of vermoedt u
redenen waarom ouders hun kind niet op zwemles sturen?
(Zo ja: welke en waarom heeft u dit vermoeden?)
Welke van de volgende factoren spelen denkt u bij (ouders
van) leerlingen uit groep 5/6 een rol in het niet afnemen van
zwemonderwijs:
religie/tijd/kosten/cultuur/afstand/vervoer/sociale
omgeving? Kunt u aangeven waarom u dit denkt?
Wat zou de school voor rol in kunnen nemen/kunnen doen
om de zwemvaardigheid onder de leerlingen van groep 5/6 te
vergroten? Welke hulp en van welke partijen zou nodig zijn
daarvoor?
Waar vindt u dat de verantwoordelijkheid ligt ten aanzien van
zwemvaardigheid? (En waarom?)
Heeft u schoolzwemmen meegemaakt als leerkracht? Zo ja,
wat vond u daarvan?
Hoe belangrijk vindt u het dat uw kind leert zwemmen?
(Waarom vindt u dat?)
Wat is de reden dat uw kind momenteel nog geen
zwemdiploma heeft? (Doorvragen naar achtergronden)
Welke van de volgende factoren spelen voor u of voor
mensen in uw omgeving mogelijk een rol in het niet afnemen
van zwemonderwijs:
religie/tijd/kosten/cultuur/afstand/vervoer/sociale
omgeving? Kunt u aangeven waarom u dit denkt?
Wist u dat er een jeugdsportfonds is die zwempakketten kan
vergoeden voor ouders onder een minimum inkomen?
Wie is volgens u verantwoordelijk voor zwemonderwijs van
uw kind?
Wat is volgens u nodig om uw kind en andere kinderen te
leren zwemmen? Welke hulp is daarbij nodig/wat moet er
daarvoor gebeuren? (Doorvragen)
Hoe belangrijk vindt u het dat inwoners zwemvaardig zijn en
waarom? (vanuit uw functie)
Wat zouden volgens u redenen kunnen zijn dat kinderen uit
groep 5/6 nog geen zwemdiploma hebben?
Wie is volgens u verantwoordelijk voor de zwemvaardigheid
van kinderen?
Hoe staat de gemeente Vlissingen er financieel voor?
Waar wordt allemaal op bezuinigd?
Hoe wordt er gedacht over het schoolzwemmen?
Welke rol vindt u dat de gemeente moet spelen ten aanzien
van zwemonderwijs/zwemvaardigheid?
Is er binnen de gemeente een verandering van beleid
geweest sinds het schoolzwemmen is afgeschaft?
Hoe kunnen die mogelijkheden in het beleid/de begroting
worden vormgegeven en verantwoord?
Hoe is de infrastructuur in uw gemeente ten aanzien van
zwemscholen?
Zijn de zwembaden goed bereikbaar voor alle inwoners?
Hoe zijn de zwembaden gelegen ten aanzien van de locaties
van basisscholen?
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Bijlage 3: Interviews leerkrachten
Interview 1 leerkracht Burcht Rietheim

Said: Hoe belangrijk vindt u zwemonderwijs in het algemeen?
Respondent: Uhm, voor in zeker Nederland is dat heel belangrijk. Ik vind dat alle kinderen die hier in
Nederland opgroeien, moeten kunnen zwemmen. Want er is heel veel water om ons heen en vooral
in onze provincie. Kinderen gaan naar het strand en heel veel mensen weten niet hoe gevaarlijk de
zee is. Je moet gewoon erg goed kunnen zwemmen als je je daar in wilt kunnen redden. Ik weet zelf
hoe gevaarlijk de zee is en kan zijn. Het is goed om kinderen daar bewust van te maken en hoe ze
daar mee om moeten gaan. Er is daarnaast natuurlijk nog heel veel water waar kinderen bijvoorbeeld
in kunnen vallen en verdrinken. Het is dus goed dat ze onderwezen worden in zwemmen.
Said: Oké, duidelijk. Je had het over vooral hier in Zeeland, wat bedoelt u daarmee?
Respondent: Zeeland is een hele waterrijke provincie, er is overal water om je heen. Je kan niet een
eindje fietsen en je komt water tegen. Als kinderen gaan spelen komen ze water tegen, denk aan
vijvers waar kinderen in de buurt spelen, het trekt altijd. Er is gewoon genoeg water te vinden in
onze provincie en ook gewoon heel gevaarlijk water. Dus het is goed dat kinderen zich bewust
worden van hoe gevaarlijk water kan zijn en dat je gewoon moet kunnen zwemmen. En vooral
ouders moeten hiervan bewust zijn.
Said: Wat zou een reden kunnen zijn als er een afname is van het aantal kinderen met een
zwemdiploma uit de groepen 5/6?
Respondent: Uhm, ik weet dat er vroeger zwemonderwijs werd gegeven vanuit school wat
gesubsidieerd werd, dat koste niks en daar kon iedereen gratis aan deelnemen. Nou dat gratis
deelnemen is er niet meer want dat schoolzwemmen is eraf, ook om begrijpelijke redenen trouwens.
Maar ik denk dat financiële problemen een barrière kan zijn voor ouders. Uhm, soms ook… je moet
met je kind ergens naartoe… een zwembad. Soms hebben ze geen goed vervoer en zien ze daar
tegenop, want je moet dat allemaal organiseren. Dat kan ook een reden zijn. Ik denk ook de culturele
of sociale achtergrond van mensen. Mensen die hier zijn opgegroeid weten hoe belangrijk zwemmen
is. Ik denk dat Nederlanders die hier net zijn komen wonen uit andere landen bijvoorbeeld…
import…uhm niet zo een mooi woord maar die hebben misschien een andere cultuur en andere
gewoontes. Die hebben misschien nooit aan water gewoond en gaan daar anders mee om in ieder
geval. Daar heeft ook mee te maken denk ik, met de achtergrond dus.
Said: Duidelijk, goed moment om naar de volgende vraag te gaan. Welke oorzaken zouden bij u op
school een rol spelen ten aanzien van de zwemvaardigheid? Heeft of vermoedt u redenen waarom
ouders van kinderen uit groep 5/6 hun kind niet op zwemles sturen? (Zo ja: welke en waarom
heeft u dit vermoeden?)
Respondent: Nou bij ons gaat dat geloof ik maar om een klein percentage, dat is wat ik in ieder geval
weet. Bij mij in de klas zijn er 2 kinderen die geen zwemdiploma hebben en dat zijn twee kinderen
met ouders met een buitenlandse afkomst. Met beide ouders heb ik al verschillende gesprekken
gehad en wat ik toen merkte is dat we elkaar vaak niet goed begrepen. Beide ouders van de twee
kinderen hebben een taalachterstand en aan alles merk je gewoon dat zij moeite hebben gehad om
zich hier aan te passen. Dan bedoel ik niet dat ze het niet willen hoor, maar gewoon. Dat ze
bijvoorbeeld moeite hebben met de taal en dat ze niet zo goed weten wat de Nederlandse cultuur
nou inhoud. En bij dat cultuur hoort dus ook zwemmen want Nederland heeft gewoon echt een
zwemcultuur. Als je hier niet opgroeit… ja dan weet je ook niet hoe dat zit natuurlijk. En tijdens de
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rapportgesprekken geven wij als docent ook heus wel aan wanneer een kind geen zwemdiploma
heeft, het handig is dat ze het wel halen. Maar op een of andere manier zijn zulke ouders zich dan
niet bewust van hoe belangrijk het is.
Said: Welke van de volgende factoren spelen denkt u bij (ouders van) leerlingen uit groep 5/6 een
rol in het niet afnemen van zwemonderwijs: religie/tijd/kosten/cultuur/afstand/vervoer/sociale
omgeving?
Respondent: Dat zijn dingen die ik net heb opgenoemd volgens mij haha(lacht). Maar net zoals ik al
zei ik denk toch het cultuurverschil een grote rol speelt. Bijvoorbeeld… een gezin in Marokko die hier
komt wonen. Die zijn dan daar opgegroeid, mijn vermoeden is dat zij geen zwemles hebben gehad
daar. Niet zoals wij dat kennen ieder geval. Ze hebben nooit die urgentie gekend. De ouders van de
kinderen hebben waarschijnlijk zelf ook nooit leren zwemmen zoals de ouders hier wel hebben leren
zwemmen. Dus ze zijn niet met de zwemcultuur opgegroeid. Dus denk ik dat die niet… uhm ja niet
van nature hebben meegekregen. En met een verandering van land en je hebt die cultuur niet…uhm
dan pas je je niet zomaar aan. Dat heeft met aanpassing te maken dan denk ik, en dit speelt nog wel
een aantal generaties door denk ik. Er komt.. uhm en er is natuurlijk een generatie ouders die hier is
geboren en die hebben leren zwemmen tijdens het schoolzwemmen dus dat is dan wel weer goed
denk ik.
Said: Nog andere factoren die een rol zouden kunnen spelen buitenom het culturele?
Respondent: Het financiële misschien, de zwemlessen dan bijvoorbeeld, maar ook vooral vervoer
omdat ouders geen auto hebben bijvoorbeeld. En als je geen auto hebt en je moet door weer en
wind 8 kilometer fietsen om ergens te komen, tsja dan is dat een stuk lastiger. Maar de zwemlessen
zelf kosten ook wel wat. En er is een fonds waar ouders gebruik van kunnen maken geloof ik. Maar
juist deze mensen die de taal niet machtig zijn, weten niet dat deze fondsen bestaan. En dan kom je
weer terug bij een stukje cultuurverschil omdat men de taal niet spreekt of begrijpt.
Said: Duidelijk verhaal. Wat zou de school voor rol in kunnen nemen/kunnen doen om de
zwemvaardigheid onder de leerlingen van groep 5/6 te vergroten? Welke hulp en van welke
partijen zou nodig zijn daarvoor?
Respondent: Nou wij kunnen al school een doorgeefluik zijn van papieren. Als jullie van de gemeente
nou zeggen van… wij willen dit nog eens kenbaar maken via een folder waarop die regeling heel
duidelijk staat aangegeven. Dan is de school natuurlijk het doorgeefluik van dat soort zaken en zo
bereik je ook alle kinderen en ouders. Er zijn allerlei middelen… want zo een papiertje is snel verloren
door een kind. Je hebt allerlei manieren zoals facebook ja…. internet. Maar misschien… ook is een
filmpje op Omroep Zeeland een manier, dat je het in ieder geval heel breed aanpakt.
Said: Misschien nog andere middelen om deze kinderen of ouders te benaderen?
Respondent: Ik denk vooral deze ouders benaderen is een hele goeie. Misschien de sociale
levenstappen van die ouders… waar zijn die? Ja, hoe bereik je deze ouders… ja ik weet het niet.
Misschien via verengingen ofzo weet ik het wat, via de voetbal bijvoorbeeld. Het kan via scholen
maar het kan net zo goed gaan via sportverengingen of ja goed... en anders toch via die multimedia.
Dus via sociaal media want dat leeft nu gewoon in deze tijd. We leven in een tijd dat alles via internet
gaat en daarop moet je de ouders proberen te benaderen denk ik.
Said: Welke knelpunten ziet u ten aanzien van acties op het vergroten van de zwemvaardigheid?
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Respondent: Nou dat mensen vooral niet door hebben dat kunnen zwemmen erg belangrijk is. Je kan
nog zoveel middelen inzetten… maar als ouders het niet inzien. Tsja dan gaat het een moeilijk verhaal
worden. Kinderen hebben vaak plezier in het water en zo zien ouders dat misschien dan ook, ze
denken dat het alleen plezier is. Dus het stukje veiligheid dat vergeten ze dan gewoon en hebben dan
niet door dat hun kind moet kunnen blijven drijven in gevaarlijke situaties.
Said: Waar vindt u dat de verantwoordelijkheid ligt ten aanzien van zwemvaardigheid? (En
waarom?)
Respondent: Ten eerste bij de ouders zelf, daar ligt gewoon de verantwoordelijkheid. Dat is gewoon
het belangrijkste.
Said: En waarom vind u dat?
Respondent: Als ouder ben je verantwoordelijk voor de opvoeding van je kind. En dat op een goede
manier te doen en ik vind dat zwemmen daarbij hoort. Maar goed dat bewustzijn van hoe je je
kinderen opvoed dat moet soms nog dalen…nog landen. En als mensen er op een of andere manier
niet uitkomen… sommige mensen zitten diep in de problemen uhm, die hebben te maken met een
echtscheiding, die zijn net verhuisd, er komt zoveel op deze mensen af. Die zijn zelf aan het
overleven. Dus kan je van hun dan ook nog eens verwachten dat ze zwemles regelen voor hun kind?
Tsja dat is dan even opzij geschoven. Er zijn hele erge gevallen om het maar zo te zeggen. Het is niet
voor niks dat de zwemdiploma’s op de ene school veel nadrukkelijker aanwezig zijn dan op de
andere. Ik denk dat er op die scholen veel meer problematieke zijn, dan denk ik bijvoorbeeld vooral
privé.
Said: Er zijn ouders die vinden dat de verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt omdat ze het
jarenlang hebben gefinancierd, wat vind je daarvan dan? Wat vond u van het schoolzwemmen?
Respondent: Dat vind ik te ver gaan. Ik vind niet dat de verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt.
Want dat ze die verantwoordelijkheid op zich hebben genomen toen wilt niet zeggen dat de ouders
hierin helemaal geen verantwoording meer voor hebben. Ze hebben de zwemlessen toen gratis
gekregen en ik vind niet dat ze moeten verwachten dat ze dit blijven krijgen, zeker als het financieel
veel minder gaat met een gemeente om wat voor reden dan ook. Ik denk niet dat de gemeente daar
verantwoordelijk voor is nee (verbaasd). En ik ben ook op zich ook wel blij dat het afgeschaft is op
school ook want zoals dat bij ons dan was, ik bedoel de meeste konden allang zwemmen. Dat ging
maar om een heel klein percentage kinderen op bij ons die geen zwemdiploma hadden. Dus voor de
meeste kinderen was het gewoon een leuk uitje voor ze want die hadden al een A,B en C. Dus dan
was het meer bezigheidstherapie en konden ze leuk in dat water spetteren. Natuurlijk leren ze wel
extra dingen maar effectief was het ook niet. Want je zit een halfuur in de bus en dan nog omkleden.
En dan een halfuur zwemmen en dan weer een half uur terug. Zo ben je een anderhalf uur schooltijd
kwijt. Dus effectieve leertijd kwijt aan eventjes leuk bezig houden wat het dan voor ons was, nou dat
is heel zwart wit gesteld. Maar kijk, ik vond dat toen de doelgroep ook… dat was toen in die tijd
groep 5/6 veel lager had moeten zijn. Daar hadden ze die diploma’s nog niet, in groep 3/4
bijvoorbeeld. Maar ja daar was weer de filosofie die zei dat ze dan nog niet toe zijn aan het
zwemmen op een of andere manier. Nou ze konden het al hoor. Dus ik heb het nooit goed begrepen.
Said: Dat waren de vragen, ik wil u bedanken voor het interview!
Respondent: Graag gedaan!
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Interview 2 leerkracht Frans Naerebout
Said: Hoe belangrijk vindt u zwemonderwijs in het algemeen?
Respondent: Ik vind het voor de scholen in Vlissingen sowieso wel belangrijk. Omdat uhm.. ja wij
wonen aan het water en uhm… en zeeland sowieso een en al water. En ja… ik ben wel van mening
dat kinderen zeker wanneer ze de basisschool verlaten dat ze moeten kunnen zwemmen. Dat ze hun
zwemdiploma hebben. Ja, dat is eigenlijk… ja ik denk dat ik het voor kinderen die aan zee wonen net
iets belangrijker is dan kinderen die echt midden in het land wonen. Uhm... maar ja ik vind wel dat
iedereen eigenlijk een zwemdiploma moeten hebben op het moment dat ze de basisschool verlaten
zeg maar.
Said: Kun je dan ook vertellen waarom je vindt dat ze hun diploma moeten halen voordat ze de
basisschool verlaten?
Respondent: Nou sowieso omdat uhm.. ik denk hoe ouder je wordt hoe vervelender het zou zijn om
dan nog op uhm... nog een diploma zou moeten gaan halen. Dat je les moet gaan volgen… uhm, ik
denk ook als je gewoon wat jonger bent dat je dan sneller leert en dat het makkelijker is. Uhm… en
plus dat daarbij ook dat je vanaf de middelbare school uhm... nou hier wordt je gewoon nog wat
strakker gehouden. En op de middelbare school is het allemaal wat vrijer en losser en ga je een keer
met vriendjes ergens naartoe en uhm…, en er gebeurd wat. Ja dan heb je toch een probleem als je
niet kunt zwemmen.. dusja.
Said: Wat zou een reden kunnen zijn als er een afname is van het aantal kinderen uit groepen 5/6
met een zwemdiploma?
Respondent: Uhm... ik snap de vraag niet helemaal.
Said: Uhm dus. Wat zou een reden kunnen zijn als er een afname is van het aantal kinderen uit de
groepen 5/6 met een zwemdiploma?
Respondent: Oh ja uhm... wat een reden zou kunnen zijn. Uhm… de locaties waar je een
zwemdiploma zou kunnen behalen denk ik. Uhm... ik weet nu het Vrijburgbad... uhm de afstand dus
eigenlijk, dat hoort er eigenlijk een beetje bij. Ik weet toevallig dat een leerling die hem niet heeft, is
verhuisd sinds kort. Ik weet niet hoever deze leerling van een zwembad woont. Ik denk dat de tijd
ook een rol speelt. Kijk je had vroeger s ’ochtends vroeg zwemmen of s ’avonds nog zwemles. Ja, dat
kan voor iemand die ver woont… kan dat s ’ochtends vroeg voordat je naar school gaat uhm.. ja kan
zoiets ja.. zou zo iemand wel heel vroeg uit zijn bed moeten komen he. En ja datzelfde geldt eigenlijk
voor s ‘avonds. Als je een hele dag naar school bent geweest en een kind is daar best moe van en die
moet s ’avonds nog gaan zwemmen en dat eind fietsen met zijn moeder en na dat zwemmen ook
weer dat eind terugfietsen. Ja, dan is zo een kind op denk ik aan het einde van de week. Ja... ik denk
dat je dan het belangrijkste hebt ja. Dus ik denk vooral afstand, tijd en locaties bij ouders van onze
leerlingen.
Said: Uhm oké duidelijk verhaal, gaan we naar de volgende vraag. Welke oorzaken zouden bij u op
school een rol spelen ten aanzien van de zwemvaardigheid? Heeft of vermoedt u redenen waarom
ouders hun kind uit groep 5/6 niet op zwemles sturen? (Zo ja: welke en waarom heeft u dit
vermoeden?)
Respondent: Ja… ik denk uhm... in de meeste gevallen gemakzucht ook wel een beetje. Uhm... van
een ouder weet ik het. Uhm... die heeft dat gewoon een keer verteld. Want ik heb zelf ook is
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gevraagd van goh…jongens wie heeft een zwemdiploma? En een aantal jaar geleden heb ik ook een
gehad die had ook helemaal niks, omdat ouders het teveel tijd en moeite vonden.
Said: Misschien zien ouders het belang ervan gewoon niet in?
Respondent: Nou.. dat weet ik niet of dat ook echt de reden is. Maar ik denk wel dat ze gewoon de
tijd die je erin moet steken…uhm want ja voordat een kind een zwemdiploma heeft ben je toch weer
even... ben je toch weer wat... nou weken, maanden verder… ervan uit gaan dat iemand geen talent
is. Uhm... en ik weet ook dat toevallig de kinderen die geen zwemdiploma hebben, zijn ook ouders
zonder auto. Dus dan kom je toch weer op die tijd dat ze dan zoiets hebben van ja... moet ik elke
keer meegaan met dat kind. En dat ze daar gewoon geen tijd voor maken. Ook al vinden ze het
misschien wel belangrijk.
Said: Welke van de volgende factoren spelen denkt u bij (ouders van) leerlingen een rol in het niet
afnemen van zwemonderwijs: religie/tijd/kosten/cultuur/afstand/vervoer/sociale omgeving?
Respondent: Uhm ja.. nou ik denk vooral als ik puur kijk naar deze school. Denk ik uhm... nou ja de
tijd. Kosten heb ik nog niet echt ouders over gehoord bij rapportgesprekken, van kinderen die dan
niet op zwemles zaten of geen diploma hebben. Afstand in combinatie met vervoer inderdaad, als je
verder weg woont natuurlijk en je moet alles op de fiets doen, dan snap ik dat sommige ouders
daarover twijfelen, om dan hun kind dan maar toch op zwemles te doen. En uhm.. sociale
omgeving... nee ik merk dat hier niet. Toen jij bijvoorbeeld kwam vragen van wie zijn zwemdiploma
had. Nou dan stak hij zijn vinger op van…nou de reactie van het kind was dan ook een beetje
verlegen. Maar dan reageren onze kinderen in de klas meteen van nou, dat is niet erg hoor. Dus dan
is het niet meteen de reactie van nou… uhm het gaat tijd worden dat jij ook je diploma haalt.
Kinderen onderling zijn totaal niet zo.
Said: Misschien ouders onderling?
Respondent: Nee, dit zijn niet de... ik denk niet dat dit echt ouders zijn die daar... uhm… ze zullen
eerder met tips komen. Van goh... heb je als is hier aan gedacht? Weet je dat ze daar ook zwemles
aanbieden of weet je dat je het ook verkort kan doen voor kinderen? Dan zwemmen ze meer in een
kortere periode achter elkaar en halen ze het diploma veel sneller. Maar meer tips dan dat ze zouden
zeggen van... he komt er nog wat van.
Said: Wat zou de school voor rol in kunnen nemen/kunnen doen om de zwemvaardigheid onder de
leerlingen uit groep 5/6 te vergroten? Welke hulp en van welke partijen zou nodig zijn daarvoor?
Respondent: Nou voorlichting bijvoorbeeld, een les over uhm... als het gaat over iets met water, zee
uhm…nou ja wat dan het nut is van kunnen zwemmen. Uhm... dusja.. en naast voorlichting uhm...
volgens mij vorig jaar weleens. Ze zijn vorig jaar en twee jaar geleden ook weleens komen polsen om
te kijken hoeveel kinderen een zwemdiploma hadden. En toen kregen we daar flyers van om uit te
delen aan ouders, omdat ouders… sommige ouders helemaal niet denken van he, ik wist helemaal
niet eens dat dat moest. Dus dan kan zo een folder weleens de ouders laten denken van... zo dat
gaan we dan meer eens doen. Uhm... ja, verder... gewoon ze bewust maken van dat zwemmen
belangrijk is.
Said: En dan bedoel je de kinderen bewust maken of de ouders van deze kinderen bewust maken.
Respondent: Ik denk vooral... kijk kinderen kun je wel bewust maken tijdens een les of tijdens een
presentatie. Maar ik denk dat dat het vooral de ouders zijn die het kind aan moeten melden, zij
moeten iets hebben van kom dit gaan we doen. Zo een jongen die dan zijn zwemdiploma niet heeft,
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als je daar gelijk achteraan roept, zou je willen beginnen? Dat hij dan niet zoiets heeft van nou... nou
dat zou ik gelijk willen doen. Terwijl als je als moeder zegt van nou... we merken dat hij het toch
vervelend gaat vinden en dat hij de enige is zonder zwemdiploma. Ziet u een mogelijkheid om hem in
ieder geval zijn A te laten halen? Want het zou ook nog kunnen dat ouders denken dat tegenwoordig
A, B en C en dan heb je nog van alles erachteraan... teveel is. Maar dan een A diploma halen in
principe al genoeg is.
Said: Welke betrokken partijen zouden wat kunnen betekenen denk je?
Ik ken privé zwemleraren. Dus ik zou zo iemand uit kunnen nodigen om sowieso wat komen te
vertellen en wat te laten zien. Dus dat is voor mij wel een makkelijke link in dit geval. Maar misschien
ook mensen van de reddingsbrigade die alles weten over de zee en weten snel uit te leggen waarom
zwemmen belangrijk is.
Said: Welke knelpunten ziet u ten aanzien van acties t.a.v. het vergroten van de zwemvaardigheid?
Respondent: Nou ja, ligt er een beetje aan hoe ver uhm... vroeger met de schoolzwem, kijk dan kijk ik
even persoonlijk. Ik heb mijn A en B gehaald voordat ik aan schoolzwem begon. En toen hebben mijn
ouders besloten van, nou op school kan hij dan zijn C nog halen. En in groep 4 en 5 was natuurlijk
schoolzwemmen. Ik weet van inmiddels van meerdere kinderen en ouders dat ze zoiets hebben van,
nou als hij in ieder geval een diploma hier kan halen, kunnen we altijd kijken wat hij dan nog met
schoolzwem zou kunnen halen. Dat hij zo zijn volgende diploma kan halen. Nu is het schoolzwemmen
er niet meer. Dus ik denk dan dat je toch weer komt uiteindelijk op tijd en misschien de kosten. Dat
ouders dan zeggen van, nou als je je A haalt is dat genoeg. Terwijl er ook kinderen in mijn groep die
dol zijn op zwemmen. En dan zeggen ouders van nou haal je A en B wat je leuk vind. En die zitten nu
op wedstrijdzwemmen. En ik denk dat het heel erg afhankelijk is van het kind. Als je merkt dat het
kind het echt niet leuk vind om te zwemmen, dan zou je eerder genoegen nemen met het dat hij zijn
hoofd boven water kan houden. Dat hij weet wat hij moet doen als hij met z’n kleren aan in de vijver
valt. Denk ik dan dat ze zoiets hebben van het is goed, en dan dat die B of C waarbij hij van alles nog
moeten kunnen laten doen. Dus iemand die als hobby heeft zwemmen, zal een grotere
zwemvaardigheid hebben dan iemand die elke zwemles denkt van…nou kunnen we al stoppen? Het
kind moet het leuk vinden denk ik dan, als dat niet het geval is… uhm ja dan is dat al heel snel een
knelpunt.
Said: Waar vindt u dat de verantwoordelijkheid ligt ten aanzien van zwemvaardigheid? (En
waarom?)
Respondent: Uhm... bij de ouders vind ik want zij voeden het kind toch uiteindelijk op. Omdat… uhm,
goed stel dat het schoolzwemmen er wel zou zijn. Dan is dat vaak groep 4 en 5. Nou en ik vind dat ze
daarvoor al sowieso een basis moeten hebben. Zeker omdat je ook ziet dat kleinere kinderen, hoe
vaak dat wel niet fout gaat. Dat ze ergens in belanden, dus ik ben wel van mening hoe eerder je je
kind op zwemles kan sturen hoe beter dat zou zijn.
Said: Kan je je voorstellen dat er ouders zijn die vinden dat de verantwoordelijkheid bij de
gemeente ligt omdat zij dat altijd hebben gefinancierd? Wat vond u van het schoolzwemmen?
Respondent: Nou ja kijk, ouders kunnen dat natuurlijk vinden. Maar de kinderen worden toch
verzorgd door de ouders, en ja misschien kan de gemeente wel zeggen van zullen we deze ouders
goed informeren hierover. Maar het belangrijkste is dat ze voor scholen in dit geval... uhm, het werd
allermaal gefinancierd en dat ze daar plek maken voor in onze rooster. Er wordt van de inspectie
verwacht dat er voor taal, rekenen en spelling voldoende tijd is. Door schoolzwemmen is anderhalf
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uur zo niet twee uur van je rooster kwijt. Daarnaast is het ook een kostenplaatje... van hoe gat dat
gefinancierd worden. De bus van hier naar het zwembad, wie betaalt dat dan allemaal? Uhm ja... als
dat allemaal bij ons op het bordje terecht zou komen dan denk ik dat we in een aantal jaren toch wel
wat geldproblemen krijgen. Voor alle Archipelscholen trouwens… Ja dat is best een duur grapje, en ik
merkte dat wanneer de kinderen terugkwamen van het schoolzwemmen… als het goed is hebben ze
daar veel energie voor verbruikt. Dus ik denk dat ze dan ook best wel uhm… dat het ten koste gaat
van andere lessen. Dus een vak als rekenen of taal zou ik dus niet kunnen doen na zo een zwemles.
Said: Ik wil je bedanken voor je tijd en moeite! Dat was het interview.
Respondent: Jij ook bedankt!
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Interview 3 leerkracht St. Jozef
Said: Hoe belangrijk vindt u zwemonderwijs in het algemeen?
Respondent: Uhm als ik het vergelijk het met het verleden en ik vergelijk het met nu, en je merkt dat
kinderen weinig of niet aan zwemonderwijs toekomen en je zit in zeeland. En je hebt hier... kijk hier
om het gebouw heen ligt overal water. Een paar weken terug sprong er een achter een bal aan, bij
wijze van spreken. Zonder na te denken kan ik zwemmen of kan ik niet zwemmen? En dat zijn van die
situaties waar je soms wel mee te maken krijgt. En zeker met kinderen, kijk maar naar het strand. Je
gaat naar het strand met die kinderen en zo lopen zo het water in. De zee is gevaarlijk met golven
maar ook stromingen. Nou ik vind voor echt voor een waterland als Nederland en zeker voor
Zeeland, vind ik ontzettend belangrijk dat kinderen zwemonderwijs krijgen. Net zoals een
veterstrikdiploma, een zwemdiploma, dansdiploma vind ik dit ook bij de opvoeding horen. Ik vind het
gewoon belangrijk.
Said: Wat zou een reden kunnen zijn als er een afname is van het aantal kinderen met een
zwemdiploma uit de groepen 5/6?
Respondent: Ik denk dat het financieel vaak een belemmering is en het niet weten van is het wel
zinvol en waarom is dat nou nodig. Kijk als ouders niet de zin van het zwemonderwijs of
zwemdiploma inzien, omdat men nooit naar het strand gaat of er niet mee in aanraking is geweest.
Vluchtelingen bijvoorbeeld vanuit een andere situatie… nou dan is een zwemdiploma niet belangrijk.
Dan zijn er andere prioriteiten voor zo een gezin denk ik. En... ik denk ook dat het vaak iets financieel
is. Vroeger werd het door school of gemeente bekostigd. En dat koste het de ouders niks en dan
werd het onder schooltijd geregeld, bussen of met ze alle op de fiets. Maar nu is het dus nul komma
nul en nu moeten ouders het zelf gaan doen. En dan is het vaak denk ik toch het financiële plaatje,
want het is niet goedkoop denk ik. Dat is gewoon veel geld hoor, en dan heb je natuurlijk wel een
fonds waar ouders in zo een situatie zitten, daar gebruik van kunnen maken. Maar ik denk juist dat er
bij veel ouders ook onwetendheid is, ze weten niet dat ze er naar toe kunnen stappen. En ik moet
ook eerlijk zeggen dat er weinig ouders zijn die als ze iets willen doen net zoals dit. Dat kan ook op
gebied van andere sporten zijn zoals voetbal, hockey of wat dan ook. Als je echt onder het minimum
inkomen zit en je hebt moeite met het betalen van de contributie, dan moeten eigenlijk verengingen
en scholen deze ouders attenderen van... he er is een mogelijkheid om naar de gemeente toe te
stappen want die hebben een bepaalde fonds en daar kun je eventueel gebruik van maken, gezien
jullie situatie. En ik denk dat het ook een... ja een beetje voorlichting is dat niet zo bekend is bij de
ouders. En ik denk da daar ook een stap in gezet kan worden, niet alle ouders weten dat dit er is. En
wij ook misschien niet allemaal als leerkracht, ik weet het toevallig wel omdat ik in een verenging
werkzaam ben. Ik denk niet dat alle leerkrachten weten dat dit er bijvoorbeeld is voor alle ouders.
Said: Is hierin nog een verschil in afkomst van ouders denkt u?
Respondent: Nee ik denk dat het daar niet te maken heeft. Het is wel zo dat het vaak allochtone
ouders daar ook weinig bij stil staan maar ook niet behoefte aan hebben. Omdat ze met een andere
gedachte binnen dat onderwijs zitten van… waar is dat voor nodig? Die autochtone ouders worden
daarmee opgegroeid, die zijn met water opgegroeid denk ik dan he. Ik denk dat het ook vaak is van
onwetendheid en misschien ook een beetje schaamtegevoel. Ik heb met ouders gesproken over
schoolreis. Er zijn kinderen die niet mee kunnen naar schoolreis omdat ze het bedrag niet kunnen
betalen. Dan zeg ik, nou neem contact op met de gemeente want dat is dezelfde pot om gebruik te
maken van deze faciliteiten. Want het kind heeft daar wel recht op en dan is het meer uit schaamte
dat ze het niet doen. En dan is het snel van ja dat wil ik liever niet en dan ga je als school ouders
helpen. Dus het is ook wel een schaamtegevoel denk ik. Het is niet prettig als ouder aan te moeten
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kloppen om te vragen van he... het is ook een beetje de eer he, en ik zou het ook moeilijk vinden dan.
Want het is ook best een stap ook, dus dat speelt ook wel een rol denk ik hoor.
Said: Welke oorzaken zouden bij u op school een rol spelen ten aanzien van de zwemvaardigheid?
Heeft of vermoedt u redenen waarom ouders hun kind uit groep 5/6 niet op zwemles sturen? (Zo
ja: welke en waarom heeft u dit vermoeden?)
Respondent: Nou wat ik al eerder aangaf he... dus vooral omdat ouders niet inzien hoe belangrijk
zwemmen is. Ze zijn er niet van bewust en hebben hele andere prioriteiten die op nummer een
staan. Ouders die zelf wel hier zijn opgegroeid hebben de zwemcultuur meekregen en zijn zich wel
bewust van gevaarlijke situaties die zouden kunnen ontstaan in en aan het water.
Said: Welke van de volgende factoren spelen denkt u bij (ouders van) leerlingen uit groep 5/6 een
rol in het niet afnemen van zwemonderwijs: religie/tijd/kosten/cultuur/afstand/vervoer/sociale
omgeving?
Respondent: Nou de meeste mensen die hier zitten en de kinderen die hier zijn. De meeste zijn
sowieso opgegroeid hier. De meeste zijn ook geboren en getogen hier, een enkeling die uit een
vluchteling situatie komt. Ja, die hebben dan ook waarschijnlijk een andere idee. Die zouden er dan
sowieso al niet bij stilstaan. Laat staan de afstand de tijd en het vervoer, die hebben meestal geen
middelen om er te komen. Maarde meeste van onze kinderen hebben de ouders ervan een auto of
fiets. Hier is het zwembad heus niet zo ver weg, qua afstand en tijd speelt het denk ik geen rol. Ik
denk dat het meer een rol speelt met het stellen van prioriteiten. Ik denk dat sommige ouders het
zwemmen niet als prioriteit zien. Voor sommige ouders misschien ook het financiële aspect want je
hebt het toch over bijna duizend euro op een jaar. Want sommige ouders hebben twee of drie
kinderen dus tel het maar bij elkaar op. Ik denk dat dat vooral een reden is om het niet te doen. Ik
denk dan dat ouders denken van tsja… dan maar niet he. En ik merk ook dat als de kinderen ouder
worden, en ik heb dat in groep zeven en acht gemerkt, dan ga je activiteiten krijgen met zwemmen.
Dus je gaat op kamp met groep acht en dan krijg je ook weleens een keer van we gaan naar het
strand of naar het zwembad. En dan komen kinderen vaak tegenover een situatie te staan van... oh
jee ik heb helemaal geen zwemdiploma. En dan kan zo een kind niet meedoen met de activiteit waar
de hele groep wel bij betrokken is. En dan merkt zo een kind van he…. dit is niet prettig en dan ga je
ook in overleg met de ouders. Van tevoren weet je dat al, er komen binnenkort weer activiteiten in
groep acht. Ze zitten nu in groep vijf of zes... zou het niet handig zijn om te zorgen dat je kind dat wel
kan want… noem ik schoolreis op en schoolkamp. Kijk en dan zijn er ouders van oh ja ja, dan missen
ze ook iets leuk straks of andere leuke dingen. Dus dan merk je dat ze een klein beetje wakker
geschud worden van ja… je hebt eigenlijk toch wel gelijk. Dan gaan we toch nog maar doen dat
zwemmen. Dus vaak is het een beetje van kleins af aan, als je wat kleiner bent staan ze daar nog niet
echt bij stil denk ik. Terwijl eigenlijk het wel handig is hoe kleiner je bent hoe vlugger je begint met
zwemmen. Want als ze heel klein zijn leren ze heel snel geloof ik. In groep zes moeten eigenlijk
iedereen wel kunnen zwemmen.
Said: Wat zou de school voor rol in kunnen nemen/kunnen doen om de zwemvaardigheid onder de
leerlingen uit groep 5/6 te vergroten?
Respondent: Ik denk dat er eerst hele goede voorlichting moet gegeven worden over
zwemonderwijs. Waarom het belangrijk is? Waarom is het prettig dat je kind moet kunnen
zwemmen? Alleen dat gebeurd dus niet want het wordt weleens aangegeven in ene nieuwsbrief die
we meegeven. Van er is weer een mogelijkheid om zwemonderwijs te volgen via dit en dat. En het
wordt dan ook naar het fonds verwezen, dat staat er ook meestal in. Uhm... maar echt scholen
hebben het ooit gehad. Het kost best veel tijd om het te organiseren omdat je ook met kinderen weg
moest. Ze werden met bussen opgehaald, het was best wel een impact op je dagschema en rooster.
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Maar dat is dus weggevallen, en ja goed… nu staat niemand bij het zwemonderwijs van ons stil. Nu
hebben we andere prioriteiten.
Said: U geeft aan via voorlichting, zijn er misschien nog andere mogelijkheden?
Respondent: Ja misschien via nieuwsbrieven, of als er een keer activiteit is en zeker voor de
bovenbouw groepen en er komt water bij te pas. Ja, dan zou je de kinderen erop kunnen wijzen maar
ook de ouders via nieuwsbrieven of wat voor manier dan ook. Van het zou handig zijn dat... maar
voor de rest doe je daar niks mis mee. Of op ouderavonden, uitleggen wat zwemonderwijs inhoud en
waarom het belangrijk is. Prioritieten hebben wij op dit moment als school dan ook niet.
Said: Welke hulp en van welke partijen zou nodig zijn daarvoor?
Respondent: Kijk vroeger werd er weleens door de gemeente via verengingen een zwemwedstijd
gehouden. In het oude zwembad hier in Vlissingen deden ze een soort van kleine triatlon achtige en
daar zat dan ook zwemmen bij. En hardlopen, daar kon je je dan voor inschrijven als school. En dan
maakte je dan de kinderen warm mee… he gaan we met ze allen of gaan we met een groepje? Zo
hoor je ook bij elkaar en dan ga je gezamenlijk zwemmen, gezamenlijk hardlopen enzovoort. Er zaten
dan wedstrijd ideeën achter maar ook saamhorigheid. Dus namens school gaan we ergens aan
meedoen. Dus zo een groot initiatief zou een gemeente kunnen organiseren want dat trekt mensen
toch sneller omdat er verschillende sporten aan verbonden zijn.
Said: En welke partijen heb je daar dan voor nodig denkt u?
Respondent: Daar heb je sportverenigingen en de gemeente voor nodig denk ik, vooral
zwemverengingen denk ik. Die dan weer contact hadden met de gemeente, want het moest wel
allemaal officieel aangevraagd worden. En de zwemscholen organiseerde dit dan voor de
basisscholen. Neem bijvoorbeeld zwemscholen en zo een badstrand, zo een strandwacht. In feite is
het warm maken van zwemonderwijs eigenlijk heel kort bij als je zulke mensen kunt betrekken
natuurlijk. En misschien wat flyers afgeven op scholen van, kom bij de clubs van dit of kom gratis een
les zwemmen. Want nu is dit allen het geval bij voetbal of basketbal. Maar van zwemmen hoor je dat
weinig, je ziet nooit een flyer voorbij komen van kom je meedoen aan een proefles zwemmen of iets.
En deze zwemscholen moeten dit juist wel doen. Gezamenlijk de koppen is bij elkaar steken en een
soort voorlichting op scholen geven aan kinderen, al is het maar een halfuurtje in de klas.
Said: En dan bedoel u voor de ouders of voor de kinderen?
Respondent: Nou ik denk eerst voor de kinderen en dan flyertjes meegeven voor de ouders. Maar
ouders inlichten is ook een optie want de ouders zijn uiteindelijk degene die gestimuleerd moeten
worden. Zij bepalen uiteindelijk of hun kind op zwemmen gaat of niet. Maar ja dan zit je ook weer
met, komen ouders wel af op zo een voorlichting in de avond bijvoorbeeld? Dat weet ik niet… ik denk
dat je eerst die kinderen moet warm krijgen en via deze kinderen maak je die ouders automatisch
ook warm denk ik.
Said: Welke knelpunten ziet u ten aanzien van acties t.a.v. het vergroten van de zwemvaardigheid?
Respondent: Nou dat sommige ouders gewoon andere prioritieten hebben zoals ik al eerder aangaf.
Ze hebben geen idee van waarom een kind moet leren zwemmen. En buitenom dit, is het ook
gewoon een financieel iets, zeker als je als ouder meerdere kinderen hebt. Dan wordt het meteen
een heel duur grapje. Maar ook omdat zwemmen zo ingewikkeld is geworden hoor. Als je ziet wat je
tegenwoordig moet doen om een zwemdiploma te halen, tsja met kleren zwemmen en door een gat
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zwemmen en noem maar op. Voor mij is blijven drijven al goed hoor en zo denken ouders dan ook
wel ja.
Said: Waar vindt u dat de verantwoordelijkheid ligt ten aanzien van zwemvaardigheid? (En
waarom?)
Respondent: Ik denk dat het bij de ouders ligt en niet bij school.
Said: En waarom vind ut dat?
Respondent: Ik denk dat wij als school andere prioriteiten en eisen stellen. Wij gaan over hoe
kinderen zich leren te ontwikkelen in deze wereld. Dat kan op allerlei manieren zijn, maar wel in de
beperkingen die je hebt. Nou wij hebben geen zwembad hier op school. We hebben geen
zwemmeester, we hebben niks met zwemmen eigenlijk. We hebben wel een sporthal, als hier nou
een zwembad was geweest haha (lacht)… in plaats van een sporthal. Nou dan hadden wij dat
zwemonderwijs wel gehad. Maar aangezien wij een sporthal hebben nou wat doe je dan... ja dan
bied je sport aan.
Said: En de gemeente Vlissingen is er sowieso niet verantwoordelijk vind u? Wat vond u van het
schoolzwemmen?
Respondent: De gemeente is opzich medeverantwoordelijk voor het zwemonderwijs want het zijn
hun burgers en daarvoor moeten hun zorgen. Maar hoofdverantwoordelijke blijven de ouders, want
zij maken de keuze of hun kinderen gaan zwemmen ja of nee. Maar degene die verantwoordelijk is
voor het aanbod ja... dat is de gemeente. Wij als school kunnen het sowieso niet op ons nemen want
wij hebben dat budget simpelweg niet. Daar zijn wij ook geen leraar voor en we hebben de
bevoegdheid er niet voor. We hebben wel sportleraren die gym kunnen geven maar geen
zwemleraren dus. Het ligt bij de ouders en die zeggen van wil ik het of wil ik het niet, want je kan het
verplicht stellen. En daarnaast heeft de gemeente de verantwoordelijkheid van… wat kunnen wij
aanbieden of waar kunnen we deze burgers helpen. Daarmee is het ook achteruit gegaan. Vroeger
had je zwemonderwijs en dan had je een klas van 30 kinderen en binnen twee jaar had iedereen een
zwemdiploma. En de kinderen die het leuk vonden bleven hangen en gingen bijvoorbeeld
wedstrijdzwemmen. En nu is het van… het is gewoon niet. Het schoolzwemmen heb ik voor de rest
niet meegemaakt dus ik kan daar niks over zeggen.
Said: Dit was het interview, bedankt!
Respondent: Geen probleem hoor!
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Interview 4 leerkracht Ravenstein
Said: Hoe belangrijk vindt u zwemonderwijs in het algemeen?
Respondent: Uhm… ik zelf persoonlijk vind dat heel erg belangrijk. Aangezien ik zelf ook
zwemonderwijzer ben, voor mij is het dubbelop zeg maar. Zeker in een provincie zoals zeeland,
Nederland überhaupt waar gewoon veel water is. En een groot bezigheid, zeker als je in Vlissingen
woont, is gewoon het strand en zwemmen. Zeker voor kinderen is het ook gewoon leuk om te doen,
het moet gewoon veilig kunnen.
Said: En kun je dan ook aangeven wat je bedoeld met we leven in Zeeland.
Respondent: Er is hier gewoon heel veel water, je loopt hier elk een richting op en dan kom je een
sloot tegen of kanaal uhm... hierzo de zee. Het is gewoon belangrijk dat kinderen zich daar ook veilig
in kunnen bewegen als er wat gebeurd, dat ze in ieder geval weten wat ze moeten doen.
Said: Wat zou een reden kunnen zijn als er een afname is van het aantal kinderen met een
zwemdiploma uit de groepen 5/6?
Respondent: Uhm… nu wat ik zelf heb gezien in ieder geval uhm… gewoon veel nieuwe uhm…
asielzoekers zeg maar. En daar is gewoon een hele grote stroom die daar nooit heeft leren zwemmen
in hun thuisland. Zij komen nu op onze scholen waar uhm.. waar dan nu geen zwemlessen worden
aangeboden. En dat is een van de redenen dat er nu heel veel kinderen zijn zonder zwemdiploma, en
zeker als je niet bent opgegroeid in Nederland. Waar het hier eigenlijk heel normaal is dat je hier
zwemlessen volgt. Die stromen hier in een groep zes of zeven, jongens zelfs soms nog later. Dan is
het niet normaal dat je nog niet hebt leren zwemmen. Die moeten nu dan nog eerst inburgeren en
dan van daaruit denken zij pas van oh ja… zwemmen, hoort daar eigenlijk ook bij. Want dat hoort
daar eigenlijk ook bij als je het zo bekijkt.
Said: Jullie hebben geloof ik veel kinderen die als vluchteling hierheen zijn gekomen?
Respondent: Ja dat klopt, dat zijn over het algemeen de kinderen zonder zwemdiploma. Maar de
generatie die hier al echt is opgegroeid, die hebben allemaal eigenlijk al een zwemdiploma.
Said: Welke oorzaken zouden bij u op school een rol spelen ten aanzien van de zwemvaardigheid
bij groep 5/6?
Respondent: Uhm dan denk ik taal überhaupt. Als je geen Nederlands kan en je krijgt toch het
zwemvaardigheid in zijn algemeen, het is toch iets wat je aangeleerd krijgt. En als je dat niet
aangeleerd hebt thuis in je eigen taal en je moet het dan nu in het Nederlands. Dan is dat al een stuk
lastiger. Uhm... en even kijken. Nog een keer de vraag want volgens mij ga ik helemaal de verkeerde
kant op.
Said: Nee hoor u doet het goed. Welke oorzaken zouden bij u op school een rol spelen ten aanzien
van de zwemvaardigheid?
Respondent: Ja, het wordt niet meer aangeboden en ze weten het niet altijd dat het hier eigenlijk
een must is, het is onbekend voor hun. En dan bedoel ik hier in Nederland. En financieel hebben
ouders er ook gewoon mee te maken, het is gewoon duur.
Said: Heeft of vermoedt u redenen waarom ouders hun kind niet op zwemles sturen?
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Respondent: Financieel, het is duur. Een zwemdiploma A, B en C. Als je in Vlissingen gaat kijken zit je
snel tussen de achtduizend en twaalfhonderd euro. En ook dat ouders het gewoon niet weten, in
Nederland is het gewoon een gewoonte. In groep een en twee worden kleuters al geleerd om naar
het zwembad te gaan en naar het strand. Je doet iets met water en, uhm.. en ouders vinden het fijn
dat ze niet de hele tijd op het kind moeten letten. En zodra jij weet dat je kind een bepaalde
zwemvaardigheid heeft en het kan. Dan is het veel makkelijker uhm... om toch heel even op je
handdoekje te gaan liggen. Of zelf heel even met de ene kind te gaan spelen want die andere is acht
of negen en die kan gewoon goed zwemmen. Die kan best wel even in een andere bad zijn gang gaan
waar alleen een badmeester staat bijvoorbeeld of alleen een strandwacht of weet ik veel wat. En dan
heb je dat vertrouwen veel meer. En mensen weten niet dat het zo in Nederland is, dat zwemmen
eigenlijk zo erg bij Nederland hoort. Water überhaupt hoort bij Nederland.
Said: Dus een cultuurverschil zegt u eigenlijk?
Respondent: Ja een cultuurverschil zou daar inderdaad ook wel een grote reden van zijn. Maar het is
niet zozeer als je gaat kijken naar het verschil tussen Nederlandse en Marokkaanse cultuur dat valt
dan… Nederland is wel een zwemcultuur, een watercultuur. En dat zie je dan ook in de sporten waar
wij als Nederland goed in zijn. Dus het is niet per se, zodra je hier bent opgegroeid hoort het bij je
cultuur. Het klinkt een beetje stom maar het is toch een onderdeel daarvan.
Said: Welke van de volgende factoren spelen denkt u bij (ouders van) leerlingen een rol in het niet
afnemen van zwemonderwijs: religie/tijd/kosten/cultuur/afstand/vervoer/sociale omgeving?
Respondent: Om heel eerlijk te zijn, denk ik dat religie er niet heel veel te maken heeft. Het zou
kunnen als je strenggelovig bent. Dat jij het niet prettig vind dat je dochter zwemles krijgt van een
man. Dat begrijp ik dan wel, het zwembad hierzo is opzich niet heel ver weg, maar ik merk wel dat
een groot deel van de populatie hier bij ons op school uhm... geen fiets heeft of geen goeie fiets. En
dus de afstand is dan daarbij ook wel een grote rol. Financieel meer denk ik, want ik denk dat het als
het financieel meezit dan pak je ook makkelijker de bus. En als het gewoon… als het wordt geregeld
is het toch praktischer.
Said: Wat zou de school voor rol in kunnen nemen/kunnen doen om de zwemvaardigheid onder de
leerlingen uit groep 5/6 te vergroten? Welke hulp en van welke partijen zou nodig zijn daarvoor?
Respondent: Ten eerste denk ik dat er een financiële steun moet gegeven zou kunnen worden. Nou
is dat voor de meeste scholen eigenlijk niet te doen, zelf zitten ze financieel al lastig. Uhm.. en, maar
het is wel belangrijk dat we kinderen en ouders ervan bewust maken dat het wel een essentiële
onderdeel is van de opvoeding. Dat ze eigenlijk gewoon moeten kunnen zwemmen, en ze hoeven
niet allemaal uhm… Pieter van den Hogeband zijn(bekend zwemmer) maar zelfredzaamheid is
gewoon wel heel belangrijk bij hun. Ik denk dat wij als school best een voortouw in kunnen nemen
door ouders advies te geven, kinderen ervan bewust maken. En daarbij ook gemeentes en provincie
hun aan te spreken op hun verantwoordelijkheid van, he jongens hoe minder kinderen leren
zwemmen hoe meer verdrinkingsongevallen er zullen zijn. Dus misschien met scholen en gemeenten
samenwerken om zo een veiliger klimaat te creëren voor de mensen.
Said: Je noemt nu de gemeente maar welke partijen zou je nog meer kunnen betrekken?
Respondent: Uhm... gemeenten, zwemscholen, sportcentra dus waar ze zwembaden hebben. Uhm...
verengingen, zwemverengingen kunnen daar het beste een hand in steken, reddingsbrigade dus,
zwemverengingen. Ik weet dat er vanuit gemeente Vlissingen, zijn er wel uhm... .zijn er al
verschillende activiteiten onderweg waarbij ze kinderen en scholen stimuleren van kijk, bij deze
verenging kun je sporten. Bij zwembaden is dat niet echt het geval geloof ik.
45

