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Informatienota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Informatienota inventarisatie zwemdiplomabezit 2019
Kernboodschap
Het is de ambitie van dit college dat alle kinderen bij het verlaten van de basisschool
kunnen zwemmen. Dit staat in het collegeprogramma “Druten Daagt Uit”. Deze ambitie
werkten we uit in de beleidsnota Druten Zwemvaardig 2019-2022. Als onderdeel van de
beleidsnota voeren we in het najaar jaarlijks een inventarisatie van het
zwemdiplomabezit onder kinderen in groep 3 tot en met 8 uit. Op basis van deze
inventarisatie krijgen we een actueel beeld in relatie tot genoemde ambitie. In 2019
beschikken vrijwel alle kinderen (99%) in groep 7/8 over minimaal zwemdiploma A. Zij
kunnen bij het verlaten van de basisschool dus zwemmen.
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het zaaknummer/documentnummer)
Beleidsnota Druten zwemvaardig 2019-2022

Toelichting
Bijna alle kinderen verlaten de basisschool met een zwemdiploma
Uit de inventarisatie blijkt dat in 2019 92% van de leerlingen in de groepen 3 t/m 8 ten
minste een zwemdiploma A heeft. In vergelijking met het jaar 2018 zien we geen
significante verschillen. In groep 3/4 volgen veel kinderen nog zwemles. Daarom blijft
het percentage achter ten opzichte van de andere groepen. Onder leerlingen in groep 7/8
heeft 99% een zwemdiploma. Vrijwel alle kinderen kunnen bij het verlaten van de
basisschool aan het eind van schooljaar 2019-2020 dus zwemmen.
Geen significante verschillen tussen basisscholen
Het zwemdiplomabezit verschilt nauwelijks per school. Het relatief hoge percentage bij
groep 3/4 op De Kubus en ’t Klòsterhûfke hangt samen met de deelname aan het
schoolzwemmen in de tweede helft van schooljaar 2018-2019. Van de basisscholen
neemt dit schooljaar alleen De Kubus nog deel aan het schoolzwemmen. We kunnen nu
nog geen uitspraken doen over het effect dat de andere basisscholen het
schoolzwemmen niet meer aanbieden. De scholen gaan zelf over de invulling van hun
lesprogramma. De vrijheid van onderwijs (art. 23 van de Grondwet) geeft ze die ruimte.
Scholen kunnen elk jaar opnieuw besluiten het schoolzwemmen alsnog op te nemen in
hun lesprogramma. We bieden die mogelijkheid actief aan bij basisscholen.
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Aantal nieuwkomerskinderen zonder zwemdiploma fors gedaald
In 2018 waren er nog 19 nieuwkomerskinderen zonder zwemdiploma. In 2019 zijn dit er
nog maar zeven. De meeste nieuwkomerskinderen zonder zwemdiploma zitten in groep 3
of 4. Dit zijn ook de leerjaren waarop veel leerlingen nog bezig zijn met zwemles. We
kunnen de daling niet goed verklaren, omdat we dit schooljaar de inventarisatie van deze
doelgroep op een andere manier uitvoerden. Onder nieuwkomerskinderen verstaan we
kinderen die niet in Nederland geboren zijn, minder dan vijf jaar in Nederland verblijven
en waarvan de ouders geen of weinig Nederlands spreken. Bijvoorbeeld
vluchtelingenkinderen en kinderen van arbeidsmigranten.
Gevolgen
Door het zwemdiplomabezit te inventariseren krijgen we een goed beeld van het
zwemdiplomabezit en sturen we eventueel tussentijds bij.
Uitvoering of vervolgstappen
We blijven basisschooldirecteuren actief betrekken bij het beleid rondom
zwemvaardigheid. In het voorjaar sturen we aan de basisscholen weer een
inschrijfformulier voor het schoolzwemmen schooljaar 2020-2021.
We evalueren met de schooldirecteuren de wijze van inventariseren van het
zwemdiplomabezit. Ons streven bij de inventarisatie is de administratieve druk zo
beperkt mogelijk te houden.
Met Stichting Leergeld 2Stromenland onderhouden we contact om te monitoren dat
kinderen uit gezinnen met een laag inkomen en waarvan de school geen schoolzwemmen
aanbiedt voldoende mogelijkheden hebben om ook een zwemdiploma A te behalen.
Communicatie
We hebben de uitkomsten van de inventarisatie van het zwemdiplomabezit in de
gemeente Druten over 2019 gedeeld met de basisschooldirecteuren.
Geheimhouding:

Nee

Niet van toepassing.
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