Said: Welke knelpunten ziet u ten aanzien van acties t.a.v. het vergroten van de zwemvaardigheid?
Wat vond u van het schoolzwemmen?
Respondent: Ja uhm... eigenlijk gemeente, financiën en tijd. Binnen de school is het gewoon lastig te
regelen. Stel dat we het financieel wel aan konden, kost het gewoon nog veel tijd. Je mist gewoon
een halve lesdag. En dat is veel. En financieel is het gewoon niet haalbaar voor de gemeente en
school om dat allemaal te faciliteren.

Said: Waar vindt u dat de verantwoordelijkheid ligt ten aanzien van zwemvaardigheid? (En
waarom?)
Respondent: Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid toch bij de ouder, en uhm... je bent als ouder
verantwoordelijk voor de opvoeding van je kind. En dat is niet alleen gedrag maar ook leren fietsen.
Je leert je kind wat belangrijk is en wat niet belangrijk is. En daardoor ben je als ouder ook
verantwoordelijk voor dat je kind gewoon leert zwemmen. Vrij essentieel vind ik persoonlijk dat als je
hierzo woont, een waterrijke omgeving. Uhm... neemt niet weg dat andere omstanders andere
mensen ook een verantwoordelijkheid moeten nemen in dat proces. Het is voor ons als school en als
gemeente wel belangrijk dat zij ouders wijzen op die verantwoordelijkheid. En dan aangegeven… wij
doen hier ook de verkeersexamens. Dat is niet per se omdat wij die verantwoordelijkheid niet bij de
ouders willen leggen, uiteindelijk zijn zij verantwoordelijk dat zij hun kind de verkeersregels leren.
Dat als zij zich in het verkeer bevinden, dat ze dan weten wat ze moeten doen, maar dat neemt niet
weg dat wij bepaalde dingen kunnen aanbieden. En ik vind dat de gemeente en de school daar met
deze zaak over het zwemonderwijs eigenlijk een zelfde standpunt moeten innemen.
Said: Op wat voor manier denkt u dan? Want u zegt hoofdverantwoordelijke de ouders en
daarnaast kunnen de gemeente, scholen een klein beetje verantwoordelijkheid nemen.
Respondent: Denk aan advies of voorlichting. Uhm... misschien voor sommige groepen financiën of
vervoer regelen. Zorg voor goede communicatie tussen uhm... verengingen, zwemscholen en
ondernemers, dat soort dingen. Uiteindelijk is het ook voor hun belangrijk, vereengingen meer leden
binden, bijvoorbeeld voor een zwemvereniging is dat ook belangrijk. Maar als die goed kunnen
samenwerken en uhm.. bijvoorbeeld wekelijks kunnen zeggen van, wij kunnen een keer in de week
of een keer in de maand doen wij een uur... zeker voor uhm…voor de nieuwkomers in Nederland…
beginnen we gewoon met zwemlessen. En dan doen wij dat als zwemschool samen met verschillende
organisaties regelen. De gemeente stelt bijvoorbeeld een bad beschikbaar voor een uur in de week,
en elke week komt daar een andere verenging die een proefles of zwemles geeft. Dan wordt er toch
kennis gemaakt met het zwemmen en de basisvaardigheden worden dan toch ook aangeleerd, of
ieder geval watergewenning, de eerste stappen daarvan zijn gemaakt dan. Dat zou een optie kunnen
zijn.
Said: Dat waren de vragen, bedankt voor uw tijd en moeite!
Respondent: Graag gedaan en jij ook bedankt.
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Bijlage 4: Interviews ouders
Interview 5 ouder Burcht Rietheim

Said: Hoe belangrijk vindt u zwemonderwijs in het algemeen?
Respondent: Ja, natuurlijk heel belangrijk, zwemmen is een soort van dat je jezelf kunt redden in
nood. En dat is belangrijk dat je dat kunt doen. Als je dat hebt. Dus dat vind ik heel belangrijk.
Said: En zie jij daar ook nog andere punten in dus alleen in nood? Wat bedoel je met alleen in
nood?
Respondent: Nood als je in water bent gevallen en dat je jezelf kunt redden. Dat is wel belangrijk.
Said: Hoe denk je daarover in Zeeland of Utrecht? Kijk Utrecht heeft heel weinig water, wat vind jij
van Zeeland?
Respondent: Ja, ze kunnen ook een soort plezier krijgen van zwemmen natuurlijk. Het is ook voor
hun dat je plezier mee kunnen hebben. Zwemmen is altijd handig om te kunnen doen. Dus dat is
overal.
Said: Dus je zegt eigenlijk een stukje plezier, dus bijvoorbeeld verjaardagsfeestjes ofzo van
kinderen dat ze mee kunnen gaan.
Respondent: Ja ja.
Said: En je zegt ook qua veiligheid is het ook gewoon belangrijk.
Respondent: Ja.
Said: En wat vind jij van hier in Vlissingen volgens mij hebben wij stranden hierzo veel water
Zeeland.
Respondent: Natuurlijk dat is gewoon heel mooi als je dat kan doen. Je kunt meer kanten opgaan
meer met kinderen doen en ook dichter bij het water. Nu durf je ook niet, nou durf je niet ik bedoel
je kunt niet te dichtbij het water komen. Dat is ook een punt daarom is het belangrijk dat ze kunnen
zwemmen. Want je kan ze ook af en toe loslaten dichtbij het water. Dat een zorg minder voor de
ouders dat je ze steeds in de gaten moet houden.
Said: Ja want jij gaat in de zomer ook vaak naar het strand met je kinderen?
Respondent: Ja.
Said: En dan? Als je dan vlak bij de zee bent dat je hun eigenlijk niet….
Respondent: Tot hun knieën haha.
Said: Tot hun knieën? Je moet er eigenlijk elke keer bijstaan?
Respondent: Haha ja, Tuurlijk je kunt ze niet loslaten als ze niet kunnen zwemmen dat is gevaarlijk.
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Said: Dat is ook handig als je kind een zwemdiploma heeft dat je gewoon kunt zeggen luister ik kan
gewoon lekker rustig op m’n handdoek liggen ik hoef me geen zorgen te maken.
Respondent: Ja rustig genieten van de zon.
Said: Ja ja oké duidelijk, duidelijk antwoord. Wat is de reden dat uw kind momenteel nog geen
zwemdiploma heeft?
Respondent: Nou financieel zitten we nu gewoon krap. Dat is voor mij nu gewoon de reden. Ik ben
uhm… een inkomen en ik moet zorgen voor 5 personen. En dat is eigenlijk gewoon de reden.
Said: Je hebt 3 kinderen?
Respondent: Ik heb 3 kinderen en mijn vrouw die werkt niet. Zij zorgt voor de kinderen en ik ben de
enige die werkt. Dan is het gewoon lastig.
Said: Dus jij zegt eigenlijk ik heb andere prioriteiten he? Boodschappen schoenen kleren kopen
noem maar op.
Respondent: Ja natuurlijk dat gaat voor.
Said: Dus dat is echt de hoofdreden financieel dat je het niet breed hebt.
Nou ja… dat geven de meeste ouders eigenlijk aan die ik interview dat financiële redenen zijn vaak
de reden zeg maar. Maar er is een fonds jeugdsportfonds waarbij de ouders die onder een
minimum inkomen zitten, ben jij daarvan op de hoogte?
Respondent: Ja maar ik zit niet onder het minimum inkomen. Dat is het. Dan moet ik gewoon dus zelf
alles betalen.
Said: Ja.
Respondent: Ja uhm dan ben je per kind ik weet niet hoeveel kwijt.
Said: Ja en doen jij kind ook nog aan andere sporten uhm misschien?
Respondent: Ja mijn zoon die zit op voetbal, mijn dochter zat op karate en momenteel is zij ook
gestopt.
Said: En wat is de reden dat zij gestopt is. Om financieel redenen?
Respondent: Uhm… ja ook wel maar ook maar het was ook meer niet haar ding dus daarom ook
eigenlijk. Maar die kleintje wordt ook groot, die heeft ook van alles nodig.
Said: Ja.
Respondent: Dat kost ook geld. En elke ouder weet hoe het is als je 3 kinderen hebt met uhm met
een klein inkomen dat het moeilijk te onderhouden is.
Said: Oké… Welke van de volgende factoren spelen voor u of voor mensen in uw omgeving
mogelijk een rol in het niet afnemen van zwemonderwijs:
religie/tijd/kosten/cultuur/afstand/vervoer/sociale omgeving?
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Respondent: Nee financieel is gewoon de grootste reden. En je wilt natuurlijk dat je kind alles gaat
leren. Maar als dat niet mogelijk is, is dat niet mogelijk. Hoofdpunt van dat is gewoon geld. Dat is het
hoofdpunt van alles, dus ook bij andere ouders. Ik denk niet dat het met religie of wat dan ook te
maken heeft dat kinderen niet gaan zwemmen. Dus dat is handig.
Said: En ze zijn jong dus dat is niet super erg of zo. En misschien de afstand. Want dichtbij zijn de
zwembad is hier bij het kanaal. Je hebt er eentje tussen Vlissingen en Middelburg.
Respondent: Ja afstand is geen probleem.
Said: En vervoer?
Respondent: Vervoer ook niet eens. Het is gewoon echt de kosten gewoon.
Said: De kosten van de zwemdiploma zelf? Want een zo een traject kost ongeveer zeven of
achthonderd euro. Ja, dat is gewoon veel geld?
Respondent: Ja vooral als je een paar kinderen hebt. Ja, dat ga je voelen.
Said: Ja oké, nee duidelijk. Wie is volgens u verantwoordelijk voor zwemonderwijs van uw kind?
Respondent: Uhm… is een goeie vraag. Wie moet je de schuld geven… haha(lachen). Ik denk de
regering. Als de regering moeilijk gaat doen tegen de gemeenten dan hebben die ook geen keus.
Ouders hebben ook niet alle tijd om aan hun kind te besteden. Je hebt het over de toekomst van je
kinderen. Je kunt niet bezuinigen op veiligheid van kinderen. Je hebt het over toekomst van een land.
Wie zijn de toekomst van dit land. De kinderen natuurlijk.
Said: Maar je leert je kind ook veterstrikken en fietsen.
Respondent: Als ik mijn kinderen naar zwemles breng, kost dat ook alleen maar geld, fietsen en
veterstrikken niet. Ik ben verplicht als ouder om bepaalde kinderen die kinderen willen leren los te
laten. Als ik zelf de mogelijkheid had om ze dat te leren zou ik dat gewoon doen. Je hebt niet veel tijd
om tijd te besteden aan je kinderen. Je kunt ze niet alles zelf leren. De regering is verantwoordelijk
niet de gemeenten.
Said: Wat is volgens u nodig om uw kind en andere kinderen te leren zwemmen? Welke hulp is
daarbij nodig/wat moet er daarvoor gebeuren?
Respondent: Je hebt sowieso water nodig, haha(lachen).
Uhm… je hebt niet veel andere mogelijkheden. Ik zou niet weten wat de reden zou zijn zomaar iets
bedenken.
Said: Denk aan dat jij de helft moet betalen en de gemeente de andere helft. Ik noem maar wat.
Respondent: Oh zo. Mogelijkheden. Maar als de gemeente zegt wij hebben geen geld en we laten het
aan de ouders over. Als ik een oplossing had zou ik gewoon uitvoeren zonder dat ik zou wachten op
de gemeente. Wij hebben niet de mogelijkheid om iets te doen. Ik kan ze moeilijk meenemen naar
het strand en ze daar laat leren zwemmen.
Said: Ik heb een ouder gesproken die zegt het is voor mij echt een vervoersprobleem. Zij moet 3
kinderen op de fiets brengen naar het zwembad. Zij gaf aan dat stel je voor dat ze op school een
traject starten. Dat ouders gezamenlijk vanuit school hun kinderen brengen naar het zwembad.
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Respondent: Ja oké, dat is principe geen probleem het vervoer. Je kan gewoon, als je echt wil dat je
kinderen gaan kun je altijd wat regelen of met familie of… Hoe ver moet het zijn om te gaan
wandelen naar het zwembad. Maar financieel is denk ik het grootste probleem. Je kunt altijd met
ouders is samen gaan regelen. Maar als je de lessen niet kan betalen. Kun je ook de volgende
stappen niet nemen. Ik zou niet bedenken hoe je dat zou moeten doen. Je moet eerst naar de eerste
stap kijken en dat is geld. Of de gemeente geeft bepaalde gezinnen vrijstelling of iets.
Said wat zou de gemeente kunnen doen? Het schoolzwemmen komt niet meer terug. Maar
bijvoorbeeld ouders die zeggen ik heb het moeilijk. Ik heb bijvoorbeeld 5 kinderen in kan het
financieel niet opbrengen. Maar ik val niet onder die minimum inkomen. Misschien dat ze een
project kunnen opstarten voor die ouders.
Respondent: Ja kijk dat is het. Ik weet niet of ouders uhm... Wat de gemeente allemaal kan doen.
Wat zijn de mogelijkheid. Ik kan ook niet in de portemonnee van de gemeente kan kijken. Maar nu is
het voor mij heel simpel. Als de gemeente ervoor kan zorgen dat de gemeente de zwemdiploma’s
betalen zou dat voor mij perfect zijn. Ik kan niet zo snel iets bedenken.
Said: Ze zijn nu heel erg aan het bezuinigen op sport en cultuur. Het is heel erg moeilijk.
Respondent: Blijkbaar zitten daar niet de juiste mensen op de juiste plek. Als je ziet economie groeit
behalve in Vlissingen.
Said: Hoe belangrijk vindt u het dat zwemonderwijs op school wordt gegeven?
Respondent: Voor mij maakt het in principe niet uit of mijn kinderen leren zwemmen via school of
privé. Kijk voor mij is het gewoon belangrijk dat ze het leren. Kijk als je het privé gaat doen dat kost
gewoon. Kijk als ik morgen in de uitkering beland. Dan word het vanuit de gemeente ineens wel
vergoed. En dat vind ik nou een beetje vaag. De mensen in de uitkering worden wel vergoedt. Dan is
er vanuit de gemeente ineens wel geld. Dat zijn gewoon scheve verhoudingen. Soms dwingen ze je
naar andere oplossingen. Uitkeringskinderen gaan voor dat is een beetje vaag van de gemeente. Dat
zijn voor mij allemaal vraagtekens.
Said: Nou dat was eigenlijk de laatste vraag. Ik denk dat je overal goed antwoord op hebt gegeven.
Ik wil je bedanken voor dit interview.
Respondent: Ja graag gedaan en ik hoop dat je er veel aan hebt gehad.
Said: Ja zeker, bedankt.
Respondent: Graag gedaan!

50

Interview 6 ouder Burcht Rietheim
Said: Hoe belangrijk vindt u het dat uw kind leert zwemmen? (Waarom vindt u dat?)
Respondent: Uhm, ja ik vind dat wel heel belangrijk eigenlijk. Het is belangrijk dat ze kunnen
zwemmen. We gaan ook vaak op zonvakanties uhm, en we gaan natuurlijk hier in de zomer vaak naar
het strand. Dan is het eigenlijk wel belangrijk dat ze goed kunnen zwemmen ja. Ik kan niet altijd
toezicht houden of als ze wat met vrienden gaan doen. Of met kinderfeestjes bijvoorbeeld wat
laatste toevallig was, ja en dan kan mijn jongste zoon wel mee maar dan kan hij niet in het diepe. In
het diepe moet hij zich kunnen redden en dat is nu niet het geval.
Said: Zijn er misschien nog andere factoren waarom u vindt dat ze zouden moeten zwemmen?
Respondent: Voornamelijk natuurlijk de vakanties. We gaan vaak op zonvakanties en dan is het leuk
voor de jongens dat ze met hun vriendjes kunnen zwemmen en overal aan kunnen meedoen. Maar
ook wel een stukje veiligheid. Ik denk dat we wel wonen in een gebied met veel water om het zo te
zeggen. Dan is het wel zo uhm… mocht er wat gebeuren dan moeten ze zich wel kunnen redden.
Said: Wat is de reden dat uw kind momenteel nog geen zwemdiploma heeft? (Doorvragen naar
achtergronden)
Respondent: Uhm ja, ik heb afspraken gemaakt met mijn jongste zoon Romeo. Mijn oudste zoon
uhm… Max heeft al trouwens wel zijn zwemdiploma. Maar met mijn jongste heb ik de afspraak
gemaakt... of tenminste voorgesteld. Kijk we werken allebei en uhm… dat hebben we toen samen
afgesproken. We hebben aan hem gevraagd van uhm… wat heb je liever, voetbal of zwemmen? Ja en
toen was de keus snel en makkelijker gemaakt, dat was voetbal geworden haha (lachen). En ja goed
dat kan ik ook wel begrijpen. En voetbal heeft nu gewoon even de voorkeur en het komt qua tijd nu
ook niet heel erg goed uit hoor, het liefst zou ik hem op beide sporten combineren. Maar op dit
moment heeft voetbal even de voorkeur.
Said: Vind u het niet zo dat voetbal misschien minder belangrijk is dan zwemles?
Respondent: Uhm ja dat is wel een beetje lastig. Kijk natuurlijk vind ik het eigenlijk veel beter als hij
eerst op zwemmen gaat. Maar ik hou er niet van om dingen tegen zijn zin in te laten doen. Hij is
helemaal gek op voetbal en dat zwemmen vind hij geloof ik niet heel echt leuk. Hij geeft gewoon heel
erg aan dat hij het nog niet even wil. Maar we hebben wel de afspraak gemaakt dat hij binnen een
jaar of twee wel zijn zwemdiploma gaat halen. Want hij zit nu in groep zes en dan gaat het wel tijd
worden dat hij zijn zwemdiploma gaat halen ja.
Said: Welke van de volgende factoren spelen voor u of voor mensen in uw omgeving mogelijk een
rol in het niet afnemen van zwemonderwijs: religie/tijd/kosten/cultuur/afstand/vervoer/sociale
omgeving? Kunt u aangeven waarom u dit denkt?
Respondent: Uhm ja… bij mijn vrouw en ik gaat dat vooral om tijd. Uhm… we werken beide best veel
en hebben een drukke carrière. Daarnaast doen we heus wel genoeg dingen met het gezin hoor.
Religie en kosten zijn bij ons geen belemmering in ieder geval. Qua kosten valt het wel mee hoor
geloof ik, zwemmen kost nog geen duizend euro geloof ik en als je daar drie diploma’s voor krijgt, ja
dan valt dat wel mee denk ik. Ik vind het niet heel prijzig, daarbij komt kijken dat we allebei een goed
inkomen hebben. En ja religie sowieso niet, we geloven in niks dusja. En misschien dan met de
afstand dan nog wel denk ik, want we zijn zelf altijd aan het werk. En hem dan zelf op z’n fietsje die
kant op te sturen ja dat is natuurlijk ook geen optie. Dus toch ook wel de afstand in combinatie met
de tijd. We hebben het Vrijburgbad hierzo, ik weet dat er nog een zwembad hier is in Vlissingen, bij
51

het spoor vlakbij. Maar daar heb ik nog niet echt informatie over ingewonnen. En ja voor mensen uit
de buurt. Uhm.. ik kan me voorstellen dat… uhm ik kan niet in de portemonnee kijken van andere
ouders. Maar ik kan me voorstellen dat hun geen potje hebben daarvoor. En dan zou een korting
daarvoor een ideale oplossingen kunnen zijn.
Said: Er is een fonds voor ouders die financieel bijgestaan kunnen worden als dat nodig is, bent u
hiervan op de hoogte?
Respondent: Uhm… nee dat wist ik niet, ik heb er nooit van gehoord eigenlijk, hoe heet dat precies?
Said: Dat is het Jeugdsportfonds.
Respondent: Oh dat vind ik wel een goed initiatief, maar nee ik heb er zelf nooit over gehoord. En ja
ik weet er zelf niks, ja dan is het logisch dat misschien andere ouders daar ook niks van af weten. Ik
bedoel ik heb het nooit ergens voorbij zien komen. Misschien dat ze zulke initiatieven onder de
aandacht moeten brengen bij mensen. Ik kan me voorstellen dat het voor veel mensen een uitkomst
kan bieden ja. Wij hebben allebei ook gewoon ene baan dus ik denk niet dat wij onder dat inkomen
vallen toch?
Said: Wie is volgens u verantwoordelijk voor zwemonderwijs van uw kind?
Respondent: Uhm… ja wijzelf denk ik wel.
Said: En wie bedoeld u met wij?
Respondent: Ja dan bedoel ik wij als ouders natuurlijk, mijn vrouw en ik. Daarbij denk ik ook uhm… ja
natuurlijk de zwemscholen en de scholen zelf. In mijn tijd werd het nog gewoon aangeboden weet ik,
gewoon standaard. Dat je zwemles kreeg op school en dat is nu volgens mij niet meer zo. En uhm…
de gemeentes ook want zij regelde dat altijd. Eigenlijk denk ik gewoon alle drie de partijen, die daar
uhm.. verantwoordelijk voor zijn denk ik. Kijk uhm… wij zijn de ouders dus wij misschien wel iets
meer en dat is misschien ook wel zo. Maar ik moet zeggen dat kijk, omdat wij er nu niet voor kiezen
omdat wij ook gewoon moeten werken en de gemeentes en scholen hebben dat altijd geregeld, dus
ja ze hebben ook nog wel een beetje verantwoordelijkheid. Eigenlijk zouden ze dat gewoon weer
moeten oppakken want dat werkte het beste vond ik. Zo zijn ze ook met hun eigen klasgenoten bezig
in plaats van met onbekende kinderen, en misschien juist daarom vind Romeo het niet leuk nu.
Said: Wat is volgens u nodig om uw kind en andere kinderen te leren zwemmen? Welke hulp is
daarbij nodig/wat moet er daarvoor gebeuren? (Doorvragen)
Respondent: Uhm… dat is een lastige. Ja natuurlijk betrokkenheid van de scholen zoals ik eerder
aangaf. Dat is natuurlijk niet voor niks afgeschaft dus dat is moeilijk. Maar misschien dat alle partijen
iets met een korting kunnen doen, en het schoolzwemmen weer kunnen herinvoeren op die manier.
Dus als je hem op zwemles zet, voordat hij acht jaar wordt bijvoorbeeld…uhm dus leeftijdsgebonden.
Dat ze dan een bepaalde korting krijgen op het tarief en dat alle partijen dan gezamenlijk opdraaien
voor deze kosten. Zo stimuleer je ouders toch om hun kind vroegtijdig op zwemles te doen en is het
misschien voor iedereen een beetje betaalbaar en schikt het op deze manier wel met de tijd. Ik denk
dat dit wel de ideale oplossingen is.
Said: U geeft aan alle partijen, wie zijn deze partijen?
Respondent: Ik denk de school, het zwembad, de gemeente en wij als ouders. De zwembad heeft er
ook profijt van natuurlijk want zo krijgen zij ook weer meer leden en kunnen hun ook weer meer
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verdienen. Ik denk dat gemeente ook want zij zetten zich in voor de jeugd… ja voor de kinderen, een
stukje veiligheid wat daarbij komt kijken. Ja en voor de ouders is het sowieso een voordeel dan, want
je kind is veilig in het water. Kijk ik denk dat de juiste partijen constant met ouders bezig moeten zijn
om hun kinderen te laten afzwemmen, en dan bedoel ik niet in de vorm van ene voorlichting ofzo
maar echt praktische dingen. Kijk zo een voorlichting…uhm ouders komen daar niet zo snel op af
denk ik dan. Maar door hun drukke programma en als het in de avond is willen ze ook wel even vrij
zijn. En i denk ook door de prioriteiten die zij stellen in het dagelijks leven. Ik denk dat ouders niet
echt zitten te wachten op zo een voorlichting. En daarnaast ja, ik heb voor mijn werk ook weleens
van die voorlichtingen in de avond… ja soms ga je er naar toe en dan heb je er ook niet heel veel aan.
Dus ja ik denk niet echt dat zoiets echt gaat aanslaan, dan kijk ik wel naar mezelf. Wat misschien wel
echt zou helpen is een centrale punt in Vlissingen, midden in de stad. Vroeger had je op het
Baskenburgplein een zwembad, In Vlissingen. Dat is gewoon lekker centraal en dan kunnen kinderen
makkelijker en sneller en ook alleen naar zo een zwembad fietsen bijvoorbeeld. Ik denk dat mensen
dan sneller zullen zeggen van ik ga naar het zwembad. Ik bedoel als je nu naar het zwembad wilt
moet je buiten de stad gaan. En ja je kan een kind van tien niet alleen die kant opsturen. Ja goed en
er gaat toch weer tijd in zitten. Ik denk dat een centraal zwembad of een centraal punt waar je
zwemles kan krijgen toch beter is.
Said: Hoe belangrijk vindt u het dat zwemonderwijs op school wordt gegeven? (En waarom?)
Respondent: Uhm ja het liefst op school denk ik dan. Zoals ik al zei het dekt gewoon heel veel dingen
zoals tijd en vervoer voor ouders. Maar ook als de school nou helpt of de gemeente, en de zwembad
zelf met het financiële dan kan je elkaar sterk maken. Want niet alleen ouders zorgen voor het kind,
de school doet dit namelijk ook. Tijdens de school les zwemles krijgen is beter want ook dat is een les
vind ik. Ook voor de afwisseling van lessen voor het kind. En een kind heeft toch een hechte band
met medeleerlingen en dat hij het dan leuker vind en alles sneller oppakt. En uhm... zo leer hij het
eigenlijk in zijn eigen tijd. En zo is een kind niet verplicht dat hij na schooltijd nog een uur verplicht
moet gaan leren zwemmen of in het bad moet gaan liggen. Ik blijf erbij dat je het beste de scholen
erbij kan betrekken. Dus gewoon net zoals vroeger gewoon.
Said: Dit waren de vragen dus we zijn klaar, bedankt!
Respondent: Jij ook bedankt hoor.
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Interview 7 ouder Frans Naerebout
Said: Hoe belangrijk vindt u het dat uw kind leert zwemmen? (Waarom vindt u dat?)
Respondent: Ja, ik vind het wel belangrijk. Hij kan ook wel zwemmen maar niet officieel dus ik ben
ook niet bang als hij in het water is. Ik ben er wel altijd bij dan. Maar ja, ik vind het wel belangrijk dat
hij het kan. Dus ik wil het ook wel dat hij het haalt.
Said: Je bedoelt uhm. Je vind het belangrijk dat hij het kan en waarom vind je dat belangrijk?
Respondent: Ja, omdat ze zelf ook wel veel naar het strand gaan. En bijvoorbeeld een kinderfeestje.
We laten er nooit iets voor maar net zoals laatst met een kinderfeestje dan wordt hij wel uhm…
beperkter dan andere kinderen dus en dan vond hij dat zelf niet erg maar ja. Dan val je toch een
beetje op.
Said: Ja en dat is dan ook misschien de reden waarom je vindt dat hij moet leren zwemmen omdat
hij misschien in negatieve zin kan opvallen bij uhm.
Respondent: Ja en uhm... en wat ik ook zeg we gaan ook veel naar het strand enzo in de zomer. Ik
heb geen auto dus ja als je 6 weken thuis bent dan pak je hier snel de fiets en ga je naar het strand en
ja en kijk, als je er zelf constant bij moet zitten. Ik heb het heel snel koud dus ik haha(lachen) ik ga
ook niet in het water. Ja, het is meer voor je geruststelling zeg maar. Ik kan niet mijn ogen dicht doen
als hij bij de zee zit bij wijze van dus. Ook in dat stukje voor jezelf dat uhm… ja dat je gewoon dat
vertrouwen
hebt.
Said: Ja, dus vooral het vertrouwen dat je hem met een gerust hart eigenlijk de zee in kan sturen.
Respondent: Kijk als kinderen heel klein zijn is dat logisch, maar ja hij is nu 11. Ja, dan is het wel een
punt dat je denkt ik doe even 10 minuutjes mijn ogen dicht zonder dat je echt uhm hoeft om te
kijken.
Said: En je geeft aan dat hij kan blijven drijven of hij kan zwemmen. Hoe weet je dat zeker?
Respondent: Nou hij is uhm op z’n 4e wel uhm… begonnen met zwemles maar dat was blijkbaar een
jaar te vroeg. Toen woonde we in Zeeuws-Vlaanderen, toen was hij een jaar te vroeg opgeroepen.
Toen heeft ‘tie wel een aantal maanden zwemvaardigheid gevolgd. Ja, toen zijn we terug verhuisd en
vlak daarna ben ik gaan scheiden, geen vervoer meer en eigenlijk zodoende dat ik het toen niet heb
opgepakt.
Said: Oké, oké... Duidelijk. We gaan naar het volgende kopje. Wat is de reden dat uw kind
momenteel nog geen zwemdiploma heeft? (Doorvragen naar achtergronden)
Respondent: Ja, nou dat eigenlijk wat ik daarnet aangaf uhm… eigenlijk op moment dat we net
gesetteld waren zeg maar.. Ja, er is heel veel gebeurd privé. Heel veel onrust geweest eigenlijk. Mijn
oudste zoon zat eerst ook op badminton die heb ik eigenlijk allemaal daardoor ja. Uhm daarmee
moeten laten stoppen zeg maar. Nu is er wel gewoon stabiliteit ook qua financiën maar dat heb ik
ook heel lang niet gehad want ik ben een jaar lang weggestuurd dus ik heb echt een jaar lang zwaar
onder de minimum geleefd. Dus ja nu hebben we ook inmiddels allemaal een fiets. Eigenlijk is het
ja… Ja, uhm een stukje de onrust. Het financiële en latere hand vervoersprobleem. Nu is dat
inmiddels opgelost. En we hebben ook uhm… wat hulp van familie daar nu in. Alleen nu is het
eigenlijk uhm… Het laatste jaar al dat we eigenlijk best wel zouden kunnen maar nu wil hij zelf
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gewoon pertinent niet meer. Dus dat is een beetje de uhm… want bijvoorbeeld. Grootouders hebben
daar nu ook een potje voor gemaakt en uhm... Dus ik heb ook uh… daar ook hulp in maar nu wil hij
zelf niet meer want hij voelt zich denk ik ook best wel al wel groot al want dan heeft hij ook het idee
dat hij met 5/6 jarige komt en ik merk dat hoe ouder hij nu wordt hoe groter de drempel wordt om
nog te gaan. Ik denk wel dat het sowieso heel erg mee valt. Hij vindt het ook hartstikke leuk in het
water. Dus het is ook niet zo dat hij vrezen heeft of heeft hij ook nog nooit gehad. Toen hij echt klein
was wel net een aapje die vast klampte maar naarmate hij ouder werd. Dan gingen we ook toen ik
nog samen was met de vader van mijn kind. Gingen we heel vaak zwemmen in zo een babyfloat. Er
zit
helemaal
geen
angst
verder
achter.
Said: Even kijken. Je geeft eigenlijk aan het was eigenlijk een financiële kwestie een beetje. Je geeft
nu wel aan dat er een potje is en dat financieel mogelijk is. Je geeft nu eigenlijk aan de hoofdreden
is dat hij zelf nu niet wil.
Respondent: Ja ook wel , maar ik denk dat als ik echt met hem ga praten dat hij dan wel gaat. Maar
financieel was het gewoon moeilijk en vervoer toen ook. En nu heb ik het maar een beetje laten doen
eigenlijk.
Said: Welke van de volgende factoren spelen voor u of voor mensen in uw omgeving mogelijk een
rol in het niet afnemen van zwemonderwijs: religie/tijd/kosten/cultuur/afstand/vervoer/sociale
omgeving?
Respondent: Als ik het voor mezelf moet spreken en ouders uit mijn omgeving, is het toch echt de
kosten, afstand en vervoer. Maar ik kan me inderdaad wel voorstellen dat dat ja dat daar ook andere
redenen achter kunnen zitten maar ja. Het is voor mij puur die kosten geweest, de afstand en het
vervoer. Twee jaar geleden werd er wel wat veranderd in dat jeugdsportfonds. Toen heb ik het nog
een keer geprobeerd aan te melden ofzo, maar dat is op de een of andere manier ook mislukt. Toen
wou hij ook niet meer dus en toen heb ik het maar gelaten.
Said: Want je kan je aanmelden als je onder bepaalde inkomen valt dan kom je in aanmerking voor
het jeugdsportfonds en dan kun je daarvoor in schrijven. Misschien is dat wel interessant.
Respondent: Ja, ik ben daar echt wel allemaal van op de hoogte alleen had ik andere dingen aan mijn
hoofd. Je hebt ook mensen die bijvoorbeeld niet weten wat voor regeling en potjes er zijn. Dat heb ik
inmiddels door de jaren heen een beetje… achter ben gekomen zeg maar dat is nu uhm… eigenlijk
ook niet meer. Maar dat dat zijn wel de dingen die voor mij uhm en sociale omgeving dat was
destijds wel één van de reden waarom we eigenlijk niet konden.
Said: Privé kwestie, ja inderdaad. Vooral persoonlijk. Wat denk je aan mensen uit je omgeving. Je
geeft aan dat je uit het middengebied komt. Veel allochtonen volgens mij. Wat zou je denken
volgens jou bij hun een reden kunnen zijn?
Respondent: Ik denk dan religie en cultuur. Nou ja ik denk. Dat als kijk... Bij Nederlanders zit dat er zo
in zeker bij Zeeuwen. Ja, weet je... als je zelf niet naar het strand gaat ik bedoel. Ik weet wel heel veel
mensen die gaan ook wel naar buiten die gaan dan naar het Veerse meer en dan gaan ze niet
zwemmen zeg maar. Ik denk wel dat dat voor sommige echt wel het belang er niet van in zien plus
een hele groep mensen die de weg niet kennen naar die potjes. Kijk, ik ben. Ik kan goed lezen,
schrijven alles. Ik kan me informeren over dingen waar ik meer over wil weten maar ik kan me
voorstellen dat dat voor sommige ook moeilijk is en natuurlijk zeker als je de taal niet helemaal
machtig bent want dat zie ik ook veel bij mij in de buurt. De kinderen spreken allemaal heel goed
Nederlands, daar merk je niets van maar de ouders zijn vaak… dus. Mijn naasten buren zie ik het ook
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die spreken dan Portugees maar ik kan geen gesprek met ze voeren want dan moeten die kinderen
vertellen. Ja, in het Engels maar dat kunnen ze dan ook nog eens heel slecht. Ik denk wel dat dat dat
ook een probleem is. Mijn buurmeisjes hebben ook geen zwemdiploma en die zijn nog ouder dus. Ja,
ik denk dan vooral ook cultuur. Ik weet niet of het ook religieus redenen heeft maar…
Said: Wie is volgens u verantwoordelijk voor zwemonderwijs van uw kind?
Respondent: Ja, ik zelf. Ja, dat vind ik wel.
Said: En voor de rest niemand zoals gemeente, scholen of zwemscholen?
Respondent: Nee, dat vind ik eigenlijk niet. Ik vind bijvoorbeeld dat jeugdsportfonds bijvoorbeeld dat
voor het zwemmen uhm heeft gefaciliteerd voor de mensen die het niet kunnen betalen. Dan nemen
ze daar al vrij veel verantwoording in. Kijk, ik kan wel klagen mijn fiets doet het niet maar dat maakt
het ongemakkelijk. Maar ja, ik vind niet dat je daar constant voor naar andere kan wijzen natuurlijk
en dat vind ik… vind dat met heel veel dingen hoor. Ook over de lentekriebels dat zijn dingen ja ik wil
dat zelf uitleggen aan mijn kind. Ik vind dat met heel veel dingen word op school afgeschoven van oh,
laat school dat maar uitleggen. Dat wil ik helemaal niet, ik wil het liever zelf uitleggen. Ik ken mijn
kind het beste. Ik weet waar hij aan toe is qua leeftijd. Waar die zelf al vragen over heeft dat, dat
weet school helemaal niet. Daar zit een klas met 32 kinderen nou sommige kinderen krijgen dingen
te horen, krijgen ze het schaamrood onder de kaken ja ik vind dat gewoon. Ik wil zelf bepalen
wanneer en wat en uhm… ja ik vind gewoon dat je zelf als ouders daar verantwoordelijk voor bent.
Said: Ja, dus het geeft je eigenlijk ook een bepaalde goed gevoel. Als je zelf de
verantwoordelijkheid kan nemen over je kind. Of dat nou met zwemmen is maar ook met andere
dingen?
Respondent: Ja, dat is eigenlijk heel jammer dat hij het zelf niet wilde want anders hadden we hem al
ongeveer een jaar geleden erop gezet, want ja zijn vader is hem ook aan het stimuleren. Dan zeg ik
ook: Praat jij eens met hem. Probeer jij eens. Dus ja. Kijk, ik ben ook niet echt van het uhm… van het
dwingen en zo. Misschien kan ik daar ook wat strenger in zijn omdat ik het wel belangrijk vind dat hij
nu zelf de vrijheid heeft ik wil het niet dus het gebeurd niet. Dus ja, daar zit nog wel wat voor mij ook
in. Dus ja, het is mijn verantwoording vind ik.
Wat is volgens u nodig om uw kind en andere kinderen te leren zwemmen? Welke hulp is daarbij
nodig/wat moet er daarvoor gebeuren? (Doorvragen)
Respondent: Ik denk geld, en vooral acties van de gemeente om te laten zien dat zwemmen, hoort bij
Nederland. Kijk, wanneer mensen een cultuur begrijpen gaan ze er ook naar handelen. Zodat ze niet
weten wat een cultuur inhoud en waarom, ja dan is het logisch dat ze er niet bij gaan nadenken. Ik
moet ook eerlijk zeggen dat ik er zelf ook niet heb bij stilgestaan vroeger.
Said: Hoe belangrijk vindt u het dat zwemonderwijs op school wordt gegeven of privé? (En
waarom?)
Respondent: Nou, mijn oudste zon heeft het in groep zeven toen het nog wel was, ook op deze
school wel zijn A diploma daarmee gehaald en dat was voor mij toen wel echt een uitkomst want
toen zat ik eigenlijk met diezelfde.. toen speelde dat allemaal nog heel erg zeg maar. Heel recent. En
ja daardoor heeft hij het wel kunnen halen. Dus dat was toen voor mij wel heel erg handig. Je hebt
niet dat stukje kosten waar je achter aan moet plus dat vervoer want ze werden met de bus
opgehaald en ja de hele klas ging en dan waren er toevallig nog twee of drie die ook geen diploma
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hebben. Je valt dan niet zo op dan, ten miste hij heeft het nog niet door. Er werd echt gekeken naar
kinderen die het wel hadden kregen ander aanbod of sommige hadden zelfs al C maar dat was toen
wel want hij heeft het toen binnen een schooljaar en toen op zaterdag een keer afgezwommen en
toen ja had hij het. En daarmee heeft mijn oudste het wel.

Said: Even kijken. Ik had nog een vraag die ben ik vergeten. Uhm, ja over het sociale. Ze zeggen
eigenlijk uhm... Je zou op school of via school zo een zwemles kunnen aanbieden dus dan ben je
met je eigen klas, je eigen kinderen, je eigen leraren, je eigen omgeving waar je eigenlijk heel lang
bent. Is dat misschien beter of denk je zo een privé les is beter want dat kan hij zich beter
concentreren en is hij niet constant bezig met andere kinderen.
Respondent: In het geval van Tigo denk ik dat dat beter zou zijn buiten school.
Said: Oké, dus buiten school en dan bedoel je dat hij dan bezig is met andere kinderen of?
Respondent: Ja, ook dat en Tigo is ook gevoelig voor van wat andere van hem vinden en hoe hij
overkomt en hij heeft best wel veel vriendjes maar hij is zich daar wel héél bewust van. Hij is ook heel
uhm… ja.. Hij wil ook bijvoorbeeld. Zijn broer is heel bij de hand hij is ook altijd bang dat hij dom
gevonden wordt. Ik kan me voorstellen dan met zo iets ja in zo een klas is best wel een grote klas dan
uhm. Tigo Heeft zijn diploma niet. Ik denk dat hij daardoor heel uhm… in de put zou raken zeg maar.
Zo een jongetje is het wel dat hij zich dat wel heel erg aantrekt zulk soort dingen.
Said: Nou, dat waren de vragen. Ik heb eigenlijk heel weinig moeten doorvragen. Je gaf best wel
goed open antwoorden daar kan ik dus echt verder mee. Dit was het interview, ik wil u bedanken
voor uw tijd!
Respondent: Dat is geen probleem hoor!
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Interview 8 ouder Frans Naerebout
Said: Hoe belangrijk vindt u het dat uw kind leert zwemmen? (Waarom vindt u dat?)
Respondent: Uhm, ja dat vind ik heel belangrijk want het hoort er gewoon een beetje bij dat je kind
leert zwemmen. Dat hoort er gewoon een beetje bij, vooral omdat we hier ook in Vlissingen wonen,
dus we gaan in de zomer ook vaak naar strand. Ja, en dan willen die kinderen toch graag in het water
spelen. Dus ik vind het wel belangrijk dat ze hun zwemdiploma ook hebben, zodat ze zichzelf kunnen
redden. Voor hun zelfredzaamheid.
Said: U zegt, omdat jullie in de zomer naar het strand gaan. Spelen er nog andere factoren mee?
Respondent: Naja, als ze bijvoorbeeld worden uitgenodigd op een kinderfeestje en ze gaan
zwemmen in het zwembad. Ja, dan is het toch een beetje zonde dat zij haar zwemdiploma niet heeft.
Dus ja, ik vind het toch wel belangrijk dat ze haar zwemdiploma haalt en gewoon mee kan gaan met
haar vriendinnetjes.
Said: Zijn er nog andere factoren die u belangrijk vindt waarom uw kind moet leren zwemmen?
Respondent: Uhm, nee ik zou het niet weten. Ik vind dit eigenlijk het belangrijkste. Omdat het er
gewoon bij hoort.
Said: Wat is de reden dat uw kind momenteel nog geen zwemdiploma heeft? (Doorvragen naar
achtergronden)
Respondent: Uhm ja, in het verleden ben ik mijn baan kwijtgeraakt. Dus zat ik financieel een beetje
krap. En toen is het er niet meer van gekomen.
Said: Oké, en mag ik vragen hoelang geleden dat is?
Respondent: Uhm, dat is ongeveer 2/3 jaar geleden.
Said: Dus het ging er eigenlijk vooral om dat het duur is geworden, daar komt het op neer?
Respondent: Ja, het is gewoon enorm duur en als je alleenstaande ouder bent dan valt dat niet altijd
te betalen.
Said: Welke van de volgende factoren spelen voor u of voor mensen in uw omgeving mogelijk een
rol in het niet afnemen van zwemonderwijs: religie/tijd/kosten/cultuur/afstand/vervoer/sociale
omgeving?
Respondent: Ja, als ik kijk naar mezelf dan spelen de kosten een hele grote rol. Wat ik net al heb
uitgelegd. En een stukje vervoer, want ik heb zelf geen auto. Dus ja, het wordt ook lastig om je
kinderen 2 of 3 keer in de week naar zwemmen te brengen. En je kan ook niet altijd afhankelijk zijn
van anderen.
Said: Kunt u ook denken aan mensen in uw omgeving, welke factoren er mee zouden kunnen
spelen?
Respondent: Tijd kan ik me ook best wel voorstellen bij andere ouders. Want er gaat best wel veel
tijd inzitten in het behalen van het zwemdiploma. Maar goed, ik vind ook dat je dat er weer voor over
moet hebben. Want als ik gewoon de financiën zou hebben, dan had ik het gewoon gedaan.
Said: En u bent op dit moment werkloos?
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Respondent: Nee, op dit moment heb ik wel weer een baan gevonden gelukkig. Maar dat is een
parttime baan en ja dat en financiën valt het niet allemaal te behappen.
Said: Oké en wist u dat u bij het sportfonds, als u onder een bepaald inkomen zit dat u dan een
uhm financiële bijdrage kunt krijgen. Om uw kind op schoolzwemmen te zetten.
Respondent: Oh, dat nee daar was ik niet van op de hoogt, nee dat wist ik niet, eerlijk gezegd heb ik
me er ook nooit echt in verdiept. Kan iedereen daar dan gewoon gebruik van maken. Ik dus ook?
Said: Ja als je onder een bepaald inkomen valt wel. Maar dat is misschien voor na het interview dat
ik daar wat meer informatie over kan geven. Omdat dat misschien wel handig is voor uw kind.
Said: Wie is volgens u verantwoordelijk voor zwemonderwijs van uw kind?
Respondent: Nou, ik vind in principe dat de ouders daar zelf verantwoordelijk voor zijn. Wat ik wel
vind is dat het heel fijn was dat het vroeger vanuit school werd aangeboden. Maar dat is
tegenwoordig niet meer.
Said: Dus u zegt, hoofdverantwoordelijke ben ik. Of zijn er nog meer mensen verantwoordelijk?
Respondent: Het is je eigen kind, dus ik denk dat je er zelf verantwoordelijk voor bent. Ik denk niet
dat je er iemand anders verantwoordelijk voor kunt houden.
Said: Wat is volgens u nodig om uw kind en andere kinderen te leren zwemmen? Welke hulp is
daarbij nodig/wat moet er daarvoor gebeuren? (Doorvragen)
Respondent: Ja dat er zwemlessen worden aangeboden. En wat u net vertelde dat er eventueel een
potje is voor ouders die dat niet zelf kunnen betalen. Een soort tegemoetkoming of ik weet niet.
Said: Ja ik weet niet of je ervan op de hoogte bent, maar de Gemeente Vlissingen leeft op dit
moment in financiële moeilijkheden. En vandaar dat ze ook het schoolzwemmen in 2013 eruit
hebben gegooid. Dus misschien iets anders waarop u kunt komen wat mogelijk het zwemmen kan
stimuleren? Maar denk dan vooral niet aan financiële middelen. Maar misschien in andere vorm
wat u verder kan helpen.
Respondent: Uhm dat vind ik wel een lastige vraag want, als ik naar mezelf kijk dan gaat het
natuurlijk om de financiële middelen. Vandaar dat ik daar natuurlijk gelijk aan denk. Dus ik weet niet
aan wat voor dingen ik nog meer zou kunnen denken?
Said: Nou bijvoorbeeld uhm. Op school een voorlichting over hoe belangrijk zwemmen eigenlijk is,
voor de ouders. Gewoon iets heel simpels. Want het kost al heel veel.
Respondent: Dat zou inderdaad goed zijn voor ouders die nog niet beseffen hoe goed het is dat
kinderen leren zwemmen inderdaad.
Said: En dan heb ik het over voorlichting. Kunt u misschien nog andere ideeën bedenken? Het mag
best wel wat kosten, maar niet zo heel veel als het schoolzwemmen terug laten komen. Dat gaat
een beetje teveel worden. Dus denk in kleine dingen. Misschien uhm, gewoon heel algemeen
eigenlijk.
Respondent: Ja misschien een soort proefles ofzo. Dat kinderen toch bekend worden met het water
en geen watervrees krijgen. Dat zou misschien nog een mogelijkheid kunnen zijn, maar eigenlijk vind
ik het lastig om zo iets te bedenken wat het zou kunnen stimuleren.
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Said: Hoe belangrijk vindt u het dat zwemonderwijs op school wordt gegeven op school en niet
buiten school? (En waarom?)
Respondent: Uhm, hoe bedoelt u dit? Op een gefinancierde manier of dat ouders buiten schooltijd
met hun kinderen gaan zwemmen.
Said: Nee, dat bijvoorbeeld uhm een project op school wordt uitgezet voor zwemmen met
kinderen, na school gelijk meteen gaan zwemmen bijvoorbeeld.
Respondent: Ja, dat zou op zich wel een heel goed plan zijn. Dat ze iets kunnen regelen en dat ze dan,
dat er dan voor vervoer geregeld word en dat ze dan samen met een groepje kunnen gaan zwemmen
na schooltijd. Ik ben eigenlijk niet zo’n voorstander van het onder schooltijd te doen want, dat gaat
ook weer van kostbare tijd af. En in principe, kijk vroeger was het gewoon algemeen dat gewoon
zwemonderwijs ook onder school werd gegeven. Men was dit ook niet gewend, maar op zich begrijp
ik ook waarom het is afgeschaft.
Said: Ja, oké dat is duidelijk. Maar je hebt het over uhm, je hebt het over zeg maar uhm, vervoer,
dus dat is eigenlijk ook een mogelijkheid waar je aan dacht van nou uhm, dat is misschien
eventueel een oplossing om ouders te stimuleren om de kinderen te leren laten zwemmen?
Respondent: Ja dat zou misschien wel uhm, een optie zijn inderdaad. Dat je met een soort bus
daarheen gaat. Met een aantal kinderen.
Said: Ja, je geeft aan van het is goed om na schooltijd meteen met die kinderen. Maar hoezo na
schooltijd en niet in privélessen bijvoorbeeld of hoe zijn jouw gedachtes daarover?
Respondent: Ja meteen na schooltijd is eigenlijk wel heel vermoeiend voor de kinderen zelf. En ik
weet niet of er dan zo optimaal gezwommen gaat worden. Want kinderen zijn na een schooldag
natuurlijk wel heel erg moe. Dusja, dat is wel een lastig uhm, iets.
Said: En aan wanneer denkt u dan uhm, dat een belangrijk of goed tijdstip is?
Respondent: Ja dat zou dan bijvoorbeeld in het weekend zijn of begin van de week of... Ik denk wel
dat daar in ieder geval over na moeten worden gedacht wanneer dat zou moeten worden
aangeboden. En ook welke dagen etc.
Said: Dit was het interview, ik wil u bedanken voor uw tijd!
Respondent: Dat is geen probleem hoor!
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Interview 9 ouder Ravenstein
Saïd: Hoe belangrijk vindt u dat uw kind leert zwemmen?
Respondent: Uhm… ik denk dat het wel uhm dat is belangrijk, want uhm ja zoals je weet uhm in
Nederland ben je omringd met zee. Je kinderen gaan vaak naar zwembaden toe. Zijn daar heel vaak
en een kind moet zich eigenlijk op een hele vroege leeftijd gewoon op zich kunnen redden. Zichzelf
kunnen redden. Ik vind het wel heel belangrijk.
Saïd: En u heeft het over zee. Omgeving in de zee. Bedoelt u dan bijvoorbeeld het strand als je dan
in de zomer naar het strand gaat.
Respondent: Ja, precies. Een kind moet zichzelf daar heel goed kunnen redden. We wonen hier in
Vlissingen zelf. We wonen aan het strand uhm en in de zomer ga je geregeld de meeste kinderen
naar het strand toe en uhm als een kind zich daar weet te redden uhm dan voel je je wel wat veiliger
als ouder.
Saïd: U zegt dus eigenlijk u kunt uw kind dan met een gerust hart het water in sturen.
Respondent: Ja, ja.
Saïd: Wat is de reden dat uw kind nog geen zwemdiploma heeft? Kunt u daar zo open mogelijk in
antwoorden.
Respondent: Uhm ja even kijken. Het heeft te maken met…. uhm te maken met een stukje financiën.
Uhm ouders moeten nu zelf opdraaien voor zwemdiploma waar dat vroeger via scholen werd
geregeld. Is dat uhm nu dus echt uhm alles uit de eigen portemonnee betalen. Uhm als ik kijk naar
eigen kinderen die hebben uhm natuurlijk ook nog andere hobby’s die ze doen en dat het ook een
beetje met tijd te maken heeft uhm. Uhm ja alles moet wel passen, want het is nu natuurlijk allemaal
om schooltijden heen. Dus dat is het… de reden financiën en stukje inplannen van vrije tijd.
Said: Via het jeugdsportfonds heeft u misschien recht op een vergoeding van het zwempakket, wist
u dat?
Respondent: Ja ik heb dat al een keer geprobeerd, het probleem was toen dat ik er geen recht op had
terwijl ik echt niet zo een hele goede inkomen had. Nu zit ik in de uitkering dus ik ga er zeker even
achterna ja.
Saïd: Uit mijn vooronderzoek heb ik een aantal factoren gehaald die een rol zouden kunnen spelen.
Religie, tijd, kosten, cultuur, afstand, vervoer en sociale omgeving.
Respondent: Ja
Saïd: Dus daar kunt u een aantal factoren zien wat u net al aangaf. Kunt u daar misschien wat
dieper
op
ingaan?
Respondent: Uhm ja zeker. Ik denk uhm kijk uhm wat denk ik wel belangrijk is uhm wat echt
belangrijk is, is dat het gewoon niet gestimuleerd wordt vanuit de overheid. Ja, uhm dat is denk ik
wel echt een belangrijk oorzaak. Als dat vanaf het begin op vroege leeftijd gebeurd bij die kinderen
dan heb je natuurlijk al heel snel dat je kind uhm dat het gewoon automatisch gaat. Dat hij voor zijn
zwemdiploma gaat. Dus gewoon uhm eigenlijk een soort automatisme ook op een basisschool
waardoor hij nog sneller zijn diploma’s haalt en nog sneller er vanaf is, maar als dat nu niet gebeurd
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ja dan is dat natuurlijk wel wat moeilijker voor dat kind is. Ik denk dat dat echt een belangrijke
oorzaak is geworden.
Saïd: U geeft aan persoonlijk heeft het te maken met kosten en tijd. Denk bijvoorbeeld aan
mensen in uw omgeving, want u woont in het Middengebied. Hoe denken de mensen in uw
omgeving erover? Denk bijvoorbeeld aan kinderen bij u op school. Zijn er een aantal factoren die u
kunt aangeven?
Respondent: Ja, ik denk dat daar. Wat ik probeer te zeggen is denk ik uhm… als het vanuit de sociale
omgeving niet normaal is om zwemlessen te volgen dat het ook minder gebeurd en ik denk dat je dat
ook wel terugziet. Het ligt wel nu echt volledige initiatief denk ik bij de ouders uhm uhm en elke
ouder denkt er uhm anders over. In het Middengebied zullen heel veel ouders denken van uhm ja
daar heb ik geen geld voor dat ga ik niet doen en ik denk dat dat wel een rol kan spelen uhm en ik
denk ook vanuit school als dat niet gestimuleerd wordt door het gewoon te zeggen ook de scholen in
het Middengebied door te zeggen of in ieder geval uhm de kinderen uhm kennis te laten maken met
zwemmen dat het veel minder gebeurd. Ik denk ook dat het in het Middengebied veel minder
kinderen zijn die zwemmen dan als je bijvoorbeeld een wijk als Paauwenburg hebt of uhm als
Lammerenburg.
Saïd: Ja, klopt uit vooronderzoek blijkt vooral het Middelgebied waar de cijfers zorgwekkend zijn.
U heeft het over stimuleren. In wat voor zin bedoelt u? Aan wat kan ik dan denken?
Respondent: Kijk, kijk als ouders het niet belangrijk vinden dan gaan de kinderen het ook niet
belangrijk vinden. Als de scholen het niet belangrijk vinden dan gaan de kinderen het al helemaal niet
belangrijk vinden. Stukje stimulatie ja ik denk gewoon. Ja, ze moeten het gewoon vanuit thuis uit
mee geen. Dat is denk ik ja dan willen de kinderen ook wel graag leren zwemmen.
Saïd: Hoe kunnen de ouders gestimuleerd worden? Door gemeente, scholen, reddingsbrigade
noem maar op. Aan wat denkt u?
Respondent: Uhm ja allereerst denk ik als ouders stukje logisch nadenken en denken aan de
veiligheid. Uhm als je met je kinderen gaat zwemmen en je hebt misschien een keertje dat je niet het
oog erop hebt, maar gewoon uit een stukje veiligheid voor jouw kind later als je logisch nadenkt dan
moet de ouders denken van ik ga mijn kind op zwemles brengen. En als de ouders dat niet inzien dan
vind ik dat de school daar een stukje voorlichting hier moet gaan geven of een keertje een gratis
proefles met zwemmen of iets dergelijks. Dat ze daar in ieder geval kennis mee gaan maken. Dat is
denk ik wel belangrijk.
Saïd: Voorlichting en proefles. Dat is duidelijk. Het volgende kopje. Wie is volgens u
verantwoordelijk voor het zwemonderwijs van uw kind?
Respondent: Uhm. Wie is daar verantwoordelijk voor? Uhm… kijk ik leg ik uhm. Kijk ik snap heel goed
dat de overheid dat heeft bezuinigd want dat het gewoon niet meer haalbaar is, maar ik zeg altijd
gewoon je moet de verantwoordelijk gewoon bij de ouders leggen. Ik denk dat dat wel de
belangrijkste mensen zijn die dat moeten gaan regelen.
Saïd: Kunt u ook aangeven waarom?
Respondent: Uhm… ja ik denk dat de ouders dat toch uhm ja ik ja ik vind dat je als ouder moet je
gewoon vinden dat je kind gewoon maakt niet uit in welke situatie zo veilig mogelijk kan leven.
Gewoon uhm ik vind gewoon dat de ouder verantwoordelijk heeft om zijn kind gewoon goed op te
voeden daarin en gewoon veilig te stellen. Gewoon een kind moet veilig zijn maakt niet uit of je het
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wel ziet of niet ziet of je een keertje zwemles met vriendjes gaat of een keertje naar het strand gaat
met vriendjes dat je in ieder geval een gerust gevoel hebt dat is denk ik, ik vind dat gewoon iets uhm
iets logisch eigenlijk.
Saïd: Moet de gemeente of de reddingsbrigade daar ook een stukje verantwoordelijk in hebben?

Respondent: Ja en de reddingsbrigade, scholen en gemeenten zijn medeverantwoordelijk denk ik.
Vind ik ook wel.
Said: De hoofdverantwoordelijk de ouders, maar u zegt misschien dat de school en gemeente daar
ook een rol ik kan spelen.
Respondent: Ja, ik denk dat ze het wel aantrekkelijk kunnen maken voor kinderen en dat ze het
gewoon leuk gaan vinden om zwemles te volgen. Uhm als er bijvoorbeeld in de zomer activiteiten
zijn op het strand of iets dergelijks dat de kinderen denken hey dat wil ik wel graag doen en dat het
niet allemaal maar verplicht is voor hun. Dat het gewoon ook leuk is.
Saïd: Wat is volgens u nodig om uw kind en andere kinderen te leren zwemmen? Welke hulp is
daarbij nodig en wat moet daarvoor gebeuren? We hebben het er net al over gehad, maar kunt u
er wat meer over vertellen?
Respondent: Uhm ja wat is daarvoor nodig.
Saïd: Misschien een budget vanuit de gemeente.
Respondent: Ja, dat helpt sowieso wel. Als je als je met een budget werkt uhm is de stap voor de
ouders denk ik ook wat makkelijker gemaakt in plaats van dat ze alles uit eigen zak moeten betalen.
Misschien dat de gemeente daar in ieder geval aan mee kan helpen. Misschien dat de scholen daar
uiteindelijk dat is ook gemeente. Dat de scholen daaraan meewerken het een beetje aantrekkelijk
maken. Dat gaat allemaal natuurlijk geld kosten. Dus budget is denk ik daar wel als ze dat vrij kunnen
maken voor de zwemlessen zou zeker helpen denk ik voor die kinderen.
Saïd: U had het over voorlichting en over proeflessen. Heeft u misschien nog andere ideeën?
Probeer gewoon heel algemeen te denken.
Respondent: Ja, precies. Ik denk gewoon uhm maak het gewoon leuk uhm met die proeflessen.
Desnoods laat je een bekende zwemmer of iemand die goed kan zwemmen een keertje uhm een les
geven. Uhm dat je een basisschool de financiën geeft of in ieder geval de financiële mogelijkheden
geeft om een keer met de hele school naar het zwembad toe te gaan om daar iets leuks neer te
zetten. Gewoon dat ze een beetje kennis maken. Het lijkt nu dat er een beetje een afstand tussen
zwemles en scholen zit. Dat is dat voel ik een beetje.
Saïd: Sinds het schoolzwemmen is afgeschaft in 2013.
Respondent: Ja, is het helemaal klaar. Dat is het meer.
Saïd: Hoe belangrijk vind u dat het zwemonderwijs op school wordt gegeven of misschien wel
privé? Er zijn scholen Omnibus en ’t Mozaïek die geven zwemprojecten binnen school en ook
tijdens schooluren, omdat ze hebben gezegd het schoolzwemmen wordt afgeschaft dus wij nemen
dat op ons. Die ouders moeten wel gewoon alles zelf betalen. Zij willen dan wel eventueel het
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vervoer dan regelen. Wat vindt u daarvan? Zeg je dat is goed of zeg je van privélessen hoe de
meeste ouders het doen dat is misschien wel beter.
Respondent: Ik vind de manier waarop de Omnibussen het doet en die andere school die je noemde.
Ik vind dat echt een goede middenweg die ze hebben gevonden, want wat jij net aangaf want na
2013 is het afgeschaft en dat was het. En uhm eigenlijk vind ik dat wel een beetje ja. Ook omdat het
is gewoon een stukje onderwijs dat die kinderen leren waar ze later gewoon heel veel aan hebben. Ik
denk dat wat de middenweg die de Omnibus heeft gevonden dat dat de perfecte manier is om die
aansluiting zullen we maar zeggen die blijft behouden met privé zwemmen en uhm zwemmen vanuit
school. Ik denk dat eigenlijk de overheid die kant moet opgaan, want ik vind het best wel zorgelijk
wat jij net aangeeft dat kinderen die financieel niet helemaal mee kunnen doen. Ja, ik vind dat wel
zonde eigenlijk, want zij moeten want ik vind ook dat zij gewoon moeten gaan leren zwemmen. Dat
vind ik ja dat is wel belangrijk denk ik.
Saïd: Wat is de reden dat uw kind momenteel nog een zwemdiploma heeft? U had het over
financieel en tijd. Kunt u misschien wat voorbeelden daarover geven?
Respondent: Uhm ja ja, met tijd bijvoorbeeld kijk hij ziet ook op voetbal. Uhm uhm… wat doet hij nog
meer. Hij volgt ook nog andere lessen uhm in de weekenden. Uhm hij heeft natuurlijk ook nog een
andere broer die zit ook nog op uhm voetbal die doet ook de andere lessen nog en daar komt ook
nog zwemmen bij. Dus het is ook een stukje plannen. Kan het allemaal wel, want uhm er wordt
natuurlijk ook gewerkt. Past alles wel in de week en daarbij komt zeker kijken dat financieel gewoon
ja het is natuurlijk best wel duur dat als je al die hobby’s uhm van die kinderen bij elkaar optelt dan
ben je aan het einde van de maand best wel veel geld kwijt. Dus we hebben gezegd we doen gewoon
we verspreiden het gewoon en dat duurt natuurlijk gewoon langer. Dat is het meer. Het duurt
gewoon wat langer, omdat je als gewoon het moet financieel passen en in tijd moet alles passen. Ik
denk dat dat de reden is dat waarom hij nog niet zo snel zijn zwemdiploma heeft en gaat halen.
Saïd: Wat bij mij opvalt, is dat de ouders zelf geen tijd hebben doordat ze werken of meerdere
kinderen, maar nu is het vooral de tijd van het kind. Dat het kind zelf aan andere sporten doet dus
hij heeft zelf niet genoeg tijd om te gaan leren zwemmen?
Respondent: We wilden eigenlijk al vroeg daarmee beginnen, maar dat is precies op dezelfde tijd als
wanneer hij moet gaan voetballen en dat is dan ja dan is de keuze dan maak je net de keus dat hij
eerst gaat voetballen. Dan schuift dat natuurlijk weer op en gaat dat dan langer duren.
Saïd: En dat is dan weer een goed idee van de Omnibus om de kinderen tijdens school. Dit waren
de vragen. Bedankt hiervoor.
Respondent: Ja, graag gedaan.
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Interview 10 ouder Ravenstein
Said: Hoe belangrijk vindt u het dat uw kind leert zwemmen? (Waarom vindt u dat?)
Respondent: Heel belangrijk, ja.
Said: Dat vindt je belangrijk. Kun je aangeven waarom je dat heel belangrijk vindt?
Respondent: Uhm, ja… Ik vindt het logisch, ik bedoel hij moet uhm, het is belangrijk dat je jezelf kunt
redden als je in een bepaalde situatie komt dat je kunt verdrinken of zo, of weet ik veel wat. Ik vind
dat belangrijk. Ook wij wonen in Vlissingen, in Zeeland. Zeeland kent veel water. Dus dat is misschien
wel logisch dat hij zich dan in bepaalde situaties kan redden en dat is wel belangrijk inderdaad.
Said: Even kijken, uw zoontje heet Ziad geloof ik? Wat is de reden dat hij nog geen zwemdiploma
heeft?
Respondent: Uhm ja, dat is een lang verhaal. Hij is nog niet zo lang in Nederland, tenminste drie jaar
nu ongeveer. En uhm, dus ik ben getrouwd met zijn moeder. Hij is niet mijn biologisch kind. En uhm,
ik heb hun allebei dus allebei uit Marokko gehaald. En uhm, ik ben zelf geen Marokkaan trouwens.
Maar ik ben dus via haar zus tegen gekomen, met Ziad dus, en die heb ik hierheen gehaald. En ja,
daar moet je heel veel voor regelen en dat kost allemaal heel veel geld, het hele traject, tot aan het
Nederlands paspoort krijgen, dat is heel veel geld. Dat is eigenlijk mijn eerste prioriteit. Dat is nu
sinds ene half jaar geleden nu afgerond. Nu wacht ik op antwoord van de IND enz. Maar het is
allemaal stap voor stap, wat ik allemaal moet doen. Nu het allemaal is afgerond, ben ik bezig om het
allemaal te regelen om hem van de zomer op zwemmen te zetten, vanuit eigen kracht zeg maar.
Want bij het Jeugdsportfonds kom ik niet in aanmerking, daar verdien ik teveel voor.
Said: Ja, inderdaad. Dat is wel een logische antwoord eigenlijk, want je zegt eigenlijk ‘ik heb hem
een aantal jaren geleden naar Nederland gehaald’. Je hebt prioriteiten, natuurlijk paspoort valt
daar op nummer 1 en andere dingen ‘sociale verzekeringen’, noem maar op en dat is dan ook
logisch natuurlijk dat je dan zegt ‘natuurlijk is een zwemdiploma belangrijk, maar dat is niet mijn
hoofdprioriteit’.
Respondent: Ik wou het vorig jaar eigenlijk al doen, maar toen werd mijn vrouw ineens zwanger en
dan komt dat er weer tussen. Dat kost natuurlijk ook allemaal veel geld en dan moet je dat weer
uitstellen. Ik wil niet zeggen dat ik arm ben, maar ik ben ook niet rijk.
Said: Je zegt, je valt onder die inkomen van het Jeugdsportfonds, zeg maar onder die
minimuminkomen. Je valt erboven bedoel ik, je verdient dus te veel. Maar is dat voor jou de reden
dat je zegt ‘dat is te duur, ik ga mijn kind niet op zwemmen zetten?’
Respondent: Ja, ik wil het niet doen, daar gaat het niet om, maar ik moet gewoon wachten op de
situatie dat ik genoeg geld aan de kant heb gezet om het te kunnen doen. Het gaat stap voor stap,
per tijd. Dat is alles.
Said: Oke, dat is duidelijk, dat is duidelijk..
Respondent: ik kan niet alles in een keer doen, dat gaat niet he.
Said: Welke van de volgende factoren spelen voor u of voor mensen in uw omgeving mogelijk een
rol in het niet afnemen van zwemonderwijs: religie/tijd/kosten/cultuur/afstand/vervoer/sociale
omgeving?
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Respondent: Ik zou alleen maar kunnen raden, ja.. Ik denk niet dat religie daarmee te maken heeft.
Tenminste, dat denk ik niet.. Als je het over kleding, hoofddoek enzo hebt, ik weet het allemaal niet.
Maar zover heb ik me er niet in verdiept eigenlijk. Maar misschien in sommige gevallen… toch tijd,
financiële gedeelte, zou kunnen, zou kunnen…
Said: Welk factoren hebben vooral bij jou een rol gespeeld?
Respondent: Eigenlijk hoofdzakelijk mijn vrouw en kind naar hier halen. Dat kost heel veel geld. En
mijn leven ook opbouwen. Dat is het enige eigenlijk. Dat duurt tijd. Voordat iemand een paspoort
heeft, ben je drie jaar verder. Drie jaar ongeveer en in die tussentijd kun je, ja, heb je een heleboel
onkosten..
Said: Dat is echt een duidelijk antwoord.
Wie is volgens u verantwoordelijk voor zwemonderwijs van uw kind?
Respondent: Ja, ik ben er verantwoordelijk voor, uhm, dat hij leert zwemmen. Niet letterlijk, dat
doen die zweminstructeurs noem maar op allemaal. Maar ten eerste zal ik hem toch moeten
aangeven om te gaan zwemmen, zeg maar..
Said: Waarom ik deze vraag stel, is eigenlijk, in het verleden heeft de altijd de school voor zwemles
gezorgd. Voor 2013 bedoel ik, ik weet niet of jij toen al kinderen had. Jarenlang heeft school altijd
gezegd ‘als je in groep 6 zit, gaan wij zwemonderwijs geven’. Je kind kan eigenlijk gratis zwemles
volgen. Maar nu is er een bepaalde discussie ontstaan, uhm, tussen ouders, tussen scholen, tussen
de zwemverenigingen, noem maar op. Die eigenlijk zeggen: ‘wie is er eigenlijk verantwoordelijk
voor?’ Nou, zijn dat de ouders, want je leert je kinderen ook fietsen, dan moet je ook ervoor
zorgen dat je kind kan leren zwemmen.
Respondent: Ik vind het wel erg. Ja, het jaar voordat Ziad naar Nederland kwam, toen kon het nog,
2012 hé.. Toen werd het nog vergoed, betaald enzo. Maar daarna, toen hoorde ik dat, maar ik vind
het wel erg sociaal dat het weer terug zou komen. Ik zou het heel erg goed vinden. Ja, ik vind dat een
hele goede zaak eigenlijk. Het is ook heel duur hoor, ik moet zeggen dat ik me goed kan voorstellen
dat sommige gezinnen dat niet kunnen betalen, iets van zevenhonderd of achthonderd euro voor het
hele traject. Maar het is best wel duur, het is sowieso duur in Nederland… Maar als het er niet is,
schroom ik er niet voor om zelf verantwoordelijkheid te nemen en het gewoon te doen.
Said: Inderdaad, jij zegt zelf ook ‘ik heb zelf verantwoordelijkheid, vind ik. Want ik leer mijn kind
allerlei dingen. Ik nam een voorbeeld als fietsen’. Maar jij zegt dus ook ‘ik vind ook wel dat een
ouder verantwoordelijkheid heeft om zijn kind te leren zwemmen’.
Respondent: Ja.
Said: Oke, dat is duidelijk..
Respondent: Als het vergoed kan worden, dan is het goed.
Said: Wat is volgens u nodig om uw kind en andere kinderen te leren zwemmen? Welke hulp is
daarbij nodig/wat moet er daarvoor gebeuren? (Doorvragen)
Respondent: Ja.. Kijk, een stukje betrokkenheid in ieder geval.. Van ouders’ kant en van school de
kant, denk ik ook. Uhm, het is ook voor kinderen belangrijk voor kinderen dat ze met elkaar
zwemmen, want als ze apart gaan, weet je wel.. vanuit ouders uit, is ook een nadeel dat ze niet per
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klas gaan. Want ik had het vroeger ook gedaan, heb jij vroeger ook gehad waarschijnlijk. Per klas is
veel, uhm behalve leuker, hoe noem je dat, het is beter, het is socialer.
Said: En betrokkenheid, wat bedoel je daar precies mee? Dat je dan verschillende kinderen leert
kennen, bedoel je?
Respondent: Ja, dat ook, dat ook, een stukje sociale respect, maar ook in de zin dat we met z’n allen
onze kinderen leren, moeten gaan leren met zwemmen. Weet je wel, op wat voor gebied dan ook,
sociaal, financieel, noem maar op. Met z’n allen. Qua gemeente- kant, de school en ook vanuit jezelf.
Said: En wat denk je dat je daar nog meer voor nodig hebt om je kind te leren zwemmen. Denk aan
bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, misschien betere infrastructuur, dus meer zwembaden in de
omgeving?
Respondent: Ik vind dat je hier in de buurt genoeg te kiezen hebt. Je hebt er drie, dacht ik. Ja,
infrastructuur is ook goed, ik zie daar het probleem niet in.
Said: Jij denkt dat er in ieder geval genoeg mogelijkheden zijn om je kind op zwemles te zetten.
Respondent: Ja, zeker wel. Absoluut… Ik vind het gewoon belangrijk dat het eigenlijk geregeld word
dat het vergoedt word. Dat is het belangrijkste. Anders krijg je een soort van sociale klasse, weet je
wel, en dat vind ik ook niet echt goed eigenlijk. Veel van die ouders kunnen het wel betalen en die
weer niet. En dat vind ik een beetje, niet goed eigenlijk..
Said: Je hebt het over regelen he. Het moet geregeld worden. En wat bedoel je dan, zeg maar dat
Jeugdsportfonds een gedeelte moet worden geregeld voor die ouders die daar in aanmerking voor
moeten komen of wat bedoel je dan.
Respondent: Ik bedoel dat het schoolzwemmen terug kan komen bijvoorbeeld. Dat je dat niet zelf
hoeft te betalen. Want ik vind het al duur genoeg eigenlijk, van die kant gezien. Niet vanuit mijn
eigen verantwoordelijkheid als dat niet zou gebeuren. Dat zou wel goed zijn, gewoon, voor elk gezin,
vind ik. Anders krijg je degene die wel geld hebben doen het wel en anderen niet. Er kunnen
verschillende situaties in zitten.. Ik vind mijn situatie wel anders, ik kan het wel, maar je hebt zoveel
dingen die eerst komen kijken, wat ik had uitgelegd.
Said: Hoe belangrijk vindt u het dat zwemonderwijs op school wordt gegeven? (En waarom?)
Respondent: Aan de ene kant is het makkelijker voor de ouders, maar aan de ander kant, wat ik net
zeg, het is ook het sociale aspect, het is goed voor kinderen als ze samen gaan en niet alleen vind ik.
Het is het stukje sociale aspect. Maar ook het stukje financiële aspect, vind ik. Het is beiden erg
belangrijk, vind ik. Anders voelen kinderen zich buitengesloten, kan ook gebeuren, weet je wel. Ten
opzichte van ander kinderen die dat wel hebben. Dat heb je dan ook. En dat is niet goed.
Said: dus bijvoorbeeld, dat je kinderen krijgt die zeggen ‘ik heb een zwemdiploma en jij niet, hoezo
heb jij geen zwemdiploma…’
Respondent: Dat is eigenlijk voor mij de voornaamste reden dat ik wil dat het gezamenlijk gebeurt en
vanuit schoolzwemmen gebeurd. Dat vind ik belangrijk.
Said: Dit was het interview, ik wil u bedanken voor uw tijd!
Respondent: Dat is geen probleem hoor!

67

68

Interview 11 ouder St. Jozef
Saïd: Hoe belangrijk vind u dat uw kind leert zwemmen?
Respondent: Heel belangrijk.
Saïd: Oke. Hoezo vindt u dat belangrijk? Kunt u dat verder toelichten?
Respondent: Met de zomer uhm... dan kunnen ze lekker naar het strand en uhm ja dan ben je toch
wel uhm… een beetje bang. Voor het geval dat en lekker zwemmen met het gezin is ook leuk. Snap je
dan hoeft papa niet iedere keer op hem te passen en weet ik het allemaal.
Saïd: U geeft eigenlijk aan dat als ze naar het strand gaan dat u ze dan met een gerust gevoel het
water in kunt sturen?
Respondent: Juist. Ja, ja klopt.
Saïd: Wat is de reden dat uw kind momenteel nog geen zwemdiploma heeft?
Respondent: Tijd. Hij traint twee keer per week en uhm… en hij voetbalt uhm… in het weekend. Dus
eigenlijk echt tijd.
Said: Stel dat het financieel niet goed zit, zou je dan bijvoorbeeld gebruik maken van het
jeugdsportfonds? Dat is en fonds die ouders bij kan staan voor een zwempakket.
Respondent: Ik weet dat het fonds bestaat en mijn zus maakt er ook gebruikt van weet ik, alleen mijn
man heeft een eigen zaak en heeft verteld dat we daar geen gebruik van kunnen maken, dat ons
inkomen te hoog is ofzo.
Saïd: Tijdens de inventarisatie hebben we een aantal factoren binnengekregen. Dat is religie, tijd,
kosten, cultuur, afstand, vervoer en sociale omgeving. Zou dat ook een rol kunnen spelen?
Respondent: Nee hoor, het is echt gewoon tijd. Echt waar.
Saïd: En financiële kwestie?
Respondent: Nee hoor, want elke keer zegt zijn vader ik ga hem inschrijven, maar dan zegt hij oh, ik
ben het vergeten en welke dag moet ik pakken en uhm… en ik zit hier met kleintjes thuis. Dat is
gewoon moeilijk met heen en weer brengen.
Saïd: Want u heeft een groot gezin?
Respondent: Ja, van zes kinderen.
Saïd: U woont in het middengebied. Wat zouden andere factoren kunnen zijn voor andere
families?
Respondent: Uhm… dat durf ik zo echt niet te zeggen.
Saïd: Wat zou een factor kunnen zijn?
Respondent: Het kan misschien financieel zijn. Ik weet het echt niet.
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Saïd: En misschien een cultuurverschil?
Respondent: Tegenwoordig is dat niet.
Saïd:

Wie

is

volgens

u

verantwoordelijk voor

het

zwemonderwijs

van

uw

kind?

Respondent: De ouders. Ja, de ouders. Kinderen, daar ben jezelf verantwoordelijk voor en daar hoort
veiligheid ook bij.
Saïd: Kunt u aangeven waarom u dat vind? In 2013 is het schoolzwemmen afgeschaft.
Respondent: Klopt. Dat heb ik bij mijn eerste twee kinderen gehad. Bij één kind was ze op de helft
toen heeft ze het afgemaakt totdat ze haar eigen diploma heeft.
Saïd: Heeft u niet zoiets van jullie hebben het jarenlang gefinancierd waarom nu niet? Jullie
hebben dat altijd op jullie genomen?
Respondent: Vind ik wel jammer. Tuurlijk. Het is natuurlijk altijd mooi meegenomen als de gemeente
het zou financieren, maar ja we weten hoe de gemeente Vlissingen zit met geld, moeilijk he
haha(lachen). Dus ja de verantwoordelijkheid ligt toch echt bij ons als ouders.
Saïd: U zegt wel de hoofdverantwoordelijken blijven de ouders.
Respondent: Toch uiteindelijk de ouders. Ja, het is heel belangrijk.
Saïd: Wat is volgens u nodig om uw kind en andere kinderen te leren zwemmen? Welke hulp is
daarvoor nodig en wat moet daarvoor gebeuren?
Respondent: Het zou fijn zijn als de gemeente het weer gaat vergoeden.
Saïd: Zou u nog andere ideeën hebben?
Respondent: Nee.
Saïd: De laatste vraag. Hoe belangrijk vind u dat zwemonderwijs op school wordt gegeven en niet
privé of misschien juist wel privé en niet op school? Het schoolzwemmen is afgeschaft, maar er zijn
sommige scholen die bieden nog steeds zwemlessen aan op hun school. De Omnibus bijvoorbeeld.
Respondent: Dat wist ik niet. Dat gaat dan via de ouders?
Saïd: Dat gaat wel via de ouders, maar de school zet zo’n project op maar de ouders moeten de
school dan betalen.
Respondent: Dat is wel heel leuk. Dat zou ik dus heel graag willen. Want met vervoer en tijd is het
dan geen probleem, want ze kunnen met z’n allen in een bus, dat vind ik ideaal. Dat zou echt ideaal
zijn.
Saïd: Waarom vindt u het ideaal?
Respondent: Het is gewoon dat heen en weer brengen wat ik op het begin had aangegeven.
Saïd: Bedankt voor dit interview.
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Respondent: Geen dank, succes verder.
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Interview 12 ouder St. Jozef
Said: Hoe belangrijk vindt u het dat uw kind leert zwemmen? (Waarom vindt u dat?)
Respondent: Uhm, het is wel belangrijk denk ik want dan hebben ze plezier. En ook voor de
gezondheid natuurlijk, dat ze een beetje bewegen. Ja dat zijn de voornamelijke redenen denk ik.
Said: Kunt u daar wat dieper op ingaan en zijn er misschien niet meerdere redenen waarom het
belangrijk is?
Respondent: Uhm, ja misschien dat als ze later in de zee gaan zwemmen, dat ze dan gewoon goed
kunnen zwemmen natuurlijk. Dat ze zichzelf kunnen redden in bepaalde nood of wat dan ook. En we
leven natuurlijk ook wel in Nederland he.. wij zijn echt een waterland he… Zeeland. Veel mensen
wonen aan het strand. Genoeg kanaaltjes waar je kan zwemmen en dat soort dingen dusja. Ik wil niet
zeggen dat ik aan het strand woon hoor haha maar ik woon vijf minuutjes van het strand. Maar je
hebt hier ook gewoon genoeg kanalen die uhm.. waar weleens kinderen inspringen van een rand van
een kanaal of van een klein bruggetje of wat dan ook. Dan is het natuurlijk wel belangrijk dat ze
kunnen zwemmen.
Said: Wat is de reden dat uw kind momenteel nog geen zwemdiploma heeft? (Doorvragen naar
achtergronden)
Respondent: Nou dat gaat om financiële redenen. Zwemlessen worden nu niet meer vergoed en het
is gewoon te duur geworden voor mij. Je betaalt nu wel duizend euro per jaar om je kind te laten
zwemmen, kijk als je twee of drie kinderen zoals ik hebt. Ja dan kost dat weer drie duizend euro op
jaarbasis. Ja dan gaat het gewoon heel moeilijk worden dus dat is wel een grote reden dat ik mijn
kinderen niet kan laten zwemmen. Kijk ik heb gewoon een baan en heb ook een redelijk inkomen en
als ik het heel graag zou willen en goed zou sparen zou ik wel aan die drieduizend euro kunnen
komen. Maar ja dan moet ik wel andere dingen ervoor laten gaan. Ja en dan heb ik liever dat ik
andere leuke dingen doe met mijn kinderen dan dat ik ze laat zwemmen.
Said: Over wat voor andere leuke dingen heeft u het dan?
Respondent: Nou gewoon leuke dingen uhm... een dagje uit met het gezin. Uhm... leuke kleding voor
de kinderen. Ja gewoon uhm.. eten en dat soort dingen. Dus gewoon levensbehoefte die ook wel
belangrijk zijn vind ik. Ik vind zwemmen heus wel belangrijk hoor, maar ik vind andere dingen
belangrijker en ja daar kies ik op het moment nu gewoon voor. En ja misschien als ik in de toekomst
meer ga verdienen, ja dan ga ik zeker kijken om ze te laten zwammen ja.
Said: Oké duidelijk. Bent u de enige die werkt thuis of werkt uw partner bijvoorbeeld ook?
Respondent: Nee ik ben de enige kostwinnaar dus soms is het moeilijk om voor een gezin van vijf te
zorgen. Ik kom net rond eigenlijk, tuurlijk hou ik soms wel wat over aan het einde van de maand
maar ja.. ik moet ook wel een beetje sparen snap je?
Said: Wist u dat er een jeugdsportfonds bestaat waar mensen financieel bijgestaan kunnen
worden?
Respondent: Ja dat weet ik, alleen is het probleem dat ik daar net geen recht op heb. Mijn vrouw
heeft dat een tijdje terug uitgezocht blijkbaar. Mijn vrouw zei dat je onder een inkomen moet vallen
als je daar gebruikt van wilt maken. Ze heeft toen nog wel iets geprobeerd maar dat we hebben we
toen ook maar laten doen.
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Said: Welke van de volgende factoren spelen voor u of voor mensen in uw omgeving mogelijk een
rol in het niet afnemen van zwemonderwijs en waarom:
religie/tijd/kosten/cultuur/afstand/vervoer/sociale omgeving?
Respondent: Nou ik en mijn vrouw komen uit Marokko, noordelijke deel van Marokko. Ook wij
hebben daar stranden enzo. Wij zijn daar ook met de zee eerlijk gezegd opgegroeid. Alleen maar
zwemmen en van rotsen afspringen enzo. Maar ja kinderen moeten ook doen wat ze leuk vinden en
dan kijk ik naar andere mensen uit de omgeving. Ja sommige kinderen vinden andere sporten ook
leuk. Eentje vind voetbal leuk of eentje vind karate leuk ja en eentje die vind zwemmen leuk. Maar ja
je moet ook kijken van ja welke sport is te betalen. Kijk een kind van mij zit wel op voetbal en dat is
gewoon veel goedkoper. Ik geloof dat wij per jaar nog geen tweehonderd euro betalen voor Ibrahim,
ja dat is toch veel minder dan die duizend euro wat bij zwemmen wel zo is. En ja dan denk ik dat
andere ouders zoals mijn buren of mensen zoiets hebben van beter die sport dan dat dure
zwemmen. En als het in de buurt is zoals de voetbal verenging in dit geval dan is het logisch dat ik dat
eerder heb overwogen. Maar hij vind voetbal ook gewoon leuk dus ja daar kijk ik ook naar en dan
moet ik daarop ook een beslissing maken ja. En als ik mij buurtgenoten spreek zoals mijn buren die ik
regelmatig spreek, ja hij heeft ook kinderen die geen zwemdiploma hebben. Ik weet dan niet precies
hoe oud zijn kinderen zijn maar ja. Maar ik weet wel uhm.. dat hij het ook duur vind en dat hij
duizend euro per jaar ook veel te dur vind en het daarom ook niet heeft gedaan. En dat is wat ik net
ook al aangaf ja als je meer kinderen hebt en je moet ineens drieduizend euro missen op een jaar..
gewoon moeilijk. Dat is gewoon bijna driehonderd euro in de maand. En misschien ook een
cultuurverschil zou kunnen. Want kijk de Nederlanders hier worden opgegroeid met schaatsen en
zwemmen en dat is ook echt de cultuur hierzo. In Marokko ben ik ook opgegroeid aan de kust maar
daar leer je niet echt zwemmen. Je leert er wel zwemmen maar je kan het dan gewoon niet zo goed,
je leert om te blijven drijven en daar is dan ook niet echt aandacht voor en je hebt ook geen
diploma’s ofzo. Dus ik snap wel dat ouders dan misschien een andere cultuur hebben ja. Ja religie of
afstand is niet echt een reden hoor, want je kan hier gewoon op de fiets naar het zwembad, iedereen
heeft toch gewoon een fiets tegenwoordig. Dus afstand of vervoer is denk ik niet echt een probleem
hoor. Voor mij in ieder geval niet, ik heb ook gewoon een auto dus ja.
Said: Wie is volgens u verantwoordelijk voor zwemonderwijs van uw kind?
Respondent: Uiteindelijk ben ik dat.
Said: Oké en waarom vind u dat, kunt u dat toelichten?
Respondent: Ja ik ben verantwoordelijk voor mijn kind. Dus de keuzes die ik maak nu, bij wijze van..
uhm ik kijk nu naar het financiële gedeelte. Ja die neem ik nu en ja misschien gaat dat ten koste van
mijn kind. Maar ik heb de verantwoordelijkheid dus ik maak daarin ook de keuzes. Kijk ik ben
verantwoordelijk voor de opvoeding van mijn kind en ja daar hoort zwemmen ok wel bij vind ik. Ik
moet ervoor zorgen dat ze veilig zijn en ja daar hoort kunnen zwemmen ook bij toch. En niet alleen
hier in Nederland maar ook in Marokko, als we daar op vakantie gaan dan moet ik zorgen voor de
veiligheid van mijn kinderen. Dat is toch best logisch ja.
Said: En u vind voor de rest niet dat andere partijen of mensen ook een verantwoordelijkheid
hebben?
Respondent: Jazeker wel. Ik denk dat iedere burger wel recht heeft om te kunnen sporten of om
uhm.. sowieso te kunnen zwemmen. Natuurlijk voor de veiligheid maar ook voor dat burgers zich
veilig kunnen voelen in de omgeving. Net zoals dat bijvoorbeeld iedereen EHBO moet krijgen zou
iedereen ook moeten kunnen zwemmen. Nou ben ik verantwoordelijk voor de opvoeding van mij
kind en moet ik ervoor zorgen dat mijn kind veilig kan zijn. Maar ook scholen moet ervoor zorgen dat
Ibrahim bijvoorbeeld veilig op school kan zijn. Dus ik vind ook dat de scholen een beetje
medeverantwoordelijk zijn want ook zij voeden mijn kind een beetje op. Maar ook gemeentes
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kunnen bijvoorbeeld een rol spelen door die scholen hierbij te helpen denk ik dan. Misschien met
subsidies ofzo.. uhm dat de financiële kant ook veel aantrekkelijker wordt voor ons. Want uiteindelijk
zijn toch de kinderen de dupe van dat ze niet kunnen zwemmen… en de ouders natuurlijk. De
gemeente moet ervoor zorgen dat het betaalbaar is en ze moeten ook weten da niet iedereen veel
verdiend snap je. Want kijk bij de gemeente verdienen ze zeker wel een goede salaris. Maarja ik
verdien niet zoveel he.. dus ja.. en dan heb ik ook nog drie kinderen en een vrouw. Zij moeten er
gewoon voor zorgen dat het betaalbaar is want niet iedereen kan het betalen en dat is jammer.
Said: Wat is volgens u nodig om uw kind en andere kinderen te leren zwemmen? Welke hulp is
daarbij nodig/wat moet er daarvoor gebeuren?
Respondent: Uhm… ik denk dat er vanuit school bijvoorbeeld zwemlessen gegeven kunnen worden.
Onze school heeft geen zwembad weet ik maar ik bedoel dat ze met de kinderen aar het zwembad
gaan en dan zwemlessen gaan krijgen. En ja misschien kan de school dan een beetje meebetalen en
de ouders ook, bijvoorbeeld helft helft, dan krijg je al snel dat er meerdere ouders hun kind op
zwemles sturen. Dus net zoals een paar jaar geleden op een woensdagmiddag met een bus naar het
zwembad ging met de kinderen. Dan doe je al een goede stap richting de goede weg. Niet alleen
zwemmen buiten schooltijd geven he maar ook tijdens schooltijd zou ook goed zijn. Maar ook de
gemeentes hoor, die bijvoorbeeld aan de zee wonen zoals een Den Haag of Vlissingen een Veere en
noem maar op. Dat zij bijvoorbeeld deze scholen gaan helpen hiermee. En het is ook wel logisch dat
de gemeente misschien denkt van die verantwoordelijkheid gaan we niet meer nemen voor de
ouders en kinderen. En de gemeente Vlissingen heeft veel schulden lees ik altijd dus dat snap ik wel.
Alleen ze kunnen wel creatief zijn en helpen zoeken naar oplossingen.
Said: Wat voor oplossingen bedoelt u dan?
Respondent: Nou misschien kunnen ze mensen van de gemeente sturen naar scholen om te kijken
welke kinderen geen diploma hebben en die helpen. En dan deze ouders bijvoorbeeld ene vrijkaartje
kunnen geven om hun kinderen een keer naar een zwemles te sturen om zo te kijken hoe dat gaat.
Als de eerste stap gezet is dan gaan ouders misschien toch wel snel ja zeggen. Maar misschien
kunnen ouders hun kinderen zelf ook leren zwemmen, zo moeilijk is dat toch niet denk ik. Tuurlijk
moet je wel weten hoe dat moet, maar als je zelf kan zwemmen dan kan je andere kinderen het ook
wel leren. Dat zou ook wel een goede stap kunnen zijn en dan ben je ook echt verantwoordelijk als
ouder.
Said: En welk hulp is daarbij voor nodig?
Respondent: Nou dat er vanuit school mensen moeten worden gestimuleerd he.. uhm dat
leerkrachten misschien iets kunnen zouden doen of zeggen tegen de ouders. Ouders luisteren
misschien sneller naar een juffrouw of directeur dan naar hun eigen kind of andere ouders weet je
wel. Ten minste ik wel denk ik.
Said: Hoe belangrijk vindt u het dat zwemonderwijs op school wordt gegeven? (En waarom?)
Respondent: Nu wordt het niet meer gegeven, we leven in een samenleving waar we zitten met een
veel kinderen die zitten met een overgewicht. Dat veel kinderen niet genoeg bewegen en niet gezond
eten en leven. Daarom vind ik dat de school daarin wel een rol in kan spelen zodat ze een beetje
kunnen bewegen en gezond kunnen zijn. Want nu wordt er ook op school gezegd dat ze gezonde
eten moeten meenemen voor de pauze, maar eten is niet alles bewegen ook he. Dus het zwemmen,
moet gelinkt worden aan school want ik ben niet anders gewend. Ik denk dat het gewoon goed
werkt. Ik zie geen andere opties. Het is gewoon een soort traditie wat weg is gegaan en dat werkte
gewoon heel goed.
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Said: Ik wil u bedanken voor het interview!
Respondent: Graag gedaan.
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Interview 13 gemeente medewerker Arjan van den Beld
Said: Hoe belangrijk vindt u het dat inwoners zwemvaardig zijn? (vanuit uw functie)
Respondent: Ja nouja, dat is denk ik sowieso belangrijk voor iedereen. Maar zeker in een land als
Nederland, zeeland. Waar je gewoon heel veel water hebt. Ja dan denk ik, het is voor iedereen
belangrijk. Eigenlijk moet iedereen gewoon kunnen zwemmen. Het is natuurlijk mooi als je vroeg
begint en dat kinderen jong beginnen. Zo verklein je het verdrink gevaar het meest. Als je op
vierjarige leeftijd al kunt zwemmen heb je toch al een aantal jaren gewonnen. Als je pas op tienjarige
leeftijd gaat leren zwemmen ja dan loop je een grotere kans dat je een verdrinkinsgeval hebt. Dus ja
hoe jongen hoe beter.
Said: Dus alleen veiligheid vindt u belangrijk?
Respondent: Ik denk wel dat de veiligheid het aller belangrijkste is. En daarnaast is het natuurlijk wel
zo, je komt op het voortgezet onderwijs en je kunt niet meedoen met zwemactiviteiten. Het is
belangrijk dat je in de maatschappij kunt meedoen. Dus de participatie is dus gewoon ook een hele
belangrijke. Maar ik vind wel, ik bedoel het staat toch op een andere orde. Dat zie ik meer op
hetzelfde van, tuurlijk ik bedoel van. Met voetbal kun je ook niet altijd mee maar misschien kun je
wel gewoon meedoen. Maar met zwemmen is het wel zoiets van ja dat kun je niet echt helemaal
doen, dus ik vind dat wel van een andere orde want dat gaat echt om veiligheid.
Said: Wat zouden volgens u redenen kunnen zijn dat kinderen uit groep 5/6 nog geen
zwemdiploma hebben?
Respondent: Ik denk dat dat wel erg divers is, en misschien wel meerdere redenen samen. Dat is
denk ik inkomen he, dat zal wel een rol spelen wellicht. En toch dus te hoge kosten en prioriteit, de
prioriteiteninstelling bij mensen zelf. De culturele achtergrond zal een rol spelen. Ik denk dat dat wel
de belangrijkste zijn. Misschien verder praktische dingen zoals vervoersproblemen. Een beetje van, ik
moet naar het zwembad en ik heb geen auto. Hoe ga ik er nou komen. Dat soort zaken he.
Said: Wie is volgens u verantwoordelijk voor de zwemvaardigheid van kinderen?
Respondent: Ja wat mij betreft zijn dat echt de ouders. Als ouder ben je tot hun achttiende
verantwoordelijk voor je kinderen. In brede zin he ik bedoel, school heeft natuurlijk wel een
bepaalde taak voor de kinderen maar dat is echt gericht op onderwijs. Dat is daar dan ook echt
neergelegd die verantwoordelijk. Ja en voor de rest ja, je leert je kinderen fietsen en je leert je
kinderen dus ook zwemmen. En ja eigenlijk moet je als ouder ook zorgen dat je kinderen voorbereid
zijn op een zelfstandige leven naar hun achttiende. Ja daar hoort het zwemmen ook bij.
Said: Is het nu zo dat de gemeente Vlissingen helemaal geen enkele verantwoording heeft voor de
zwemvaardigheid van hun burgers?
Respondent: Ik vind wel dat we als gemeente verantwoordelijkheid hebben in het faciliteren. We
moeten ervoor zorgen dat er een zwembad is. Dat daar tegen een redelijke tarief zwemlessen
mogelijk gegeven kunnen worden. Dat het redelijk om de hoek ligt voor mensen. Dat soort dingen,
daar hebben wij een rol in. Maar als die faciliteiten er zijn, dan denk ik in principe dat die ouders daar
verantwoordelijk voor. Binnen een kader verantwoordelijk. Dan is het wel zo dat onze gemeentelijke
rol vanuit de traditie hebben we een aantal jaren of decennia hebben wij voor het schoolzwemmen
gezorgd. Vanuit die traditie heb je nu wel een bepaalde rol om die overgave van
verantwoordelijkheid goed overkomt. We hebben een bepaalde verwachting geschapen. En mensen
zijn eraan gewend geraakt. Maar dat wil niet zeggen dat we dat hebben gedaan, dat we dat moeten
76

blijven doen. ik bedoel zo werkt het ook niet, alleen moeten we wel voor een goeie overgang zorgen.
En ik denk dat we daarmee bezig zijn door enerzijds goed te kijken van wat gebeurd er? De aantallen
en dat soort zaken, maarja en dat goed te blijven monitoren. Initiatieven te blijven ondersteunen als
die er zijn. Initiatieven op scholen, we hebben ook een sportraad die daar een beetje in stuurt en te
helpen. Nou omdat in stand te brengen. Nou dat is onze faciliterende rol en dat zit ook een beetje in
die overgangstaak zeg maar van ons. En ik denk binnen dat kader op die manier zouden we meer dan
dat ook niet moeten doen.
Said: U heeft het over faciliteren, wat bedoelt u daarmee precies?
Respondent: Nou dat is heel breed. Dat is vanaf uhm, enerzijds de accommodatie en alle faciliteiten
daarin voor een redelijke tarief. Maar dat is anderzijds ook het jeugdsportfonds. Zorgen dat ouders
die het net niet kunnen betalen, die het alsnog kunnen betalen. En zo zit er toch een soort van
vangnet van allerlei maatregelen die ervoor zorgt dat mensen. He, dat de faciliteiten zo breed
mogelijk zijn. En dat iedereen… dat de kans dat mensen het toch gaan doen. hun kinderen
zwemlessen volgen en dat die gewoon heel groot is. Op die manier kunnen we dat gewoon
versterken. In brede zin is dat denk ik de facilitering. Het feit dat we ook de aantallen registreren, dat
we daarmee naar scholen gaan. Dat we vervolgens die scholen, die ouders kunnen wijzen van, let op
uw kind heeft geen diploma. Wat dan extra onder de aandacht gebracht wordt. Misschien een
voorlichtingsbijeenkomst. Dat soort dingen. Dat kunnen wij er allemaal aan doen om het mogelijk te
maken, maar we moeten vooral niet zo ver gaan door de rol van de ouders over te nemen. Want dat
is gewoon een stap te ver. In brede zin moeten we proberen zoveel mogelijk mensen te stimuleren
om te gaan zwemmen door allerlei dingen. Nou ja... maar daar ligt dan wel ergens de grens. We
moeten niet terug naar van… we gaan die rol overnemen van ouders.
Said: Hoe staat de gemeente er financieel voor?
Respondent: De gemeente Vlissingen is natuurlijk een artikel twaalf gemeente. Die heeft wat dat
betreft.. staat onder curatele. In die zin staan we er niet zo goed voor, maar ik denk wel dat dat wel
los moet staan met hoe we omgaan met zwemvaardigheid en zwemonderwijs. En ik denk ook dat als
ik nu kijk van, misschien was dat van… als de gemeente er beter voor had gestaan. Hadden we
misschien langer zwemles gegeven. Maar aan de andere kant zie je landelijk wel steeds meer de
trend dat steeds meer gemeentes toch ook heel erg zitten op de participatie samenleving. En de
omslag daarin waar wij inwoners steeds meer hun eigen verantwoordelijkheid in laten nemen. En
daar past dit heel erg in. Ik bedoel, een aantal decennia geleden regelde we natuurlijk alles voor de
inwoners. Ik bedoel als er sneeuw lag op het stoepje van het welzijnscentrum, dan gingen wij die
sneeuw wel ruimen. Dat ging wel heel ver, ik denk daar zijn we te ver in door geschoten. Ik denk ook
wel dat de inwoners ook zelf dingen mogen doen. in die zin uhm… heeft het niet zozeer met de
financiële situatie te maken. Maar meer met de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. En
misschien had het wel een jaar langer of had het wat anders kunnen gaan.
Said: Waar wordt allemaal op bezuinigd?
Respondent: Natuurlijk op accommodatie straks. Uhm.. vooralsnog nog niet op de
zwemaccommodaties. Maar ja we hebben natuurlijk een takendiscussie gehad. Dus in die breedte is
er gekeken naar alle taken van de gemeenten. Dus ja…
Said: Hadden deze bezuinigingen te maken met het afschaffen van het schoolzwemmen?
Respondent: In directe zin wel. De aanleiding op dat moment was wel, we moeten bezuinigen. Maar
dat neemt niet weg dat ik denk dat dat het stoppen van het scholzwemmen, dat het ook al als de
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financiële situatie niet was geweest. Dat het eigenlijk.. dan was het nu ook al waarschijnlijk was
afgeschaft. Het past niet meer in het tijdsbeeld omdat als gemeente al dat soort zaken te regelen
voor je inwoners. Net zoals ik zeg, het had best nog vijf jaar kunnen duren hoor maar dan was het
uiteindelijk ook wel gestopt. Het is wel zo dat die bezuinigingen dat het wel een directe aanleiding is
geweest. Zo simpels is het, aan de andere kant als we nu kijken aan wat we uitgeven aan het
jeugdsportfonds en de vergoeding een op een. Is dat ook gewoon substantieel. En zo groot zijn die
verschillen ook niet. Tuurlijk zit daar wel een besparing, maar dat moeten we ook niet overdrijven. Er
gaat ook gewoon heel veel geld naar het jeugdsportfonds omdat er heel veel Vlissingse kinderen..
uhm daarvan gebruik maken. Maar ik denk ook per saldo is het de hele systematiek ook gewoon
beter. Ik denk dat je in deze systeem veel beter individueel kan ondersteunen he… dan een collectief.
Alle kinderen uit de klas.. ja die laten we zwemmen terwijl misschien 50% zijn of haar diploma al had.
Dus de effectiviteit van het schoolwemmen was ook gewoon niet zo heel groot. Er was ook redelijk
veel kritiek op het systeem vanuit het onderwijs… teveel lestijd. Het toch ook de
verantwoordelijkheid die het onderwijs nam. Want je moet met al die kinderen in een bus naar het
zwembad. Dus eigenlijk onder onderwijsuren zijn de onderwijzers verantwoordelijk. Kinderen liggen
in het zwembad en daar liggen risico’s aan verbonden. Ja het is wel tijdens lestijd, dus eigenlijk zijn zij
verantwoordelijk dan. En dan zijn het wel lastige situaties. En al die dingen samen maakt het wel dat
schoolzwemmen ook niet helemaal de ideale scenario was. Dat wordt nu wel zo geschetst misschien
maar dat was gewoon niet zo. En ook toen waren er kinderen die zonder zwemdiploma van de
basisschool kwamen. Dus er waren meerdere bezwaren waarom het schoolzwemmen hoe dan ook
gestopt was. Want langzamerhand.. ik denk dat als we nu straks voor elkaar hebben dat er
bijvoorbeeld echt … die kinderen die dan overblijven en net geen diploma hebben. Als je dat goed
kunt regelen door bijvoorbeeld collectief met scholen en ouders… dat in groepen te regelen. Dan dat
je uiteindelijk effectiever bent dan de oude situatie. Maar dat kost gewoon even tijd om dat op te
zetten. Ja die systeempjes als het ware moeten ontwikkeld worden. Als dat helemaal staat, dan staat
het ook.
Said: Welke rol vindt u dat
zwemonderwijs/zwemvaardigheid?

de

gemeente

moet

spelen

ten

aanzien

van

Respondent: Nou ja…wat ik daarstraks al zei, die brede facilitering. Dat begint met een goede
accommodatie. Goede kwaliteit van zwembadpersoneel, verschillende lespakketten. Een tarief wat
betaalbaar is, het jeugdsportfonds wat er is. Dat is allemaal die facilitering denk ik. Voorlichting via
die scholen. Scholen die mensen aanspreken. Dat in brede zin denk ik, daar hebben we een rol in.
Maar je kunt ook een stap verder gaan dat zie je bijvoorbeeld nu. Als er initiatieven zijn zoals nu
bijvoorbeeld op het Mozaïek die zelf zwemlessen aanbieden. Dat soort initiatieven waar partijen
gewoon uhm... kinderen die nu nog geen zwemdiploma hebben, om die toch te helpen. Om in een
kleine groep bijvoorbeeld dat zwemdiploma te gaan laten halen. Die ouders vaak te ondersteunen. Ik
denk dat we dat soort initiatieven kunnen ondersteunen. En dan denk ik niet zozeer geldelijk maar
puur al het mogelijk maken. Want ik bedoel ik denk niet dat je het altijd financieel moet gaan
betalen. Maar al zou je maar kunnen zorgen dat uhm.. dat die bussen op een gegeven moment… als
die bussen een knelpunt is dat je zegt van, daar bieden we ondersteuning in. Maar het is vooral ook
helpen, ondersteunen, meedenken. Als zo een groepje je dat wilt regelen dan kan ik me voorstellen
dat je daar een soort van subsidie voor geeft. Maar dat gaat niet om een volledige vergoeding, maar
het gaat vooral om het aanjagen en dan vooral het aanjagen van dat soort initiatieven. En daar
zouden wij denk ik als gemeente eventueel een rol in kunnen spelen. Maar het moet niet de andere
kant opgaan, dus het overnemen daarvan. Ik zie dat aanjagen ook als van dat is misschien ook wel
iets wat je in de eerste fase doen. dat moet je niet structureel willen doen. Wij hebben natuurlijk
zicht op het hele veld. Wij kunnen heel goed zien van wat kan welke partij daarin betekenen. Wij zijn
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in staat denk ik om mensen gewoon bij elkaar te brengen. Partijen bij elkaar te brengen. En daar
waar je kansen ziet. En door bij elkaar brengen van partijen kun je denk ik soms al het een en andere
bewerkstelligen. En dat is denk ik met name onze rol.
Said: Is er binnen de gemeente een verandering van beleid geweest sinds het schoolzwemmen is
afgeschaft?
Respondent: Nee, eigenlijk niet. In die zin hebben we eigenlijk gezegd van ouders zijn
verantwoordelijk. Wat je wel merkt is dat je langzamerhand mensen overtuigd. Je merkt wel vind ik
dat mensen in eerste instantie heel erg tegen het afschaffen van het schoolzwemmen zijn. Op het
moment dat je mensen ook meeneemt daarin en je gaat het uitleggen. Dat mensen ook
langzamerhand wel zien en snappen dat het wel logisch is. Dat dat systeem ook niet ideaal was. Dat
het logisch dat je bent gaan kijken naar andere oplossingen. En dat draagvlak dat blijkt wel.. en er is
eigenlijk heel weinig protest vanuit de samenleving. Er zijn enkele politieke partijen.. een die er
uitspringt. En verder is er eigenlijk ook weinig bezwaar, weinig kritiek geweest. En uhm ja goed..
maar ik denk ook dat wij als gemeente door het te blijven te monitoren. Het jaarlijks zelf gewoon
weer op de agenda zetten, dat we het gewoon blijven doen. Nou ja ik bedoel, we hadden het ook
helemaal kunnen laten vallen. Het is alleen voor de ouders dus we laten het helemaal doen. Want we
hebben het juist ook wel echt.. gewoon nou ja een soort van warme overdracht. En het monitoren,
het volgen dat hebben we ook bewust willen doen, om zo ook gewoon zicht te houden van, wat
gebeurd er? En hoeveel kinderen hebben er straks geen diploma? En je ziet dat het aantal zonder
zwemdiploma gewoon terugloopt. Dan denk ik dat het opzich wel heel positief teken is. En een
volledige uitban van dat mensen verdrinken dat kun je niet. En zeker niet met een zijinstroming van
vluchtelingen, je gaat nooit de honderd procent halen. Maar ik denk dat we nu al een goede richting
op zijn, en natuurlijk moet je altijd blijven streven naar meer. Maar op een gegeven moment zit er
wel
ergens
een
grens.
Dat
je
meer
niet
gaat
bereiken.
Said: Hoe kunnen die mogelijkheden in het beleid/de begroting worden vormgegeven en
verantwoord?
Respondent: Nou ja als je het hebt over begroting, dan heb je het over denk ik financiën. Ik denk dat
dit soort dingen per saldo niet te maken hebben met hele grote zakken met geld. Het gaat vooral
over inzet van mensen. Mensen vanuit de gemeente maar ook vanuit andere partijen. En het liefst
ook van andere partijen. Maar wij kunnen daar wel wat in doen, en op het moment dat wij dat doen
dan gaat het over uren van ons. En dan kost het per saldo natuurlijk ook geld. Maar goed die mensen
zijn er toch en die kunnen heus wel een paar uur in een bepaalde week daar wat energie in stoppen.
Dus gewoon bij elkaar brengen is gewoon onderdeel van de taken van de huidige
sportfunctionarissen. Want daar ligt het nu met name. En ja goed.. het borgen in beleid, in principe is
denk ik dat doelstelling altijd geweest om zoveel mensen te laten sporten. Dat is in dit geval wel wat
anders dus veiligheid is opzich niet een echte doelstelling. De grote van veiligheid is geen doelstelling
van sport. En geen onderdeel van het sportbeleid. Dus ja wellicht dat we dat soort dingen wel in
moeten brengen, dus wat nadrukkelijker in een nieuwe beleid. Maar in principe voeren we het al uit
als hoe wij het in de toekomst willen. Dus dan is het puur vastleggen op de wijze zoals hoe wij het nu
uitvoeren. Dus in die zin voegt dat ook niet heel veel toe.
Said: Hoe is de infrastructuur in uw gemeente ten aanzien van zwemscholen?
Respondent: Uhm, nou ja we hebben een gezamenlijk gemeentelijk zwembad. En voor een deel laten
we het ook over aan de markt. Zoals ik eerder aangaf is het wel goed dat de markt daar nu ook een
79

rol in heeft. Want ik denk dat het niet per se alleen via een gemeentelijke zwembad moeten doen. en
dat de ouders gewoon zelf de keus hebben. En wat belangrijk is dat je wel een beetje zicht houd op
de kwaliteit. En dat die kwaliteit geborgd is. Dat is een belangrijke denk ik. En ja de rest van de
infrastructuur, dat heb ik min of meer ook al aangegeven. En het jeugdsportfonds en dat soort zaken,
ja goed daar doen we denk ik ook al het nodige in. En ja wanneer er aanvullende dingen nodig zijn
zoals ouders of scholen die vragen om dingen dan moeten we denk ik daar ook in ondersteunen.
Said: Zijn de zwembaden goed bereikbaar voor alle inwoners?
Respondent: Ja wat is goed? Ik denk dat ze zeker op fietsafstand liggen van de kernen. Misschien niet
allemaal helemaal op looptafstand. Maar goed je kent je afvragen of dat wel helemaal reëel is? Dus
ik denk dat ze zeker goed bereikbaar zijn. Vanuit gaan dat er ook heel veel mensen de beschikking
hebben over ene auto. Als ze dat niet hebben kunnen ze ook op de fiets komen. Dus ja ik ben van
mening dat het wel zo is.
Said: Hoe zijn de zwembaden gelegen ten aanzien van de locaties van basisscholen?
Respondent: Nou we hebben drie zwembaden, en daarvan zijn er twee uiteindelijk niet van ons. Dus
daar kunnen we de locatie ook niet van bepalen en dat is voor ons bepaald. We hebben natuurlijk
een gemeentelijke zwembad en die staat natuurlijk op de grens van Vlissingen en Middelburg. We
hebben natuurlijk een heleboel meer basisscholen. Dus sowieso kun je die niet echt uhm… je kunt
niet op iedere school een zwembad hebben. Dat is niet reëel, en ik vraag me ook af in hoeverre het
belangrijk is, dat de afstand tussen school en zwembaden. Het zijn twee wezenlijke andere dingen. In
het verleden lag daar veel meer een relatie met het schoolzwemmen. Nou dat is niet meer ja mensen
gaan in hun eigen vrije tijd met hun kinderen naar het zwemmen. In principe maakt dan denk ik de
locatie ten opzichte van scholen, dat voelt niet zo heel veel toe in mijn ogen.
Said: Heel erg bedankt voor uw tijd en moeite, graag wil ik u hiervoor bedanken.
Respondent: Graag gedaan!
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Bijlage 5: Interviews Gemeente Vlissingen
Interview 14 gemeente medewerker Sem Stroosnijder

Said: Hoe belangrijk vindt u het dat inwoners zwemvaardig zijn? (vanuit uw functie)
Respondent: Ik vind het belangrijk dat de inwoners zwemvaardig zijn, eigenlijk vanuit twee
gedachten. Ten eerste is dat natuurlijk de veiligheid. Uhm.. nou we leven in een waterrijkeland en
waterrijke provincie. En je wilt dat iedereen zichzelf kan redden mocht hij of zij onverhoopt te water
raken. Dus dat is het ene en het andere is participatie. Wij willen dat iedereen en dan kinderen
speciaal nog. Uhm.. mee kunnen doen in de samenleving, kunnen participeren in de samenleving. En
het kunnen zwemmen is daar een belangrijk onderdeel van want ja we wonen in een waterrijke
provincie. En je hebt hier veel activiteiten zoals naar het strand toe gaan of naar het zwembad gaan
met een kinderfeestje… of nja we hebben met water te maken. Dan is het fijn dat je ook mee kan
doen, in ieder geval niet uitgesloten wordt dat je niet kan zwemmen.
Said: Waarom is het zo belangrijk dat die kinderen kunnen participeren?
Respondent: Nja..kijk je wilt natuurlijk dat alle activiteiten die als normaal beschouwd worden, dat
mensen daar onbelemmerd aan mee kunnen doen. Uhm.. omdat je dan ook… ja hoe moet je dat
zeggen. Dat je opgroeit met het gevoel dat je onderdeel bent van de maatschappij, de samenleving.
En dat helpt je denk ik weer verder in het leven om je weg te vinden in die samenleving. En als je
opgroeit met het gevoel dat je er niet altijd even goed behoort, ja dan denk ik dat je daar later in je
leven ook problemen mee ondervind. In het vinden van werk bijvoorbeeld, het maken van een
studiekeuze. Als je echt onderdeel bent van de samenleving denk ik dat je meer kansen hebt dan
wanneer je daar stelselmatig buiten staat om een of andere reden.
Said: Wat zouden volgens u redenen kunnen zijn dat kinderen uit groep 5/6 nog geen
zwemdiploma
hebben?
Respondent: Ja dat kan heel divers zijn. Maar ik heb zelf kinderen in de leeftijd van groep een en drie.
En wat ik merk is dat heel veel kinderen in die leeftijdscategorie gewoon een zwemdiploma al
gehaald hebben. Uhm.. ik denk dat als dat niet het geval is, dat het meer te maken heeft met de
zwemcultuur of de afwezigheid daarvan of een andere zwemcultuur. Die in zo een groep of in een
uhm… of in een klas of op een school heerst. Daarmee bedoel ik te zeggen dat... kijk voor mensen die
opgegroeid zijn in Nederland is het halen van je zwemdiploma heel erg logisch. Het zwemdiploma
systeem bestaat hier al enkele tientallen jaren. Uhm.. de mensen van voor de 2e wereldoorlog zijn er
misschien niet mee bekend maar degene daarna, ja die zijn er allemaal mee opgegroeid. Mensen die
hier van buiten komen, denk ik dat dat niet heel logisch is voor hun. Als je dan ook nog in een deel
van de samenleving zit of komt of je bevindt waarin dat gemeengoed ontbreekt bij meerdere
mensen. Dan denk ik dat je daarin ook niet meegenomen wordt. Dat lijkt mij de voornaamste reden
waarom mensen geen zwemdiploma halen. Omdat.. kijk het geld, laat ik dan zo zeggen. Het halen
van een zwemdiploma kost geld, maar ik zie ook dat mensen zonder geld of met weinig geld de
prioritieten zo weten te leggen dat ze dat toch voor elkaar krijgen voor hun kinderen. En we hebben
natuurlijk ook een vangnet die gewoon goed bereik heeft. Dus veel mensen weten de weg te vinden
naar deze vangnet, dus ik denk dat het niet kan zien. Nja.. vervoer wordt ook veelvuldig genoemd als
zijnde een belemmering. Maar ik zie ook heel veel mensen.. ja de mobiliteit van mensen neemt in
zijn algemeenheid alleen maar toe. Los van dat het openbaar vervoer slechter wordt zie je dat er
steeds meer mensen.. autobezit neemt toe. Mensen zijn steeds meer in staat om een paar kilometer
te reizen. En we hebben gewoon in die zin op deze locatie die ook nog inde stad liggen waar je
gewoon goed je zwemdiploma kan halen. Dus ik denk niet dat dat een belemmering is, ik denk dat de
zwemcultuur daarin het meeste een rol speelt.
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Said: En dan die zwemcultuur waar u het over hebt, hoe is dat ontstaan denkt u?
Respondent: Nou ik denk dat wij gewoon.. dat het een combinatie is. Ten eerste, het leren zwemmen
of het leren zwemmen in groepsverband.. laat ik het dan zo zeggen. Dat is pas echt als onderdeel van
de welvaartstaat echt opgeklommen. Dus toen de overheid steeds een belangrijkere rol ging spelen
na de tweede wereldoorlog, werd ook het zwemvaardig maken van jongeren werd daar ook
onderdeel van. Eigenlijk vrij als een logische uitvloeisel daarvan. Uhm.. kijk en het feit dat wij het wel
zo ingericht hebben met diploma’s enzo, ik denk dat het ook wel een Nederlandse volksaard is als het
gaat om diplomering. Wij willen graag dat het wel geformaliseerd is ergens dat je het dan gehaald
hebt. Ik denk overigens dat iedere land een zwemcultuur heeft. Dat is buitenom misschien landen in
en rond de Sahara, denk ik dat er in ieder land gezwommen wordt. Alleen hoe je een kind dat
bijbrengt, ja dat scheelt heel erg per land. Er zijn heel veel landen, ik denk dat het gros is van dat
ouders dat ze het kinderen zelf leren. Er zijn ook landen waarin het wel via school of dergelijk geleerd
wordt maar zonder officieel diplomasysteem. In Amerika krijgen ze op school wel zwemles, maar is
het niet zo dat ze daar echt een diploma systeem voor is. Je kan op een gegeven moment gewoon
zwemmen. Kijk wij hebben hier in Nederland gewoon een echt vrij uniek systeem waarbij we dus
zwemdiploma’s hebben, waar je als ouder ook een gedeelde verantwoordelijkheid in hebt in het
halen van een zwemdiploma. En dat is ook wel de laatste twintig jaar min of meer weer ontstaan uit
uhm.. het systeem wat eerst was van nou de overheid of scholen die regelen dat. Is het wel langzaam
steeds meer bij de ouders gaan liggen zeg maar.
Said: Wie is volgens u verantwoordelijk voor de zwemvaardigheid van kinderen?
Respondent: Nou ja ik denk dat ieder ouder verantwoordelijk is voor de zwemvaardigheid van zijn of
haar kind. Uhm.. zoals je.. ja de situatie is ontstaan sinds de tweede wereldoorlog waarin de overheid
verantwoordelijk was voor die zwemvaardigheid. En er ook allerlei klassen kwamen en dat geregeld
werd. Ja die is langzaam afgebrokkeld. Deels natuurlijk door bezuinigingen en maar die afbrokkeling
is veel eerder gestart toen ouders zelf in grote groepen al die verantwoordelijkheid gingen nemen.
Vanaf de jaren tachtig negentig is het zo dat heel veel kinderen die op schoolzwemmen zaten
eigenlijk al via hun ouders zwemlessen hadden gehad. En al een diploma hadden voordat ze aan
schoolzwemmen toekwamen, en dat percentage groet steeds meer waardoor het nut van dat
schoolzwemmen langzaam ook verdween. Het werd een soort van natte gymles. Kinderen die
eigenlijk konden zwemmen nog even een uurtje in het water mochten spelen. En dat kwam
natuurlijk niet ten goede van de kinderen die niet goed konden zwemmen, want die hadden want die
hadden die aandacht wel nodig, om zo hun zwemdiploma te halen. Dat ontbrak dan vaak. Dus ik
denk dat de ouders dus verantwoordelijk zijn, dus dat dat wel steeds gegroeid is door de jaren heen.
Said: Hoe staat de gemeente er financieel voor?
Respondent: Ja nou de gemeente Vlissingen.. zit financieel in zwaar weer. Nou dat is zo uhm.. dat
betekent dat we moeten kijken naar alles wat we doen en of we dat nog kunnen blijven doen in de
toekomst. En dan een lastig punt daarin is blijft natuurlijk wel.. is zwemvaardigheid ene kerntaak van
de gemeente? Een beetje in samenhang met in de vraag die je eerder gesteld hebt. Wie is
verantwoordelijk voor de zwemvaardigheid? Ja.. je ziet in toenemende mate en dat het ook beleid is
van de gemeente Vlissingen is dat de ouder verantwoordelijk is. Uhm.. dus je zou kunnen zeggen de
gemeente Vlissingen heeft niet meer een kerntaak om kinderen zwemvaardig te maken. Dat neemt
natuurlijk niet weg dat op het moment dat ouders de verantwoordelijkheid kunnen nemen om wat
voor reden dan ook. Omdat uhm.. ze financieel niet kunnen of omdat ze ik noem maar wat .. dat hun
kind zodanige intensieve begeleiding nodig heeft. Dat dat niet uit een reguliere zwempakket betaald
kan worden, dat ze dat niet kunnen betalen. Ja dan hebben wij wel een verantwoordelijkheid
daarvoor om daarvoor te zorgen. En dat doen we dan ook natuurlijk met het pakket
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zwemvaardigheid en bijvoorbeeld ook met zwemlessen voor kinderen op speciaal onderwijs. Die
echt hele specifieke begeleiding nodig hebben. Ja, uhm maar de vraag is of dat voldoende is? We
hebben nog niet honderd procent diploma dichtheid.
Said: Waar wordt allemaal op bezuinigd?
Respondent: Nou ja toen schoolzwemmen in 2013 werd afgeschaft was de bezuiniging mede oorzaak
van. Dus we hebben toen echt bewust de keuze gemaakt om te stoppen met schoolzwemmen en
pakketten in de richten via het jeugdsportfonds om kinderen hun zwemdiploma te laten halen. Ook
met als doel de bezuinigingen te realiseren. Uhm.. maar het is wel ook in overleg gebeurd onder
andere in overleg met de scholen. Omdat veel scholen ook aangaven dat voor hun kinderen die
zwemlessen eigenlijk niet nodig waren. En zijn ook als docenten ja.. ook vervelend ervaren. Dus daar
is wel degelijk overleg in over geweest, overigens gold dat niet voor alle scholen. Ik denk als je nu
naar de cijfers kijkt. Dus scholen waar ze voor 96% zelf goed regelen en scholen waarin misschien de
helft het regelt. En dat verschil is heel duidelijk, dus ik denk dat die scholen die er toen niet mee eens
ware. Dus misschien ook wel vanuit hun visie een heel terecht punt hadden. Want ja die ouders zijn
in mindere mate in staat om hun kinderen zelf een zwemdiploma te laten halen.
Said: Welke rol vindt u dat de gemeente moet spelen ten aanzien van
zwemonderwijs/zwemvaardigheid?
Respondent: Kijk, de eerste, het belangrijkste vind ik dat we moeten kijken naar uhm, wat is nu de
echte belemmering achter het niet halen van je zwemdiploma. Want we moeten deze drempels
natuurlijk weghalen, en we moeten mensen zoveel mogelijk zelf in een positie brengen dat ze het
kunnen. Daar moeten we heel voorzichtig in optreden. En niet meteen zeggen van nou dat gaan wij
wel even doen, maar ik kan me heel goed voorstellen. Nou dat we misschien ook wel in regels of
dergelijke iets moeten uhm moeten faciliteren. Waardoor het onbestaanbaar is dat er iemand uhm,
van de basisschool afgaat zonder zwemdiploma. En wat we nu al doen is al heel erg belangrijk. We
monitoren heel erg sterk, we kijken ieder jaar wat die zwemvaardigheid is en hoe die zich
ontwikkeld. Daarmee creëren we ook bewustzijn bij ouders maar ook bij scholen. Uhm. Maar ik denk
dat we misschien nog een stap verder moeten gaan en niet mensen moeten.. nee ik het moet het
juist zeggen. We moeten mensen geen werk uit handen willen nemen, dus we moeten geen
busvervoer gaan regelen. Dat gaat voor mij allemaal een stap te ver. Maar we zouden ergens wel het
wel makkelijker moeten maken al is het door speciale pakketten aan te bieden. Al is het door, ik
noem maar wat.. uhm meer bewustzijn te creëren. Al is het door misschien ook maar door samen
met scholen carpool groepjes te organiseren. Al is het maar om ervoor te zorgen dat die groep
mensen dan wel in staat is om het te doen. Zelf te doen. en daar kunnen we nog wel heel veel in
doen denk ik. Een voorbeeld die genoemd is.. zou je bijvoorbeeld in de zomervakantie niet gewoon
een veegklas moeten organiseren, waarin alle groepen acht die in principe al watervrij zijn, en al heel
veel kunnen in het water. Toch bij wijze van hun in een week tijd hun zwemdiploma laten halen. Al is
het maar om te voorkomen dat ze straks op de middelbare school bij een uitje naar een zwembad,
uhm af moeten haken. Of ze zich dan ziek melden omdat ze bang zijn dat ze niet kunnen meedoen
zonder zwemdiploma.
Said: Zou je misschien wat meer punten kunnen aanhalen wat je bedoeld dan met faciliteren?
Respondent: Nou zoals ik zei carpool groepjes, ook vanuit de school meer kijken naar aandacht. En
ook kijken naar voorbeeldgedrag. Dat misschien benoemen of belonen richting andere ouders van..
kijk deze ouders die doen het wel. Ga is in gesprek met elkaar en kom is erachter hoe dat komt. We
hebben het vanuit stichting vluchtelingenwerk. Nou nieuwkomers hier die hier kinderen hebben van
die leeftijd, die kinderen gaan toch gewoon meteen op zwemles. En gebruiken dat vangnetregelen
meteen dan ook en daar worden ze dan meteen op gecompenseerd. Dus wat dat betreft doen we
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daar al heel veel aan. Ik kan het zo gek niet verzinnen, misschien moeten we ook met andere
maatschappelijke organisaties uhm.. communiceren waar ouders dan wel aansluiting bij vinden.
Maar ik denk ook dat een paar partijen zelf aan slag zijn. De zwemscholen laten ook gewoon een deel
omzet liggen, laat i het dan maar zo zeggen. En die omzet kunnen zij ook wel natuurlijk ook zich eigen
maken. Door die doelgroep beter te benaderen. En daar meer op in te spelen. Wij in cijfers zien waar
die kinderen zitten, en welke scholen ze zitten. En hoe oud ze zijn en straks ook waarom ze geen
diploma hebben. Nou dan denk ik dat het niet allen wij maar ook bijvoorbeeld een zwembad moet
denken van… he als ik het met die manier regel krijg ik die mensen binnen, en zo krijg ik wel weer
een hogere omzet. Volgens mij is dat nog steeds wel een verdien model he, zwemles geven.
Said: Is er binnen de gemeente een verandering van beleid geweest sinds het schoolzwemmen is
afgeschaft?
Respondent: We hebben natuurlijk toen het schoolzwemmen afschafte. Het pakket
zwemvaardigheid geïntroduceerd via het jeugdsportfonds. Nou ik kan me goed herinneren dat in het
eerste jaar, was het zo dat mensen die hun zwemdiploma haalde of kinderen die hun zwemdiploma
haalde, en dus via het jeugdsportfonds deelnamen dan niet deelnamen aan een andere activiteit via
het jeugdsportfonds. Nou dat werd al heel snel en ik denk ook terecht van gezegd, ja maar het halen
van je zwemdiploma is iets anders dan lid zijn van een voetbalvereniging. Het werd toch een drempel
dat ouders tegen hun kind moesten zeggen, het is leuk dat je nu lid bent van de voetbal, maar dat
moeten we nu even stoppen want je moet eerst je zwemdiploma gaan halen. Nou dat is er nu wel uit
gehaald, kinderen kunnen nu en hun zwemdiploma halen en op een sportvereniging. Wat we ook
hebben gestimuleerd is dat andere aanbieders dan… het Optisport zwembad, ook andere aanbieders
kunnen nu een pakket aanbieden dat gecompenseerd gaat worden via het jeugdsportfonds. En
daarmee maken we de concurrentie ook mee op scherp. Dat ook kinderen die via het
jeugdsportfonds deel kunnen nemen, zelf de vrijheid hebben om te kiezen. En daarmee ook kiezen
voor welke pakket het beste aansluit bij de behoefte die zij hebben. Dus je hebt natuurlijk pakketten
waar je bij wijze van een keer in de week een jaar lang bezig bent. Maar je hebt ook pakketten
waarin je binnen drie weken je kind met een zwemdiploma naar buiten loopt. Het moet niet zo zijn
dat de inkomenspositie van je ouders bepaald wat voor pakket je vergoed krijgt. In belangrijke mate
is die vrijheid er nu zelf om te kiezen. En het gebruik neemt ook alleen maar toe van het
jeugdsportfonds. En ik denk dat het ook wel fijn is, het heeft ook een wisselwerking want veel van die
kinderen die via het jeugdsportfonds hun zwemdiploma halen. Die ouders kunnen nu via hetzelfde
jeugdsportfonds ook hun kinderen op een sportvereniging zetten. Dus de bekendheid met dat
sportfonds neemt alleen maar toe. En denk dat daarmee ook de bekendheid toeneemt. De
bekendheid is nu tachtig procent en dat is gewoon heel hoog. Dus van de doelgroep weet tachtig
procent het jeugdsportfonds te vinden.
Said: die tachtig procent, is dat uit een onderzoek?
Respondent: ja dat komt uit de quiz armoede, die kan ik je ook wel geven en die is van eind vorig
jaar. Wat dat betreft is die dus best vrij recent. En ja dat blijkt uit onze armoede en die middelen
moeten goed gebruikt worden. Honderd procent bestaat niet, want ja het feit is gewoon dat mensen
altijd om wat voor reden dan ook, het niet zullen afnemen. Alleen ja je moet dat wel tot een
minimum beperken, en dan denk ik dat als je tot de tachtig procent zit. Dat je dan wel een goed
bereik
hebt.
Said: Hoe kunnen die mogelijkheden in het beleid/de begroting worden vormgegeven en
verantwoord?
Respondent: Ja, nou laat ik het zo zeggen. Ik denk dat we dus in belangrijke mate eerst moeten kijken
84

naar de verantwoordelijken. Lees de ouders, uhm maar misschien ook met een beetje hulp van de
scholen. Uhm dat zij met initiatieven moeten komen, hoe ze dat denken terug te brengen. En dan
moeten automatisch een marktpartij aansluiten zoals een Optisport of andere zwemschool. En dan is
de vraag van, wat is er nodig? Uhm, en ik denk eigenlijk dat het dan niet eens om geld gaat, wat er
nodig is. Maar misschien wel om inzet. Of materialen, denk aan promotiemateriaal. Dus ik ben niet
zo geneigd om nu in de begroting extra ruimte te creëren om dat probleem op te lossen. Uhm maar
als er ruimte nodig is om die initiatieven een goede start mee te geven. Uhm, dan denk ik dat die er
ook wel is nu. En dat we via diverse subsidies die initiatieven ook op weg kunnen helpen. Om
uiteindelijk uit te groeien tot een volwaardig initiatief. En dan gaat het echt om startkapitaal. Kijk,
zoals ik zeg, ik zie de belemmering echt in de niet fysieke sfeer. Namelijk uhm. in de culturele sfeer. Ik
denk niet dat je dat verhelpt door nu met bussen al die kinderen naar zwemscholen te brengen.
Daarmee creëer je de bewustwording bij de ouders niet, en dat ze daar verantwoordelijk voor
moeten zijn. Maar als je bijvoorbeeld met ambtelijke inzet carpool groepjes kan organiseren waarbij
ouders het dus toch zelf doen. Dat het voor ouders gemakkelijker wordt om deel te nemen. Ja, dan
moet je die inzet wel bepalen in je verantwoording.
Said: Hoe is de infrastructuur in uw gemeente ten aanzien van zwemscholen?
Respondent: Volgens mij hebben wij een uitstekende infrastructuur. Wij hebben in de gemeente
twee initiatieven eigenlijk. Heel vlakbij nog zelfs een derde. Maar we hebben dus een gemeentelijk
zwembad, dat ligt aan de rand van de stad. Is qua zwemvoorziening voldoende voor de zwemlessen.
En biedt volgens mij aan honderden kinderen per jaar een mogelijkheid om hun zwemdiploma te
halen. Dus dat is een, daarnaast hebben we ook een particuliere zwemschool. Nou die is vrij recent,
die bestaat nog maar een jaar of zes of zeven denk ik zo. Nou die ligt iets dichterbij het stadcentrum
om het zo maar te zeggen, het hart van de stad. Uhm, ja heeft ook faciliteiten om aan enkele
honderden kinderen per jaar zwemlessen aan te bieden. Doet dat ook meet uit de informatieve
aanpak den ki. Is ook meer gericht op de markt en dat wat meer aan promotie. Trekt ook heel veel
ouders naar zich toe die ook echt bewust kiezen om daar hun zwemvaardigheid te doen. anders dan
het gemeente zwembad, waar heel veel mensen uit een soort van standaard naartoe gaan. En dan
hebben we net over de gemeentegrens, west duin aan de andere kant van de stad. Wel een hele
kleine voorziening, maar daar wordt ook zwemles gegeven. Ik denk dat het daar meer om tientallen
per jaar gaat die daarin gefaciliteerd kunnen worden. Die hebben weer een unieke situatie omdat ze
vlakbij het strand liggen en ook heel veel.. heel veel, in zee doen. Wat dan ook een zwemdiploma is
na je C diploma. Uhm, in de zomer maar dan in de zee, wat toch een unieke uitdaging is, in die zin dat
zwemmen in zee anders dan in het zwembad. Dus ik denk dat wij eigenlijk een heel compleet aanbod
hebben. Ik kan me zo niet voorstellen dat er gemeenten zijn die van dit formaat zo een aanbod
kunnen realiseren. Het is echt heel divers en ook allemaal verschillende pakketten en dergelijke.
Said: Zijn de zwembaden goed bereikbaar voor alle inwoners?
Respondent: Ja, ik denk het wel. De vraag is altijd van, hoe dichtbij wil je het hebben? Uhm, maar in
een straal van vier km hier kan iedereen niet een maar wel drie faciliteiten bereiken. Uhm, ja en dat
is echt uniek, want als we een plattelands gemeente waren geweest. Dan waren de afstanden vele
malen groter geweest naar de zwemvoorzieningen. Dus ik denk wel dat het goed geregeld is hier.
Said: Hoe zijn de zwembaden gelegen ten aanzien van de locaties van basisscholen?
Respondent: Nou zoals ik al aangaf, de zwembaden die we hebben zijn goed verdeeld over de stad in
mijn ogen. Voor eigenlijk alle basisscholen zijn de zwembaden op fietsafstand te bereiken. Dit geldt
zoals ik ook al zei voor de inwoners van de stad.
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Said: Dit waren de vragen. Heel erg bedankt voor uw tijd en moeite, graag wil ik u hiervoor
bedanken.
Respondent: Graag gedaan!
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Bijlage 6: Codeboek Interviews

Kernlabel

Code

Aansluitende vragen
uit interviews

Citaat/ uitspraak
geïnterviewde

Geïnterviewde

Kleur

Hoe belangrijk vindt u
zwemonderwijs in het
algemeen?

‘’Ik vind dat alle kinderen die
hier in Nederland opgroeien,
moeten kunnen zwemmen.
Want er is heel veel water
om ons heen en vooral in
onze provincie.’’ ‘’ Je moet
gewoon erg goed kunnen
zwemmen als je je daar in
wilt kunnen redden.’’ ‘’Er is
gewoon genoeg water te
vinden in onze provincie en
ook gewoon heel gevaarlijk
water.’’
‘’Ik vind het voor de scholen
in Vlissingen sowieso wel
belangrijk. Omdat uhm.. ja
wij wonen aan het water en
uhm… en zeeland sowieso
een en al water.’’ ‘’Ja, dat is
eigenlijk… ja ik denk dat ik
het voor kinderen die aan
zee wonen net iets
belangrijker is dan kinderen
die echt midden in het land
wonen.’’
“Zeker in een provincie zoals
zeeland, Nederland
überhaupt waar gewoon
veel water is. En een groot
bezigheid, zeker als je in
Vlissingen woont, is gewoon
het strand en zwemmen.’’
‘’Er is hier gewoon heel veel
water, je loopt hier elk een
richting op en dan kom je
een sloot tegen of kanaal
uhm... hierzo de zee.’’
‘’En je hebt hier... kijk hier
om het gebouw heen ligt
overal water.’’ ‘’Nou ik vind
voor echt voor een
waterland als Nederland en
zeker voor Zeeland, vind ik
ontzettend belangrijk dat

1. Leerkracht Burcht
Rietheim

Rood

2. Leerkracht Frans
Naerebout

Rood

3. Leerkracht
Ravenstein

Rood

4. Leerkracht St. Jozef

Rood

Leerkrachten
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Wat zou een reden
kunnen zijn als er een
afname is van het
aantal kinderen met
een zwemdiploma in
groep 5/6?

Welke oorzaken
zouden bij u in de klas

kinderen zwemonderwijs
krijgen.’’
‘’Maar ik denk dat financiële
problemen een barrière kan
zijn voor ouders.’’ ‘’Soms
hebben ze geen goed
vervoer en zien ze daar
tegenop, want je moet dat
allemaal organiseren.’’ ‘’Ik
denk ook de culturele of
sociale achtergrond van
mensen.’’
‘’Uhm… de locaties waar je
een zwemdiploma zou
kunnen behalen denk ik.’’
‘’Ik denk dat de tijd ook een
rol speelt.’’ ‘’Dus ik denk
vooral afstand, tijd en
locaties bij ouders van onze
leerlingen.’’
‘’gewoon veel nieuwe uhm…
asielzoekers zeg maar. En
daar is gewoon een hele
grote stroom die daar nooit
heeft leren zwemmen in hun
thuisland.’’
‘’Ik denk dat het financieel
vaak een belemmering is en
het niet weten van is het wel
zinvol en waarom is dat nou
nodig.’’ ‘’En... ik denk ook
dat het vaak iets financieel
is.’’ ‘’En dan is het vaak denk
ik toch het financiële plaatje,
want het is niet goedkoop
denk ik. Dat is gewoon veel
geld hoor, en dan heb je
natuurlijk wel een fonds
waar ouders in zo een
situatie zitten, daar gebruik
van kunnen maken. Maar ik
denk juist dat er bij veel
ouders ook onwetendheid is,
ze weten niet dat ze er naar
toe kunnen stappen.’’ ‘’Het
is wel zo dat het vaak
allochtone ouders daar ook
weinig bij stil staan maar ook
niet behoefte aan hebben.’’
‘’Dat ze bijvoorbeeld moeite
hebben met de taal en dat ze

1. Leerkracht Burcht
Rietheim

Blauw

2. Leerkracht Frans
Naerebout

Blauw

3. Leerkracht
Ravenstein

Blauw

4. Leerkracht St. Jozef

Blauw

1. Leerkracht Burcht
Rietheim

Groen
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een rol spelen ten
aanzien van de
zwemvaardigheid?
Heeft of vermoedt u
redenen waarom
ouders hun kind niet
op zwemles sturen?

niet zo goed weten wat de
Nederlandse cultuur nou
inhoud. En bij dat cultuur
hoort dus ook zwemmen
want Nederland heeft
gewoon echt een
zwemcultuur.’’ ‘’Maar op
een of andere manier zijn
zulke ouders zich dan niet
bewust van hoe belangrijk
het is.’’
‘’Ja… ik denk uhm... in de
meeste gevallen gemakzucht
ook wel een beetje.’’ ‘’Dus
dan kom je toch weer op die
tijd dat ze dan zoiets hebben
van ja... moet ik elke keer
meegaan met dat kind. En
dat ze daar gewoon geen tijd
voor maken.’’
‘’Uhm dan denk ik taal
überhaupt.’’ ‘’ze weten het
niet altijd dat het hier
eigenlijk een must is, het is
onbekend voor hun. En dan
bedoel ik hier in Nederland.
En financieel hebben ouders
er ook gewoon mee te
maken, het is gewoon duur.’’
‘’Financieel, het is duur.’’
‘’En ook dat ouders het
gewoon niet weten, in
Nederland is het gewoon
een gewoonte.’’ ‘’En
mensen weten niet dat het
zo in Nederland is, dat
zwemmen eigenlijk zo erg bij
Nederland hoort.’’ “Ja een
cultuurverschil zou daar
inderdaad ook wel een grote
reden van zijn.’’
‘’Nou wat ik al eerder aangaf
he... dus vooral omdat
ouders niet inzien hoe
belangrijk zwemmen is. Ze
zijn er niet van bewust en
hebben hele andere
prioriteiten die op nummer
een staan.’’
Welke van de volgende ‘’Maar net zoals ik al zei ik
factoren spelen denkt
denk toch het cultuurverschil

2. Leerkracht Frans
Naerebout

Groen

3. Leerkracht
Ravenstein

Groen

4. Leerkracht St. Jozef

Groen

1. Leerkracht Burcht
Rietheim

Hemels
Blauw
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u bij leerlingen uit
groep 5/6 een rol in
het niet afnemen van
zwemonderwijs:
Religie/cultuur, tijd/
kosten
afstand/vervoer/social
e omgeving?

een grote rol speelt.’’ ‘’ Ze
hebben nooit die urgentie
gekend. De ouders van de
kinderen hebben
waarschijnlijk zelf ook nooit
leren zwemmen zoals de
ouders hier wel hebben
leren zwemmen. Dus ze zijn
niet met de zwemcultuur
opgegroeid.’’ ‘’En met een
verandering van land en je
hebt die cultuur niet.’’
‘’Maar juist deze mensen die
de taal niet machtig zijn,
weten niet dat deze fondsen
bestaan. En dan kom je weer
terug bij een stukje
cultuurverschil omdat men
de taal niet spreekt of
begrijpt.’’
‘’Denk ik uhm... nou ja de
tijd.’’ ‘’Afstand in
combinatie met vervoer
inderdaad, als je verder weg
woont natuurlijk en je moet
alles op de fiets doen, dan
snap ik dat sommige ouders
daarover twijfelen, om dan
hun kind dan maar toch op
zwemles te doen.’’
een groot deel van de
populatie hier bij ons op
school uhm... geen fiets
heeft of geen goeie fiets. En
dus de afstand is dan daarbij
ook wel een grote rol.
Financieel meer denk ik,
want ik denk dat het als het
financieel meezit dan pak je
ook makkelijker de bus. En
als het gewoon… als het
wordt geregeld is het toch
praktischer.
een enkeling die uit een
vluchteling situatie komt. Ja,
die hebben dan ook
waarschijnlijk een andere
idee. Die zouden er dan
sowieso al niet bij stilstaan.
Laat staan de afstand de tijd
en het vervoer, die hebben

2. Leerkracht Frans
Naerebout

Hemels
Blauw

3. Leerkracht
Ravenstein

Hemels
Blauw

4. Leerkracht St. Jozef

Hemels
Blauw
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Wat zou de school
voor rol in kunnen
nemen of kunnen
doen om de
zwemvaardigheid van
leerlingen te vergroten
in groep 5/6? Welk
hulp van welke
partijen is daarvoor
nodig?

meestal geen middelen om
er te komen. ‘’Ik denk dat
het meer een rol speelt met
het stellen van prioriteiten.
Ik denk dat sommige ouders
het zwemmen niet als
prioriteit zien. Voor sommige
ouders misschien ook het
financiële aspect want je
hebt het toch over bijna
duizend euro op een jaar.
Want sommige ouders
hebben twee of drie
kinderen dus tel het maar bij
elkaar op. Ik denk dat dat
vooral een reden is om het
niet te doen.’’
‘’Nou wij kunnen al school
een doorgeefluik zijn van
papieren. Als jullie van de
gemeente nou zeggen van…
wij willen dit nog eens
kenbaar maken via een
folder waarop die regeling
heel duidelijk staat
aangegeven.’’ ‘’Je hebt
allerlei manieren zoals
facebook ja…. internet. Maar
misschien… ook is een
filmpje op Omroep Zeeland
een manier, dat je het in
ieder geval heel breed
aanpakt.’’ ‘’Ik denk vooral
deze ouders benaderen is
een hele goeie.” ‘’Het kan
via scholen maar het kan net
zo goed gaan via
sportverengingen of ja
goed... en anders toch via
die multimedia. Dus via
sociaal media want dat leeft
nu gewoon in deze tijd. We
leven in een tijd dat alles via
internet gaat en daarop
moet je de ouders proberen
te benaderen denk ik.’’
‘’Nou voorlichting
bijvoorbeeld, een les over
uhm... als het gaat over iets
met water, zee uhm…nou ja
wat dan het nut is van

1. Leerkracht Burcht
Rietheim

Donker
Oranje

2. Leerkracht Frans
Naerebout

Donker
Oranje
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kunnen zwemmen.’’ ‘’Dus
dan kan zo een folder
weleens de ouders laten
denken van... zo dat gaan we
dan meer eens doen. Uhm...
ja, verder... gewoon ze
bewust maken van dat
zwemmen belangrijk is.’’
‘’Maar ik denk dat dat het
vooral de ouders zijn die het
kind aan moeten melden, zij
moeten iets hebben van kom
dit gaan we doen.’’ ‘’Maar
misschien ook mensen van
de reddingsbrigade die alles
weten over de zee en weten
snel uit te leggen waarom
zwemmen belangrijk is.’’
‘’maar het is wel belangrijk
3. Leerkracht
dat we kinderen en ouders
Ravenstein
ervan bewust maken dat het
wel een essentiële
onderdeel is van de
opvoeding.’’ ‘’Ik denk dat wij
als school best een voortouw
in kunnen nemen door
ouders advies te geven,
kinderen ervan bewust
maken. En daarbij ook
gemeentes en provincie hun
aan te spreken op hun
verantwoordelijkheid van, he
jongens hoe minder
kinderen leren zwemmen
hoe meer
verdrinkingsongevallen er
zullen zijn. Dus misschien
met scholen en gemeenten
samenwerken om zo een
veiliger klimaat te creëren
voor de mensen.’’ ‘’Uhm...
gemeenten, zwemscholen,
sportcentra dus waar ze
zwembaden hebben. Uhm...
verengingen,
zwemverengingen kunnen
daar het beste een hand in
steken, reddingsbrigade dus,
zwemverengingen.’’ ‘’Denk
aan advies of voorlichting.
Uhm... misschien voor
sommige groepen financiën

Donker
Oranje
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Waar vind u dat de
verantwoordelijkheid
ligt ten aanzien van
zwemvaardigheid?

of vervoer regelen. Zorg voor
goede communicatie tussen
uhm... verengingen,
zwemscholen en
ondernemers, dat soort
dingen.’’
‘’Ik denk dat er eerst hele
goede voorlichting moet
gegeven worden over
zwemonderwijs. Waarom
het belangrijk is? Waarom is
het prettig dat je kind moet
kunnen zwemmen?’’ ‘’Ja
misschien via
nieuwsbrieven.’’ ‘’Ja, dan
zou je de kinderen erop
kunnen wijzen maar ook de
ouders via nieuwsbrieven of
wat voor manier dan ook.
Van het zou handig zijn
dat...’’ ‘’Daar heb je
sportverenigingen en de
gemeente voor nodig denk
ik, vooral zwemverengingen
denk ik.’’ ‘’En deze
zwemscholen moeten dit
juist wel doen. Gezamenlijk
de koppen is bij elkaar
steken en een soort
voorlichting op scholen
geven aan kinderen, al is het
maar een halfuurtje in de
klas.’’ Nou ik denk eerst
voor de kinderen en dan
flyertjes meegeven voor de
ouders. ‘’Maar ouders
inlichten is ook een optie
want de ouders zijn
uiteindelijk degene die
gestimuleerd moeten
worden.’’ ‘’ik denk dat je
eerst die kinderen moet
warm krijgen en via deze
kinderen maak je die ouders
automatisch ook warm denk
ik.’’
‘’Ten eerste bij de ouders
zelf, daar ligt gewoon de
verantwoordelijkheid.’’ ‘’Als
ouder ben je
verantwoordelijk voor de

4. Leerkracht St. Jozef

Donker
Oranje

1. Leerkracht Burcht
Rietheim

Donker
Blauw
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opvoeding van je kind. En
dat op een goede manier te
doen en ik vind dat
zwemmen daarbij hoort.’’
‘’Ik vind niet dat de
verantwoordelijkheid bij de
gemeente ligt. Want dat ze
die verantwoordelijkheid op
zich hebben genomen toen
wilt niet zeggen dat de
ouders hierin helemaal geen
verantwoording meer voor
hebben.’’
‘’Uhm... bij de ouders vind ik
want zij voeden het kind
toch uiteindelijk op.’’
‘’Maar de kinderen worden
toch verzorgd door de
ouders, en ja misschien kan
de gemeente wel zeggen van
zullen we deze ouders goed
informeren hierover.’’
‘’Uiteindelijk ligt de
verantwoordelijkheid toch
bij de ouder, en uhm... je
bent als ouder
verantwoordelijk voor de
opvoeding van je kind. En
dat is niet alleen gedrag
maar ook leren fietsen. Je
leert je kind wat belangrijk is
en wat niet belangrijk is. En
daardoor ben je als ouder
ook verantwoordelijk voor
dat je kind gewoon leert
zwemmen.’’ ‘’Uhm... neemt
niet weg dat andere
omstanders andere mensen
ook een
verantwoordelijkheid
moeten nemen in dat
proces. Het is voor ons als
school en als gemeente wel
belangrijk dat zij ouders
wijzen op die
verantwoordelijkheid.’’
‘’Ik denk dat het bij de
ouders ligt en niet bij
school.’’ ‘’De gemeente is
opzich
medeverantwoordelijk voor

2. Leerkracht Frans
Naerebout

Donker
Blauw

3. Leerkracht
Ravenstein

Donker
Blauw

4. Leerkracht St. Jozef

Donker
Blauw
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Heeft u
schoolzwemmen
meegemaakt als
leerkracht, zo ja, wat
vond u daarvan?

het zwemonderwijs want het
zijn hun burgers en daarvoor
moeten hun zorgen. Maar
hoofdverantwoordelijke
blijven de ouders, want zij
maken de keuze of hun
kinderen gaan zwemmen ja
of nee. Maar degene die
verantwoordelijk is voor het
aanbod ja... dat is de
gemeente.’’ ‘’Het ligt bij de
ouders en die zeggen van wil
ik het of wil ik het niet, want
je kan het verplicht stellen.
En daarnaast heeft de
gemeente de
verantwoordelijkheid van…
wat kunnen wij aanbieden of
waar kunnen we deze
burgers helpen.’’
‘’En ik ben ook opzich ook
wel blij dat het afgeschaft is
op school ook want zoals dat
bij ons dan was, ik bedoel de
meeste konden allang
zwemmen.’’ ‘’Dus voor de
meeste kinderen was het
gewoon een leuk uitje voor
ze want die hadden al een
A,B en C.’’ ‘’Want je zit een
halfuur in de bus en dan nog
omkleden. En dan een
halfuur zwemmen en dan
weer een half uur terug. Zo
ben je een anderhalf uur
schooltijd kwijt. Dus
effectieve leertijd kwijt aan
eventjes leuk bezig houden
wat het dan voor ons was,
nou dat is heel zwart wit
gesteld.’’
‘’Door schoolzwemmen is
anderhalf uur zo niet twee
uur van je rooster kwijt.
Daarnaast is het ook een
kostenplaatje... van hoe gat
dat gefinancierd worden. De
bus van hier naar het
zwembad, wie betaalt dat
dan allemaal?’’ “en ik
merkte dat wanneer de

1. Leerkracht Burcht
Rietheim

Licht
Paars

2. Leerkracht Frans
Naerebout

Licht
Paars
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kinderen terugkwamen van
het schoolzwemmen… als
het goed is hebben ze daar
veel energie voor verbruikt.’’
‘’dat het ten koste gaat van
andere lessen. Dus een vak
als rekenen of taal zou ik dus
niet kunnen doen na zo een
zwemles.’’
‘’Stel dat we het financieel
wel aan konden, kost het
gewoon nog veel tijd. Je mist
gewoon een halve lesdag. En
dat is veel.’’
‘’Het schoolzwemmen heb ik
voor de rest niet
meegemaakt dus ik kan daar
niks over zeggen.’’

3. Leerkracht
Ravenstein

Licht
Paars

4. Leerkracht St. Jozef

Licht
Paars

5. Ouder Burcht
Rietheim

Rood

6. Ouder Burcht
Rietheim

Rood

7. Ouder Frans
Naerebout

Rood

8. Ouder Frans
Naerebout

Rood

Ouders

Hoe belangrijk vindt u
dat uw kind leert
zwemmen?

‘’Ja, natuurlijk heel
belangrijk, zwemmen is een
soort van dat je jezelf kunt
redden in nood. En dat is
belangrijk dat je dat kunt
doen.’’ ‘’Ja, ze kunnen ook
een soort plezier krijgen van
zwemmen natuurlijk.’’
‘’Voornamelijk natuurlijk de
vakanties. We gaan vaak op
zonvakanties en dan is het
leuk voor de jongens dat ze
met hun vriendjes kunnen
zwemmen en overal aan
kunnen meedoen. Maar ook
wel een stukje veiligheid.’’
‘’Ja, ik vind het wel
belangrijk. Hij kan ook wel
zwemmen maar niet officieel
dus ik ben ook niet bang als
hij in het water is.’’ ‘’Ja,
omdat ze zelf ook wel veel
naar het strand gaan. En
bijvoorbeeld een
kinderfeestje.’’
‘’Uhm, ja dat vind ik heel
belangrijk want het hoort er
gewoon een beetje bij dat je
kind leert zwemmen.’’ ‘’Dus
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ik vind het wel belangrijk dat
ze hun zwemdiploma ook
hebben, zodat ze zichzelf
kunnen redden. Voor hun
zelfredzaamheid.’’ ‘’Dus ja,
ik vind het toch wel
belangrijk dat ze haar
zwemdiploma haalt en
gewoon mee kan gaan met
haar vriendinnetjes.’’
‘’Uhm… ik denk dat het wel
uhm dat is belangrijk, want
uhm ja zoals je weet uhm in
Nederland ben je omringd
met zee.’’ ‘’een kind moet
zich eigenlijk op een hele
vroege leeftijd gewoon op
zich kunnen redden. Zichzelf
kunnen redden.’’ ‘’We
wonen hier in Vlissingen zelf.
We wonen aan het strand
uhm en in de zomer ga je
geregeld de meeste kinderen
naar het strand toe en uhm
als een kind zich daar weet
te redden uhm dan voel je je
wel wat veiliger als ouder.’’
‘’Heel belangrijk, ja.’’ ‘’Ik
vindt het logisch, ik bedoel
hij moet uhm, het is
belangrijk dat je jezelf kunt
redden als je in een
bepaalde situatie komt dat je
kunt verdrinken of zo, of
weet ik veel wat.’’ ‘’Ook wij
wonen in Vlissingen, in
Zeeland. Zeeland kent veel
water.’’
‘’Heel belangrijk.’’ ‘’Met de
zomer uhm... dan kunnen ze
lekker naar het strand en
uhm ja dan ben je toch wel
uhm… een beetje bang. Voor
het geval dat en lekker
zwemmen met het gezin is
ook leuk. Snap je dan hoeft
papa niet iedere keer op
hem te passen en weet ik
het allemaal.’’
‘’Uhm, het is wel belangrijk
denk ik want dan hebben ze

9. Ouder Ravenstein

Rood

10. Ouder Ravenstein

Rood

11. Ouder St. Jozef

Rood

12. Ouder St. Jozef

Rood
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plezier. En ook voor de
gezondheid natuurlijk, dat ze
een beetje bewegen.’’ ‘’Dat
ze zichzelf kunnen redden in
bepaalde nood of wat dan
ook. En we leven natuurlijk
ook wel in Nederland he.. wij
zijn echt een waterland he…
Zeeland.’’ ‘’Maar je hebt hier
ook gewoon genoeg kanalen
die uhm.. waar weleens
kinderen inspringen van een
rand van een kanaal of van
een klein bruggetje of wat
dan ook. Dan is het
natuurlijk wel belangrijk dat
ze kunnen zwemmen.’’
Wat is de reden dat uw ‘’Nou financieel zitten we nu
kind op dit moment
gewoon krap. Dat is voor mij
nog een zwemdiploma nu gewoon de reden. Ik ben
heeft?
uhm… een inkomen en ik
moet zorgen voor 5
personen. En dat is eigenlijk
gewoon de reden.’’ ‘’En elke
ouder weet hoe het is als je
3 kinderen hebt met uhm
met
een klein inkomen dat het
moeilijk te onderhouden is.’’
‘’En voetbal heeft nu
gewoon even de voorkeur en
het komt qua tijd nu ook niet
heel erg goed uit hoor, het
liefst zou ik hem op beide
sporten combineren. Maar
op dit moment heeft voetbal
even de voorkeur.’’ ‘’Hij is
helemaal gek op voetbal en
dat zwemmen vind hij geloof
ik niet heel echt leuk. Hij
geeft gewoon heel erg aan
dat hij het nog niet even
wil.’’
‘’eigenlijk op moment dat we
net gesetteld waren zeg
maar.. Ja, er is heel veel
gebeurd privé. Heel veel
onrust geweest eigenlijk.’’
‘’Uhm daarmee moeten
laten stoppen zeg maar. Nu
is er wel gewoon stabiliteit

5. Ouder Burcht
Rietheim

Oranje

6. Ouder Burcht
Rietheim

Oranje

7. Ouder Frans
Naerebout

Oranje
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ook qua financiën maar dat
heb ik ook heel lang niet
gehad want ik ben een jaar
lang weggestuurd dus ik heb
echt een jaar lang zwaar
onder de minimum geleefd.’’
‘’Ja, uhm een stukje de
onrust. Het financiële en
latere hand
vervoersprobleem.’’ ‘’Het
laatste jaar al dat we
eigenlijk best wel zouden
kunnen maar nu wil hij zelf
gewoon pertinent niet
meer.’’ ‘’maar nu wil hij zelf
niet meer want hij voelt zich
denk ik ook best wel al wel
groot al.’’ ‘’Maar financieel
was het gewoon moeilijk en
vervoer toen ook.’’
‘’Uhm ja, in het verleden ben
ik mijn baan kwijtgeraakt.
Dus zat ik financieel een
beetje krap. En toen is het er
niet meer van gekomen.’’
‘’Ja, het is gewoon enorm
duur en als je alleenstaande
ouder bent dan valt dat niet
altijd te betalen.’’
‘’Het heeft te maken met….
uhm te maken met een
stukje financiën.’’ ‘’Uhm als
ik kijk naar eigen kinderen
die hebben uhm natuurlijk
ook nog andere hobby’s die
ze doen en dat het ook een
beetje met tijd te maken
heeft uhm.’’ ‘’Dus dat is
het… de reden financiën en
stukje inplannen van vrije
tijd.’’ ‘’Uhm ja ja, met tijd
bijvoorbeeld kijk hij ziet ook
op voetbal. Uhm uhm… wat
doet hij nog meer. Hij volgt
ook nog andere lessen uhm
in de weekenden. Uhm hij
heeft natuurlijk ook nog een
andere broer die zit ook nog
op uhm voetbal die doet ook
de andere lessen nog en
daar komt ook nog
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Naerebout
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zwemmen bij. Dus het is ook
een stukje plannen. Kan het
allemaal wel, want uhm er
wordt natuurlijk ook
gewerkt.’’ ‘’We wilden
eigenlijk al vroeg daarmee
beginnen, maar dat is
precies op dezelfde tijd als
wanneer hij moet gaan
voetballen en dat is dan ja
dan is de keuze dan maak je
net de keus dat hij eerst gaat
voetballen.’’
‘’En ja, daar moet je heel
veel voor regelen en dat kost
allemaal heel veel geld, het
hele traject, tot aan het
Nederlands paspoort krijgen,
dat is heel veel geld. Dat is
eigenlijk mijn eerste
prioriteit.’’ ‘’Dat kost
natuurlijk ook allemaal veel
geld en dan moet je dat
weer uitstellen. Ik wil niet
zeggen dat ik arm ben, maar
ik ben ook niet rijk.’’ ‘’Ja, ik
wil het niet doen, daar gaat
het niet om, maar ik moet
gewoon wachten op de
situatie dat ik genoeg geld
aan de kant heb gezet om
het te kunnen doen.’’
‘’Tijd. Hij traint twee keer
per week en uhm… en hij
voetbalt uhm… in het
weekend. Dus eigenlijk echt
tijd.’’
‘’Nou dat gaat om financiële
redenen. Zwemlessen
worden nu niet meer
vergoed en het is gewoon te
duur geworden voor mij.’’
‘’Ja en dan heb ik liever dat
ik andere leuke dingen doe
met mijn kinderen dan dat ik
ze laat zwemmen.’’ ‘’Ik vind
zwemmen heus wel
belangrijk hoor, maar ik vind
andere dingen belangrijker
en ja daar kies ik op het
moment nu gewoon voor.’’
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Welke van de volgende
factoren spelen voor
mensen uit uw
omgeving een rol in
het niet afnemen van
zwemonderwijs:
Religie/cultuur, tijd/
kosten
afstand/vervoer/social
e omgeving?

‘’Nee financieel is gewoon de 5. Ouder Burcht
grootste reden.’’
Rietheim
‘’Hoofdpunt van dat is
gewoon geld. Dat is het
hoofdpunt van alles, dus ook
bij andere ouders.’’ ‘’Het is
gewoon echt de kosten
gewoon.’’

Hemels
Blauw

‘’Uhm ja… bij mijn vrouw en
ik gaat dat vooral om tijd.
Uhm… we werken beide best
veel en hebben een drukke
carrière.’’ ‘’En misschien dan
met de afstand dan nog wel
denk ik, want we zijn zelf
altijd aan het werk. En hem
dan zelf op z’n fietsje die
kant op te sturen ja dat is
natuurlijk ook geen optie.’’
‘’En ja voor mensen uit de
buurt. Uhm.. ik kan me
voorstellen dat… uhm ik kan
niet in de portemonnee
kijken van andere ouders.
Maar ik kan me voorstellen
dat hun geen potje hebben
daarvoor.’’
‘’Als ik het voor mezelf moet
spreken en ouders uit mijn
omgeving, is het toch echt
de kosten, afstand en
vervoer.’’ ‘’Ik denk dan
religie en cultuur. Nou ja ik
denk. Dat als kijk... Bij
Nederlanders zit dat er zo in
zeker bij Zeeuwen.’’ ‘’ik kan
me voorstellen dat dat voor
sommige ook moeilijk is en
natuurlijk zeker als je de taal
niet helemaal machtig bent
want dat zie ik ook veel bij
mij in de buurt.’’ ‘’Mijn
naasten buren zie ik het ook
die spreken dan Portugees
maar ik kan geen gesprek
met ze voeren want dan
moeten die kinderen
vertellen.’’ ‘’Ik denk wel dat
dat dat ook een probleem
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Rietheim
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is.’’ ‘’Ja, ik denk dan vooral
ook cultuur.’’
‘’Ja, als ik kijk naar mezelf
dan spelen de kosten een
hele grote rol.’’ ‘’Tijd kan ik
me ook best wel voorstellen
bij andere ouders. Want er
gaat best wel veel tijd
inzitten in het behalen van
het zwemdiploma.’’
‘’Wat ik probeer te zeggen is
denk ik uhm… als het vanuit
de sociale omgeving niet
normaal is om zwemlessen
te volgen dat het ook minder
gebeurd en ik denk dat je dat
ook wel terugziet.’’
‘’toch tijd, financiële
gedeelte, zou kunnen, zou
kunnen’’ ‘’Dat kost heel veel
geld. En mijn leven ook
opbouwen. Dat is het enige
eigenlijk. Dat duurt tijd.
Voordat iemand een
paspoort heeft, ben je drie
jaar verder.’’ ‘’Het is ook
heel duur hoor, ik moet
zeggen dat ik me goed kan
voorstellen dat sommige
gezinnen dat niet kunnen
betalen, iets van
zevenhonderd of
achthonderd euro voor het
hele traject. Maar het is best
wel duur, het is sowieso
duur in Nederland.’’
‘’Nee hoor, het is echt
gewoon tijd. Echt waar.’’
‘’Ja sommige kinderen
vinden andere sporten ook
leuk.’’ ‘’Kijk een kind van mij
zit wel op voetbal en dat is
gewoon veel goedkoper.’’
‘’En ja dan denk ik dat
andere ouders zoals mijn
buren of mensen zoiets
hebben van beter die sport
dan dat dure zwemmen. En
als het in de buurt is zoals de
voetbal verenging in dit
geval dan is het logisch dat ik
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Wist u dat er een
jeugdsportfonds is die
zwempakketten kan
vergoeden voor
ouders onder een
minimum inkomen?

dat eerder heb overwogen.
Maar hij vind voetbal ook
gewoon leuk dus ja daar kijk
ik ook naar en dan moet ik
daarop ook een beslissing
maken ja.’’ ‘’ Maar ik weet
wel uhm.. dat hij het ook
duur vind en dat hij duizend
euro per jaar ook veel te dur
vind en het daarom ook niet
heeft gedaan.’’ ‘’Dus ik snap
wel dat ouders dan
misschien een andere
cultuur hebben ja.’’
‘’Ja maar ik zit niet onder het
minimum inkomen. Dat is
het. Dan moet ik gewoon
dus zelf alles betalen.’’

‘’Oh dat vind ik wel een goed
initiatief, maar nee ik heb er
zelf nooit over gehoord. En
ja ik weet er zelf niks, ja dan
is het logisch dat misschien
andere ouders daar ook niks
van af weten. Ik bedoel ik
heb het nooit ergens voorbij
zien komen. Misschien dat
ze zulke initiatieven onder
de aandacht moeten
brengen bij mensen. Ik kan
me voorstellen dat het voor
veel mensen een uitkomst
kan bieden ja. Wij hebben
allebei ook gewoon ene baan
dus ik denk niet dat wij
onder dat inkomen vallen
toch?’’
‘’Ja, ik ben daar echt wel
allemaal van op de hoogte
alleen had ik andere dingen
aan mijn hoofd.’’
‘’Toen heb ik het nog een
keer geprobeerd aan te
melden ofzo, maar dat is op
de een of andere manier ook
mislukt.’’
‘’Oh, dat nee daar was ik niet
van op de hoogt, nee dat
wist ik niet, eerlijk gezegd

5. Ouder Burcht
Rietheim

Paars
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Rietheim
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Wie is er volgens u
verantwoordelijk voor
zwemonderwijs van
uw kind?

heb ik me er ook nooit echt
in verdiept. Kan iedereen
daar dan gewoon gebruik
van maken. Ik dus ook?’’
‘’Ja ik heb dat al een keer
geprobeerd, het probleem
was toen dat ik er geen recht
op had terwijl ik echt niet zo
een hele goede inkomen
had. Nu zit ik in de uitkering
dus ik ga er zeker even
achterna ja.’’
‘’Want bij het
Jeugdsportfonds kom ik niet
in aanmerking, daar verdien
ik teveel voor.’’
‘’Ik weet dat het fonds
bestaat en mijn zus maakt er
ook gebruikt van weet ik,
alleen mijn man heeft een
eigen zaak en heeft verteld
dat we daar geen gebruik
van kunnen maken, dat ons
inkomen te hoog is ofzo.’’
‘’Ja dat weet ik, alleen is het
probleem dat ik daar net
geen recht op heb. Mijn
vrouw heeft dat een tijdje
terug uitgezocht blijkbaar.
Mijn vrouw zei dat je onder
een inkomen moet vallen als
je daar gebruikt van wilt
maken. Ze heeft toen nog
wel iets geprobeerd maar
dat we hebben we toen ook
maar laten doen.’’
‘’Uhm… is een goeie vraag.
Wie moet je de schuld
geven… haha(lachen). Ik
denk de regering. Als de
regering moeilijk gaat doen
tegen de gemeenten dan
hebben die ook geen keus.
Ouders hebben ook niet alle
tijd om aan hun kind te
besteden. Je hebt het over
de toekomst van je kinderen.
Je kunt niet bezuinigen op
veiligheid van kinderen. Je
hebt het over toekomst van
een land.’’ ‘’De regering is

9. Ouder Ravenstein

Paars

10. Ouder Ravenstein

Paars
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Paars
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verantwoordelijk niet de
gemeenten.’’
‘’Ja dan bedoel ik wij als
ouders natuurlijk, mijn
vrouw en ik. Daarbij denk ik
ook uhm… ja natuurlijk de
zwemscholen en de scholen
zelf.’’ ‘’Eigenlijk denk ik
gewoon alle drie de partijen,
die daar uhm..
verantwoordelijk voor zijn
denk ik. Kijk uhm… wij zijn de
ouders dus wij misschien wel
iets meer en dat is misschien
ook wel zo.’’
‘’Ja, ik zelf. Ja, dat vind ik
wel.’’ ‘’Ik wil zelf bepalen
wanneer en wat en uhm… ja
ik vind gewoon dat je zelf als
ouders daar
verantwoordelijk voor bent.’’
‘’Nou, ik vind in principe dat
de ouders daar zelf
verantwoordelijk voor zijn.’’
‘’Het is je eigen kind, dus ik
denk dat je er zelf
verantwoordelijk voor bent.
Ik denk niet dat je er iemand
anders verantwoordelijk
voor kunt houden.’’
‘’Uhm… ja ik denk dat de
ouders dat toch uhm ja ik ja
ik vind dat je als ouder moet
je gewoon vinden dat je kind
gewoon maakt niet uit in
welke situatie zo veilig
mogelijk kan leven. Gewoon
uhm ik vind gewoon dat de
ouder verantwoordelijk
heeft om zijn kind gewoon
goed op te voeden daarin en
gewoon veilig te stellen.’’
‘’Ja en de reddingsbrigade,
scholen en gemeenten zijn
medeverantwoordelijk denk
ik. Vind ik ook wel.’’
‘’Ja, ik ben er
verantwoordelijk voor, uhm,
dat hij leert zwemmen. Niet
letterlijk, dat doen die
zweminstructeurs noem
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maar op allemaal. Maar ten
eerste zal ik hem toch
moeten aangeven om te
gaan zwemmen.’’
‘’De ouders. Ja, de ouders.
Kinderen, daar ben jezelf
verantwoordelijk voor en
daar hoort veiligheid ook
bij.’’ ‘’Het is natuurlijk altijd
mooi meegenomen als de
gemeente het zou
financieren, maar ja we
weten hoe de gemeente
Vlissingen zit met geld,
moeilijk he haha(lachen).
Dus ja de
verantwoordelijkheid ligt
toch echt bij ons als ouders.’’
‘’Uiteindelijk ben ik dat.’’ ‘’Ja
ik ben verantwoordelijk voor
mijn kind. Dus de keuzes die
ik maak nu, bij wijze van..
uhm ik kijk nu naar het
financiële gedeelte.’’ ‘’Kijk ik
ben verantwoordelijk voor
de opvoeding van mijn kind
en ja daar hoort zwemmen
ok wel bij vind ik. Ik moet
ervoor zorgen dat ze veilig
zijn en ja daar hoort kunnen
zwemmen ook bij toch. En
niet alleen hier in Nederland
maar ook in Marokko, als we
daar op vakantie gaan dan
moet ik zorgen voor de
veiligheid van mijn kinderen.
Dat is toch best logisch ja.’’
‘’Jazeker wel. Ik denk dat
iedere burger wel recht
heeft om te kunnen sporten
of om uhm.. sowieso te
kunnen zwemmen.’’
‘’Nou ben ik
verantwoordelijk voor de
opvoeding van mij kind en
moet ik ervoor zorgen dat
mijn kind veilig kan zijn.
Maar ook scholen moet
ervoor zorgen dat Ibrahim
bijvoorbeeld veilig op school
kan zijn. Dus ik vind ook dat

11. Ouder St. Jozef
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Wat is volgens u nodig
om uw kind en andere
kinderen te leren
zwemmen? Welke
hulp is daarbij voor
nodig en wat moet er
daarvoor gebeuren?

de scholen een beetje
medeverantwoordelijk zijn
want ook zij voeden mijn
kind een beetje op. Maar
ook gemeentes kunnen
bijvoorbeeld een rol spelen
door die scholen hierbij te
helpen denk ik dan.’’
‘’Je kunt altijd met ouders is
samen gaan regelen.’’ ‘’Of
de gemeente geeft bepaalde
gezinnen vrijstelling of iets.’’
‘’Als de gemeente ervoor
kan zorgen dat de gemeente
de zwemdiploma’s betalen
zou dat voor mij perfect zijn.
Ik kan niet zo snel iets
bedenken.’’
‘’Ja natuurlijk betrokkenheid
van de scholen zoals ik
eerder aangaf. ‘’ ‘’Maar
misschien dat alle partijen
iets met een korting kunnen
doen, en het
schoolzwemmen weer
kunnen herinvoeren op die
manier.’’ ‘’Dat ze dan een
bepaalde korting krijgen op
het tarief en dat alle partijen
dan gezamenlijk opdraaien
voor deze kosten. Zo
stimuleer je ouders toch om
hun kind vroegtijdig op
zwemles te doen en is het
misschien voor iedereen een
beetje betaalbaar en schikt
het op deze manier wel met
de tijd.’’ ‘’Wat misschien wel
echt zou helpen is een
centrale punt in Vlissingen,
midden in de stad. Vroeger
had je op het
Baskenburgplein een
zwembad, In Vlissingen. Dat
is gewoon lekker centraal en
dan kunnen kinderen
makkelijker en sneller en ook
alleen naar zo een zwembad
fietsen bijvoorbeeld. Ik denk
dat mensen dan sneller
zullen zeggen van ik ga naar

5. Ouder Burcht
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het zwembad. Ik bedoel als
je nu naar het zwembad wilt
moet je buiten de stad
gaan.’’
‘’Ik denk geld, en vooral
acties van de gemeente om
te laten zien dat zwemmen,
hoort bij Nederland. Kijk,
wanneer mensen een
cultuur begrijpen gaan ze er
ook naar handelen. Zodat ze
niet weten wat een cultuur
inhoud en waarom, ja dan is
het logisch dat ze er niet bij
gaan nadenken.’’
‘’Ja dat er zwemlessen
worden aangeboden.’’ ‘’Dat
zou inderdaad goed zijn voor
ouders die nog niet beseffen
hoe goed het is dat kinderen
leren zwemmen inderdaad.’’
‘’Ja misschien een soort
proefles ofzo. Dat kinderen
toch bekend worden met het
water en geen watervrees
krijgen.’’ ‘’Dat ze iets
kunnen regelen en dat ze
dan, dat er dan voor vervoer
geregeld word en dat ze dan
samen met een groepje
kunnen gaan zwemmen na
schooltijd.’’ ‘’Dat je met een
soort bus daarheen gaat.
Met een aantal kinderen.’’
‘’Ik denk wel dat daar in
ieder geval over na moeten
worden gedacht wanneer
dat zou moeten worden
aangeboden. En ook welke
dagen etc.’’
‘’Als je als je met een budget
werkt uhm is de stap voor de
ouders denk ik ook wat
makkelijker gemaakt in
plaats van dat ze alles uit
eigen zak moeten betalen.
Misschien dat de gemeente
daar in ieder geval aan mee
kan helpen.’’ ‘’Dus budget is
denk ik daar wel als ze dat
vrij kunnen maken voor de
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zwemlessen zou zeker
helpen denk ik voor die
kinderen.’’ ‘’Ik denk gewoon
uhm maak het gewoon leuk
uhm met die proeflessen.
Desnoods laat je een
bekende zwemmer of
iemand die goed kan
zwemmen een keertje uhm
een les geven. Uhm dat je
een basisschool de financiën
geeft of in ieder geval de
financiële mogelijkheden
geeft om een keer met de
hele school naar het
zwembad toe te gaan om
daar iets leuks neer te
zetten. Gewoon dat ze een
beetje kennis maken. Het
lijkt nu dat er een beetje een
afstand tussen zwemles en
scholen zit. Dat is dat voel ik
een beetje.’’
‘’Ja.. Kijk, een stukje
betrokkenheid in ieder
geval.. Van ouders’ kant en
van school de kant, denk ik
ook. Uhm, het is ook voor
kinderen belangrijk voor
kinderen dat ze met elkaar
zwemmen, want als ze apart
gaan, weet je wel.. vanuit
ouders uit, is ook een nadeel
dat ze niet per klas gaan.
Want ik had het vroeger ook
gedaan, heb jij vroeger ook
gehad waarschijnlijk. Per klas
is veel, uhm behalve leuker,
hoe noem je dat, het is
beter, het is socialer.’’ ‘’Ik
vind het gewoon belangrijk
dat het eigenlijk geregeld
word dat het vergoedt word.
Dat is het belangrijkste.
Anders krijg je een soort van
sociale klasse, weet je wel,
en dat vind ik ook niet echt
goed eigenlijk. Veel van die
ouders kunnen het wel
betalen en die weer niet. En
dat vind ik een beetje, niet
goed eigenlijk.’’

10. Ouder Ravenstein
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‘’Het zou fijn zijn als de
11. Ouder St. Jozef
gemeente het weer gaat
vergoeden.’’ ‘’Dat zou ik dus
heel graag willen. Want met
vervoer en tijd is het dan
geen probleem, want ze
kunnen met z’n allen in een
bus, dat vind ik ideaal. Dat
zou echt ideaal zijn.’’
‘’Uhm… ik denk dat er vanuit 12. Ouder St. Jozef
school bijvoorbeeld
zwemlessen gegeven kunnen
worden. Onze school heeft
geen zwembad weet ik maar
ik bedoel dat ze met de
kinderen aar het zwembad
gaan en dan zwemlessen
gaan krijgen. En ja misschien
kan de school dan een beetje
meebetalen en de ouders
ook, bijvoorbeeld helft helft,
dan krijg je al snel dat er
meerdere ouders hun kind
op zwemles sturen. Dus net
zoals een paar jaar geleden
op een woensdagmiddag
met een bus naar het
zwembad ging met de
kinderen.’’ ‘’Niet alleen
zwemmen buiten schooltijd
geven he maar ook tijdens
schooltijd zou ook goed
zijn.’’ ‘’En de gemeente
Vlissingen heeft veel
schulden lees ik altijd dus dat
snap ik wel. Alleen ze
kunnen wel creatief zijn en
helpen zoeken naar
oplossingen.’’ ‘’Nou
misschien kunnen ze mensen
van de gemeente sturen
naar scholen om te kijken
welke kinderen geen
diploma hebben en die
helpen. En dan deze ouders
bijvoorbeeld ene vrijkaartje
kunnen geven om hun
kinderen een keer naar een
zwemles te sturen om zo te
kijken hoe dat gaat.’’ . ‘’Maar
misschien kunnen ouders
hun kinderen zelf ook leren
110
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zwemmen, zo moeilijk is dat
toch niet denk ik.’’ ‘’Nou dat
er vanuit school mensen
moeten worden
gestimuleerd he.. uhm dat
leerkrachten misschien iets
kunnen zouden doen of
zeggen tegen de ouders.
Ouders luisteren misschien
sneller naar een juffrouw of
directeur dan naar hun eigen
kind of andere ouders weet
je wel.’’

Gemeente
Medewerkers

Hoe belangrijk vindt u
het dat inwoners
zwemvaardig zijn en
waarom? (vanuit uw
functie)

´´Ja nouja, dat is denk ik
sowieso belangrijk voor
iedereen. Maar zeker in een
land als Nederland, zeeland.
Waar je gewoon heel veel
water hebt. Ja dan denk ik,
het is voor iedereen
belangrijk. Eigenlijk moet
iedereen gewoon kunnen
zwemmen. Het is natuurlijk
mooi als je vroeg begint en
dat kinderen jong beginnen.
Zo verklein je het verdrink
gevaar het meest. ´´Het is
belangrijk dat je in de
maatschappij kunt meedoen.
Dus de participatie is dus
gewoon ook een hele
belangrijke.´´
‘’Ik vind het belangrijk dat de
inwoners zwemvaardig zijn,
eigenlijk vanuit twee
gedachten. Ten eerste is dat
natuurlijk de veiligheid.
Uhm.. nou we leven in een
waterrijkeland en waterrijke
provincie. En je wilt dat
iedereen zichzelf kan redden
mocht hij of zij onverhoopt
te water raken. Dus dat is
het ene en het andere is
participatie. Wij willen dat
iedereen en dan kinderen
speciaal nog. Uhm.. mee

13. Gemeente
medewerker Arjan van
den Beld
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Wat zouden volgens u
redenen kunnen zijn
dat kinderen uit groep
5/6 nog geen
zwemdiploma
hebben?

Wie is volgens u
verantwoordelijk voor
de zwemvaardigheid
van kinderen?

kunnen doen in de
samenleving, kunnen
participeren in de
samenleving.’’
´´Ik denk dat dat wel erg
divers is, en misschien wel
meerdere redenen samen.
Dat is denk ik inkomen he,
dat zal wel een rol spelen
wellicht. En toch dus te hoge
kosten en prioriteit, de
prioriteiteninstelling bij
mensen zelf. De culturele
achtergrond zal een rol
spelen.´´ ´´Misschien verder
praktische dingen zoals
vervoersproblemen.´´
‘’Ja dat kan heel divers zijn.’’
‘’dat het meer te maken
heeft met de zwemcultuur of
de afwezigheid daarvan of
een andere zwemcultuur.’’
‘’Mensen die hier van buiten
komen, denk ik dat dat niet
heel logisch is voor hun. Als
je dan ook nog in een deel
van de samenleving zit of
komt of je bevindt waarin
dat gemeengoed ontbreekt
bij meerdere mensen. Dan
denk ik dat je daarin ook niet
meegenomen wordt.’’ ‘’ik
denk dat de zwemcultuur
daarin het meeste een rol
speelt.’’
´´Ja wat mij betreft zijn dat
echt de ouders. Als ouder
ben je tot hun achttiende
verantwoordelijk voor je
kinderen. In brede zin he ik
bedoel, school heeft
natuurlijk wel een bepaalde
taak voor de kinderen maar
dat is echt gericht op
onderwijs. Dat is daar dan
ook echt neergelegd die
verantwoordelijk. Ja en voor
de rest ja, je leert je
kinderen fietsen en je leert
je kinderen dus ook
zwemmen. En ja eigenlijk
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moet je als ouder ook zorgen
dat je kinderen voorbereid
zijn op een zelfstandige
leven naar hun achttiende.
Ja daar hoort het zwemmen
ook bij.´´ ´´Ik vind wel dat
we als gemeente
verantwoordelijkheid
hebben in het faciliteren. We
moeten ervoor zorgen dat er
een zwembad is. Dat daar
tegen een redelijke tarief
zwemlessen mogelijk
gegeven kunnen worden.
Dat het redelijk om de hoek
ligt voor mensen. Dat soort
dingen, daar hebben wij een
rol in. Maar als die
faciliteiten er zijn, dan denk
ik in principe dat die ouders
daar verantwoordelijk voor.
Binnen een kader
verantwoordelijk. Dan is het
wel zo dat onze
gemeentelijke rol vanuit de
traditie hebben we een
aantal jaren of decennia
hebben wij voor het
schoolzwemmen gezorgd.
Vanuit die traditie heb je nu
wel een bepaalde rol om die
overgave van
verantwoordelijkheid goed
overkomt. We hebben een
bepaalde verwachting
geschapen. En mensen zijn
eraan gewend geraakt. Maar
dat wil niet zeggen dat we
dat hebben gedaan, dat we
dat moeten blijven doen. ik
bedoel zo werkt het ook
niet, alleen moeten we wel
voor een goeie overgang
zorgen. En ik denk dat we
daarmee bezig zijn door
enerzijds goed te kijken van
wat gebeurd er? De
aantallen en dat soort zaken,
maarja en dat goed te blijven
monitoren. Initiatieven te
blijven ondersteunen als die
er zijn. Initiatieven op
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scholen, we hebben ook een
sportraad die daar een
beetje in stuurt en te helpen.
Nou omdat in stand te
brengen. Nou dat is onze
faciliterende rol en dat zit
ook een beetje in die
overgangstaak zeg maar van
ons. En ik denk binnen dat
kader op die manier zouden
we meer dan dat ook niet
moeten doen.´´ ´´In brede
zin is dat denk ik de
facilitering. Het feit dat we
ook de aantallen registreren,
dat we daarmee naar
scholen gaan. Dat we
vervolgens die scholen, die
ouders kunnen wijzen van,
let op uw kind heeft geen
diploma. Wat dan extra
onder de aandacht gebracht
wordt. Misschien een
voorlichtingsbijeenkomst.
Dat soort dingen. Dat
kunnen wij er allemaal aan
doen om het mogelijk te
maken, maar we moeten
vooral niet zo ver gaan door
de rol van de ouders over te
nemen. Want dat is gewoon
een stap te ver. In brede zin
moeten we proberen zoveel
mogelijk mensen te
stimuleren om te gaan
zwemmen door allerlei
dingen. Nou ja... maar daar
ligt dan wel ergens de grens.
We moeten niet terug naar
van… we gaan die rol
overnemen van ouders.´´
‘’Nou ja ik denk dat ieder
ouder verantwoordelijk is
voor de zwemvaardigheid
van zijn of haar kind. Uhm..
zoals je.. ja de situatie is
ontstaan sinds de tweede
wereldoorlog waarin de
overheid verantwoordelijk
was voor die
zwemvaardigheid. En er ook
allerlei klassen kwamen en
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Hoe staat de
gemeente Vlissingen
er financieel voor en
waar wordt allemaal
op bezuinigd?

dat geregeld werd. Ja die is
langzaam afgebrokkeld.
Deels natuurlijk door
bezuinigingen en maar die
afbrokkeling is veel eerder
gestart toen ouders zelf in
grote groepen al die
verantwoordelijkheid gingen
nemen. Vanaf de jaren
tachtig negentig is het zo dat
heel veel kinderen die op
schoolzwemmen zaten
eigenlijk al via hun ouders
zwemlessen hadden gehad.
En al een diploma hadden
voordat ze aan
schoolzwemmen
toekwamen, en dat
percentage groet steeds
meer waardoor het nut van
dat schoolzwemmen
langzaam ook verdween. Het
werd een soort van natte
gymles. Kinderen die
eigenlijk konden zwemmen
nog even een uurtje in het
water mochten spelen. En
dat kwam natuurlijk niet ten
goede van de kinderen die
niet goed konden zwemmen,
want die hadden want die
hadden die aandacht wel
nodig, om zo hun
zwemdiploma te halen. Dat
ontbrak dan vaak. Dus ik
denk dat de ouders dus
verantwoordelijk zijn, dus
dat dat wel steeds gegroeid
is door de jaren heen.’’
´´De gemeente Vlissingen is
natuurlijk een artikel twaalf
gemeente. Die heeft wat dat
betreft.. staat onder
curatele. In die zin staan we
er niet zo goed voor, maar ik
denk wel dat dat wel los
moet staan met hoe we
omgaan met
zwemvaardigheid en
zwemonderwijs. En ik denk
ook dat als ik nu kijk van,
misschien was dat van… als
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de gemeente er beter voor
had gestaan. Hadden we
misschien langer zwemles
gegeven. Maar aan de
andere kant zie je landelijk
wel steeds meer de trend
dat steeds meer gemeentes
toch ook heel erg zitten op
de participatie samenleving.
En de omslag daarin waar wij
inwoners steeds meer hun
eigen verantwoordelijkheid
in laten nemen. En daar past
dit heel erg in. Ik bedoel, een
aantal decennia geleden
regelde we natuurlijk alles
voor de inwoners. Ik bedoel
als er sneeuw lag op het
stoepje van het
welzijnscentrum, dan gingen
wij die sneeuw wel ruimen.
Dat ging wel heel ver, ik
denk daar zijn we te ver in
door geschoten. Ik denk ook
wel dat de inwoners ook zelf
dingen mogen doen. in die
zin uhm… heeft het niet
zozeer met de financiële
situatie te maken. Maar
meer met de huidige
maatschappelijke
ontwikkelingen. En
misschien had het wel een
jaar langer of had het wat
anders kunnen gaan.´´
´´Natuurlijk op
accommodatie straks. Uhm..
vooralsnog nog niet op de
zwemaccommodaties.
Maarja we hebben natuurlijk
een takendiscussie gehad.
Dus in die breedte is er
gekeken naar alle taken van
de gemeenten.´´
‘’Ja nou de gemeente
Vlissingen.. zit financieel in
zwaar weer. Nou dat is zo
uhm.. dat betekent dat we
moeten kijken naar alles wat
we doen en of we dat nog
kunnen blijven doen in de
toekomst. En dan een lastig
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punt daarin is blijft natuurlijk
wel.. is zwemvaardigheid
ene kerntaak van de
gemeente? Een beetje in
samenhang met in de vraag
die je eerder gesteld hebt.
Wie is verantwoordelijk voor
de zwemvaardigheid? Ja.. je
ziet in toenemende mate en
dat het ook beleid is van de
gemeente Vlissingen is dat
de ouder verantwoordelijk
is. Uhm.. dus je zou kunnen
zeggen de gemeente
Vlissingen heeft niet meer
een kerntaak om kinderen
zwemvaardig te maken. Dat
neemt natuurlijk niet weg
dat op het moment dat
ouders de
verantwoordelijkheid
kunnen nemen om wat voor
reden dan ook. Omdat uhm..
ze financieel niet kunnen of
omdat ze ik noem maar wat
.. dat hun kind zodanige
intensieve begeleiding nodig
heeft. Dat dat niet uit een
reguliere zwempakket
betaald kan worden, dat ze
dat niet kunnen betalen. Ja
dan hebben wij wel een
verantwoordelijkheid
daarvoor om daarvoor te
zorgen. En dat doen we dan
ook natuurlijk met het
pakket zwemvaardigheid en
bijvoorbeeld ook met
zwemlessen voor kinderen
op speciaal onderwijs. Die
echt hele specifieke
begeleiding nodig hebben.
Ja, uhm maar de vraag is of
dat voldoende is? We
hebben nog niet honderd
procent diploma dichtheid.’’
‘’Nou ja toen
schoolzwemmen in 2013
werd afgeschaft was de
bezuiniging mede oorzaak
van. Dus we hebben toen
echt bewust de keuze
117

Hoe wordt er gedacht
over het
schoolzwemmen?

gemaakt om te stoppen met
schoolzwemmen en
pakketten in de richten via
het jeugdsportfonds om
kinderen hun zwemdiploma
te laten halen. Ook met als
doel de bezuinigingen te
realiseren.’’
‘’Maar ik denk ook per saldo
is het de hele systematiek
ook gewoon beter. Ik denk
dat je in deze systeem veel
beter individueel kan
ondersteunen he… dan een
collectief. Alle kinderen uit
de klas.. ja die laten we
zwemmen terwijl misschien
50% zijn of haar diploma al
had. Dus de effectiviteit van
het schoolwemmen was ook
gewoon niet zo heel groot.
Er was ook redelijk veel
kritiek op het systeem vanuit
het onderwijs… teveel
lestijd. Het toch ook de
verantwoordelijkheid die het
onderwijs nam. Want je
moet met al die kinderen in
een bus naar het zwembad.
Dus eigenlijk onder
onderwijsuren zijn de
onderwijzers
verantwoordelijk. Kinderen
liggen in het zwembad en
daar liggen risico’s aan
verbonden. Ja het is wel
tijdens lestijd, dus eigenlijk
zijn zij verantwoordelijk dan.
En dan zijn het wel lastige
situaties. En al die dingen
samen maakt het wel dat
schoolzwemmen ook niet
helemaal de ideale scenario
was. Dat wordt nu wel zo
geschetst misschien maar
dat was gewoon niet zo. En
ook toen waren er kinderen
die zonder zwemdiploma
van de basisschool kwamen.
Dus er waren meerdere
bezwaren waarom het
schoolzwemmen hoe dan
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Welke rol vindt u dat
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ook gestopt was. Want
langzamerhand.. ik denk dat
als we nu straks voor elkaar
hebben dat er bijvoorbeeld
echt … die kinderen die dan
overblijven en net geen
diploma hebben. Als je dat
goed kunt regelen door
bijvoorbeeld collectief met
scholen en ouders… dat in
groepen te regelen. Dan dat
je uiteindelijk effectiever
bent dan de oude situatie.
Maar dat kost gewoon even
tijd om dat op te zetten. Ja
die systeempjes als het ware
moeten ontwikkeld worden.
Als dat helemaal staat, dan
staat het ook.’’
‘’Uhm.. maar het is wel ook
in overleg gebeurd onder
andere in overleg met de
scholen. Omdat veel scholen
ook aangaven dat voor hun
kinderen die zwemlessen
eigenlijk niet nodig waren.
En zijn ook als docenten ja..
ook vervelend ervaren. Dus
daar is wel degelijk overleg
in over geweest, overigens
gold dat niet voor alle
scholen. Ik denk als je nu
naar de cijfers kijkt. Dus
scholen waar ze voor 96%
zelf goed regelen en scholen
waarin misschien de helft
het regelt. En dat verschil is
heel duidelijk, dus ik denk
dat die scholen die er toen
niet mee eens ware. Dus
misschien ook wel vanuit
hun visie een heel terecht
punt hadden. Want ja die
ouders zijn in mindere mate
in staat om hun kinderen zelf
een zwemdiploma te laten
halen.’’
Nou ja…wat ik daarstraks al
zei, die brede facilitering.
Dat begint met een goede
accommodatie. Goede
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kwaliteit van
zwembadpersoneel,
verschillende lespakketten.
Een tarief wat betaalbaar is,
het jeugdsportfonds wat er
is. Dat is allemaal die
facilitering denk ik.
Voorlichting via die scholen.
Scholen die mensen
aanspreken. Dat in brede zin
denk ik, daar hebben we een
rol in. Maar je kunt ook een
stap verder gaan dat zie je
bijvoorbeeld nu. Als er
initiatieven zijn zoals nu
bijvoorbeeld op het Mozaïek
die zelf zwemlessen
aanbieden. Dat soort
initiatieven waar partijen
gewoon uhm... kinderen die
nu nog geen zwemdiploma
hebben, om die toch te
helpen. Om in een kleine
groep bijvoorbeeld dat
zwemdiploma te gaan laten
halen. Die ouders vaak te
ondersteunen. Ik denk dat
we dat soort initiatieven
kunnen ondersteunen. En
dan denk ik niet zozeer
geldelijk maar puur al het
mogelijk maken. Want ik
bedoel ik denk niet dat je het
altijd financieel moet gaan
betalen. Maar al zou je maar
kunnen zorgen dat uhm.. dat
die bussen op een gegeven
moment… als die bussen een
knelpunt is dat je zegt van,
daar bieden we
ondersteuning in. Maar het
is vooral ook helpen,
ondersteunen, meedenken.
Als zo een groepje je dat wilt
regelen dan kan ik me
voorstellen dat je daar een
soort van subsidie voor
geeft. Maar dat gaat niet om
een volledige vergoeding,
maar het gaat vooral om het
aanjagen en dan vooral het
aanjagen van dat soort
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initiatieven. En daar zouden
wij denk ik als gemeente
eventueel een rol in kunnen
spelen. Maar het moet niet
de andere kant opgaan, dus
het overnemen daarvan. Ik
zie dat aanjagen ook als van
dat is misschien ook wel iets
wat je in de eerste fase
doen. dat moet je niet
structureel willen doen. Wij
hebben natuurlijk zicht op
het hele veld. Wij kunnen
heel goed zien van wat kan
welke partij daarin
betekenen. Wij zijn in staat
denk ik om mensen gewoon
bij elkaar te brengen.
Partijen bij elkaar te
brengen. En daar waar je
kansen ziet. En door bij
elkaar brengen van partijen
kun je denk ik soms al het
een en andere
bewerkstelligen. En dat is
denk ik met name onze rol.
‘’Kijk, de eerste, het
14. Gemeente
belangrijkste vind ik dat we
medewerker Sem
moeten kijken naar uhm,
Stroosnijder
wat is nu de echte
belemmering achter het niet
halen van je zwemdiploma.
Want we moeten deze
drempels natuurlijk
weghalen, en we moeten
mensen zoveel mogelijk zelf
in een positie brengen dat ze
het kunnen. Daar moeten we
heel voorzichtig in optreden.
En niet meteen zeggen van
nou dat gaan wij wel even
doen, maar ik kan me heel
goed voorstellen. Nou dat
we misschien ook wel in
regels of dergelijke iets
moeten uhm moeten
faciliteren. Waardoor het
onbestaanbaar is dat er
iemand uhm, van de
basisschool afgaat zonder
zwemdiploma. En wat we nu
al doen is al heel erg
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belangrijk. We monitoren
heel erg sterk, we kijken
ieder jaar wat die
zwemvaardigheid is en hoe
die zich ontwikkeld.
Daarmee creëren we ook
bewustzijn bij ouders maar
ook bij scholen. Uhm. Maar
ik denk dat we misschien nog
een stap verder moeten
gaan en niet mensen
moeten.. nee ik het moet het
juist zeggen. We moeten
mensen geen werk uit
handen willen nemen, dus
we moeten geen busvervoer
gaan regelen. Dat gaat voor
mij allemaal een stap te ver.
Maar we zouden ergens wel
het wel makkelijker moeten
maken al is het door speciale
pakketten aan te bieden. Al
is het door, ik noem maar
wat.. uhm meer bewustzijn
te creëren. Al is het door
misschien ook maar door
samen met scholen carpool
groepjes te organiseren. Al is
het maar om ervoor te
zorgen dat die groep mensen
dan wel in staat is om het te
doen. Zelf te doen. en daar
kunnen we nog wel heel veel
in doen denk ik. Een
voorbeeld die genoemd is..
zou je bijvoorbeeld in de
zomervakantie niet gewoon
een veegklas moeten
organiseren, waarin alle
groepen acht die in principe
al watervrij zijn, en al heel
veel kunnen in het water.
Toch bij wijze van hun in een
week tijd hun zwemdiploma
laten halen. Al is het maar
om te voorkomen dat ze
straks op de middelbare
school bij een uitje naar een
zwembad, uhm af moeten
haken. Of ze zich dan ziek
melden omdat ze bang zijn
dat ze niet kunnen meedoen
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zonder zwemdiploma.’’ Nou
zoals ik zei carpool groepjes,
ook vanuit de school meer
kijken naar aandacht. En ook
kijken naar voorbeeldgedrag.
Dat misschien benoemen of
belonen richting andere
ouders van.. kijk deze ouders
die doen het wel. Ga is in
gesprek met elkaar en kom is
erachter hoe dat komt. We
hebben het vanuit stichting
vluchtelingenwerk. Nou
nieuwkomers hier die hier
kinderen hebben van die
leeftijd, die kinderen gaan
toch gewoon meteen op
zwemles. En gebruiken dat
vangnetregelen meteen dan
ook en daar worden ze dan
meteen op gecompenseerd.
Dus wat dat betreft doen we
daar al heel veel aan. Ik kan
het zo gek niet verzinnen,
misschien moeten we ook
met andere
maatschappelijke
organisaties uhm..
communiceren waar ouders
dan wel aansluiting bij
vinden. Maar ik denk ook dat
een paar partijen zelf aan
slag zijn. De zwemscholen
laten ook gewoon een deel
omzet liggen, laat i het dan
maar zo zeggen. En die
omzet kunnen zij ook wel
natuurlijk ook zich eigen
maken. Door die doelgroep
beter te benaderen. En daar
meer op in te spelen. Wij in
cijfers zien waar die kinderen
zitten, en welke scholen ze
zitten. En hoe oud ze zijn en
straks ook waarom ze geen
diploma hebben. Nou dan
denk ik dat het niet allen wij
maar ook bijvoorbeeld een
zwembad moet denken
van… he als ik het met die
manier regel krijg ik die
mensen binnen, en zo krijg ik
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Is er binnen de
gemeente een
verandering van beleid
geweest sinds het
schoolzwemmen is
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wel weer een hogere omzet.
Volgens mij is dat nog steeds
wel een verdien model he,
zwemles geven.’’
‘’Nee, eigenlijk niet. In die
13. Gemeente
zin hebben we eigenlijk
medewerker Arjan van
gezegd van ouders zijn
den Beld
verantwoordelijk. Wat je wel
merkt is dat je
langzamerhand mensen
overtuigd. Je merkt wel vind
ik dat mensen in eerste
instantie heel erg tegen het
afschaffen van het
schoolzwemmen zijn. Op het
moment dat je mensen ook
meeneemt daarin en je gaat
het uitleggen. Dat mensen
ook langzamerhand wel zien
en snappen dat het wel
logisch is. Dat dat systeem
ook niet ideaal was. Dat het
logisch dat je bent gaan
kijken naar andere
oplossingen. En dat
draagvlak dat blijkt wel.. en
er is eigenlijk heel weinig
protest vanuit de
samenleving. Er zijn enkele
politieke partijen.. een die er
uitspringt. En verder is er
eigenlijk ook weinig
bezwaar, weinig kritiek
geweest. En uhm ja goed..
maar ik denk ook dat wij als
gemeente door het te blijven
te monitoren. Het jaarlijks
zelf gewoon weer op de
agenda zetten, dat we het
gewoon blijven doen. Nou ja
ik bedoel, we hadden het
ook helemaal kunnen laten
vallen. Het is alleen voor de
ouders dus we laten het
helemaal doen. Want we
hebben het juist ook wel
echt.. gewoon nou ja een
soort van warme overdracht.
En het monitoren, het volgen
dat hebben we ook bewust
willen doen, om zo ook
gewoon zicht te houden van,
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wat gebeurd er? En hoeveel
kinderen hebben er straks
geen diploma? En je ziet dat
het aantal zonder
zwemdiploma gewoon
terugloopt. Dan denk ik dat
het opzich wel heel positief
teken is. En een volledige
uitban van dat mensen
verdrinken dat kun je niet.
En zeker niet met een
zijinstroming van
vluchtelingen, je gaat nooit
de honderd procent halen.
Maar ik denk dat we nu al
een goede richting op zijn,
en natuurlijk moet je altijd
blijven streven naar meer.
Maar op een gegeven
moment zit er wel ergens
een grens. Dat je meer niet
gaat bereiken.’’
‘’We hebben natuurlijk toen
het schoolzwemmen
afschafte. Het pakket
zwemvaardigheid
geïntroduceerd via het
jeugdsportfonds. Nou ik kan
me goed herinneren dat in
het eerste jaar, was het zo
dat mensen die hun
zwemdiploma haalde of
kinderen die hun
zwemdiploma haalde, en dus
via het jeugdsportfonds
deelnamen dan niet
deelnamen aan een andere
activiteit via het
jeugdsportfonds. Nou dat
werd al heel snel en ik denk
ook terecht van gezegd, ja
maar het halen van je
zwemdiploma is iets anders
dan lid zijn van een
voetbalvereniging. Het werd
toch een drempel dat ouders
tegen hun kind moesten
zeggen, het is leuk dat je nu
lid bent van de voetbal, maar
dat moeten we nu even
stoppen want je moet eerst
je zwemdiploma gaan halen.
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Nou dat is er nu wel uit
gehaald, kinderen kunnen nu
en hun zwemdiploma halen
en op een sportvereniging.
Wat we ook hebben
gestimuleerd is dat andere
aanbieders dan… het
Optisport zwembad, ook
andere aanbieders kunnen
nu een pakket aanbieden dat
gecompenseerd gaat worden
via het jeugdsportfonds. En
daarmee maken we de
concurrentie ook mee op
scherp. Dat ook kinderen die
via het jeugdsportfonds deel
kunnen nemen, zelf de
vrijheid hebben om te
kiezen. En daarmee ook
kiezen voor welke pakket het
beste aansluit bij de
behoefte die zij hebben. Dus
je hebt natuurlijk pakketten
waar je bij wijze van een
keer in de week een jaar lang
bezig bent. Maar je hebt ook
pakketten waarin je binnen
drie weken je kind met een
zwemdiploma naar buiten
loopt. Het moet niet zo zijn
dat de inkomenspositie van
je ouders bepaald wat voor
pakket je vergoed krijgt. In
belangrijke mate is die
vrijheid er nu zelf om te
kiezen. En het gebruik neemt
ook alleen maar toe van het
jeugdsportfonds. En ik denk
dat het ook wel fijn is, het
heeft ook een wisselwerking
want veel van die kinderen
die via het jeugdsportfonds
hun zwemdiploma halen. Die
ouders kunnen nu via
hetzelfde jeugdsportfonds
ook hun kinderen op een
sportvereniging zetten. Dus
de bekendheid met dat
sportfonds neemt alleen
maar toe. En denk dat
daarmee ook de bekendheid
toeneemt. De bekendheid is
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nu tachtig procent en dat is
gewoon heel hoog. Dus van
de doelgroep weet tachtig
procent het jeugdsportfonds
te vinden.’’
´´Nou ja als je het hebt over
begroting, dan heb je het
over denk ik financiën. Ik
denk dat dit soort dingen per
saldo niet te maken hebben
met hele grote zakken met
geld. Het gaat vooral over
inzet van mensen. Mensen
vanuit de gemeente maar
ook vanuit andere partijen.
En het liefst ook van andere
partijen. Maar wij kunnen
daar wel wat in doen, en op
het moment dat wij dat
doen dan gaat het over uren
van ons. En dan kost het per
saldo natuurlijk ook geld.
Maar goed die mensen zijn
er toch en die kunnen heus
wel een paar uur in een
bepaalde week daar wat
energie in stoppen. Dus
gewoon bij elkaar brengen is
gewoon onderdeel van de
taken van de huidige
sportfunctionarissen. Want
daar ligt het nu met name.
En ja goed.. het borgen in
beleid, in principe is denk ik
dat doelstelling altijd
geweest om zoveel mensen
te laten sporten. Dat is in dit
geval wel wat anders dus
veiligheid is opzich niet een
echte doelstelling. De grote
van veiligheid is geen
doelstelling van sport. En
geen onderdeel van het
sportbeleid. Dus ja wellicht
dat we dat soort dingen wel
in moeten brengen, dus wat
nadrukkelijker in een nieuwe
beleid. Maar in principe
voeren we het al uit als hoe
wij het in de toekomst
willen. Dus dan is het puur
vastleggen op de wijze zoals
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hoe wij het nu uitvoeren.
Dus in die zin voegt dat ook
niet heel veel toe.´´
‘’Ja, nou laat ik het zo
zeggen. Ik denk dat we dus
in belangrijke mate eerst
moeten kijken naar de
verantwoordelijken. Lees de
ouders, uhm maar misschien
ook met een beetje hulp van
de scholen. Uhm dat zij met
initiatieven moeten komen,
hoe ze dat denken terug te
brengen. En dan moeten
automatisch een marktpartij
aansluiten zoals een
Optisport of andere
zwemschool. En dan is de
vraag van, wat is er nodig?
Uhm, en ik denk eigenlijk dat
het dan niet eens om geld
gaat, wat er nodig is. Maar
misschien wel om inzet. Of
materialen, denk aan
promotiemateriaal. Dus ik
ben niet zo geneigd om nu in
de begroting extra ruimte te
creëren om dat probleem op
te lossen. Uhm maar als er
ruimte nodig is om die
initiatieven een goede start
mee te geven. Uhm, dan
denk ik dat die er ook wel is
nu. En dat we via diverse
subsidies die initiatieven ook
op weg kunnen helpen. Om
uiteindelijk uit te groeien tot
een volwaardig initiatief. En
dan gaat het echt om
startkapitaal. Kijk, zoals ik
zeg, ik zie de belemmering
echt in de niet fysieke sfeer.
Namelijk uhm.. in de
culturele sfeer. Ik denk niet
dat je dat verhelpt door nu
met bussen al die kinderen
naar zwemscholen te
brengen. Daarmee creëer je
de bewustwording bij de
ouders niet, en dat ze daar
verantwoordelijk voor
moeten zijn. Maar als je
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Hoe is de
infrastructuur in uw
gemeente ten aanzien
van zwembaden?

bijvoorbeeld met ambtelijke
inzet carpool groepjes kan
organiseren waarbij ouders
het dus toch zelf doen. Dat
het voor ouders
gemakkelijker wordt om deel
te nemen. Ja, dan moet je
die inzet wel bepalen in je
verantwoording.’’
´´Uhm, nou ja we hebben
een gezamenlijk
gemeentelijk zwembad. En
voor een deel laten we het
ook over aan de markt. Zoals
ik eerder aangaf is het wel
goed dat de markt daar nu
ook een rol in heeft. Want ik
denk dat het niet per se
alleen via een gemeentelijke
zwembad moeten doen. en
dat de ouders gewoon zelf
de keus hebben. En wat
belangrijk is dat je wel een
beetje zicht houd op de
kwaliteit. En dat die kwaliteit
geborgd is. Dat is een
belangrijke denk ik. En ja de
rest van de infrastructuur,
dat heb ik min of meer ook al
aangegeven. En het
jeugdsportfonds en dat soort
zaken, ja goed daar doen we
denk ik ook al het nodige in.
En ja wanneer er
aanvullende dingen nodig
zijn zoals ouders of scholen
die vragen om dingen dan
moeten we denk ik daar ook
in ondersteunen.´´
‘’Volgens mij hebben wij een
uitstekende infrastructuur.
Wij hebben in de gemeente
twee initiatieven eigenlijk.
Heel vlakbij nog zelfs een
derde. Maar we hebben dus
een gemeentelijk zwembad,
dat ligt aan de rand van de
stad. Is qua
zwemvoorziening voldoende
voor de zwemlessen. En
biedt volgens mij aan
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honderden kinderen per jaar
een mogelijkheid om hun
zwemdiploma te halen. Dus
dat is een, daarnaast hebben
we ook een particuliere
zwemschool. Nou die is vrij
recent, die bestaat nog maar
een jaar of zes of zeven denk
ik zo. Nou die ligt iets
dichterbij het stadcentrum
om het zo maar te zeggen,
het hart van de stad. Uhm, ja
heeft ook faciliteiten om aan
enkele honderden kinderen
per jaar zwemlessen aan te
bieden. Doet dat ook meet
uit de informatieve aanpak
den ki. Is ook meer gericht
op de markt en dat wat meer
aan promotie. Trekt ook heel
veel ouders naar zich toe die
ook echt bewust kiezen om
daar hun zwemvaardigheid
te doen. anders dan het
gemeente zwembad, waar
heel veel mensen uit een
soort van standaard naartoe
gaan. En dan hebben we net
over de gemeentegrens,
west duin aan de andere
kant van de stad. Wel een
hele kleine voorziening,
maar daar wordt ook
zwemles gegeven. Ik denk
dat het daar meer om
tientallen per jaar gaat die
daarin gefaciliteerd kunnen
worden. Die hebben weer
een unieke situatie omdat ze
vlakbij het strand liggen en
ook heel veel.. heel veel, in
zee doen. Wat dan ook een
zwemdiploma is na je C
diploma. Uhm, in de zomer
maar dan in de zee, wat toch
een unieke uitdaging is, in
die zin dat zwemmen in zee
anders dan in het zwembad.
Dus ik denk dat wij eigenlijk
een heel compleet aanbod
hebben. Ik kan me zo niet
voorstellen dat er
130

Zijn de zwembaden
goed bereikbaar voor
alle inwoners?

Hoe zijn de
zwembaden gelegen
ten aanzien van de
locaties van
basisscholen?

gemeenten zijn die van dit
formaat zo een aanbod
kunnen realiseren. Het is
echt heel divers en ook
allemaal verschillende
pakketten en dergelijke.’’
´´Ja wat is goed? Ik denk dat
ze zeker op fietsafstand
liggen van de kernen.
Misschien niet allemaal
helemaal op looptafstand.
Maar goed je kent je
afvragen of dat wel helemaal
reëel is? Dus ik denk dat ze
zeker goed bereikbaar zijn.
Vanuit gaan dat er ook heel
veel mensen de beschikking
hebben over ene auto. Als ze
dat niet hebben kunnen ze
ook op de fiets komen. Dus
ja ik ben van mening dat het
wel zo is.´´
‘’Ja, ik denk het wel. De
vraag is altijd van, hoe
dichtbij wil je het hebben?
Uhm, maar in een straal van
vier km hier kan iedereen
niet een maar wel drie
faciliteiten bereiken. Uhm, ja
en dat is echt uniek, want als
we een plattelands
gemeente waren geweest.
Dan waren de afstanden vele
malen groter geweest naar
de zwemvoorzieningen. Dus
ik denk wel dat het goed
geregeld is hier.’’
´´Nou we hebben drie
zwembaden, en daarvan zijn
er twee uiteindelijk niet van
ons. Dus daar kunnen we de
locatie ook niet van bepalen
en dat is voor ons bepaald.
We hebben natuurlijk een
gemeentelijke zwembad en
die staat natuurlijk op de
grens van Vlissingen en
Middelburg. We hebben
natuurlijk een heleboel meer
basisscholen. Dus sowieso
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kun je die niet echt uhm… je
kunt niet op iedere school
een zwembad hebben. Dat is
niet reëel, en ik vraag me
ook af in hoeverre het
belangrijk is, dat de afstand
tussen school en
zwembaden. Het zijn twee
wezenlijke andere dingen. In
het verleden lag daar veel
meer een relatie met het
schoolzwemmen. Nou dat is
niet meer ja mensen gaan in
hun eigen vrije tijd met hun
kinderen naar het
zwemmen. In principe maakt
dan denk ik de locatie ten
opzichte van scholen, dat
voelt niet zo heel veel toe in
mijn ogen.´´
‘’Nou zoals ik al aangaf, de
zwembaden die we hebben
zijn goed verdeeld over de
stad in mijn ogen. Voor
eigenlijk alle basisscholen
zijn de zwembaden op
fietsafstand te bereiken. Dit
geldt zoals ik ook al zei voor
de inwoners van de stad.’’
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