
 

Zwemvaardigheid in Zuidplas

Een verkenning naar mogelijkheden om er voor te zorgen dat alle kinderen in 
Zuidplas van zeven jaar en ouder kunnen zwemmen.
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Samenvatting

In het waterrijke Zuidplas is het leren zwemmen net zo belangrijk voor de gezondheid van 
kinderen als gezond eten en inentingen. De fractie van PvdA/GroenLinks heeft verkend hoe 
de zwemvaardigheid in Zuidplas is en welke mogelijkheden er zijn om het aantal kinderen 
met zwemdiploma te vergroten.

Uit gegevens van de GGD en enkele scholen blijkt dat relatief veel kinderen in Zuidplas hun 
zwemdiploma A halen. Maar 1 procent van de kinderen heeft geen zwemdiploma. PvdA/
GroenLinks heeft de ambitie om ook deze kinderen naar zwemles te laten gaan. Dat kan, 
omdat er al een goede basis van actieve professionals en vrijwilligers aanwezig is. De GGD 
(jeugdgezondheidszorg) vraagt kinderen in groep 2 en 7 nu al of zij zwemles krijgen. Ook 
scholen, vluchtelingenwerk en stichting Polderbad willen krachten bundelen.
Bijkomend probleem is wel de sluiting van zwembad de Koornmolen, waardoor reiskosten en 
reistijd vanuit Zevenhuizen en Moerkapelle is toegenomen.

Gezien de grote betrokkenheid van de professionals en vrijwilligers stelt PvdA/GroenLinks 
een aanpak voor die de sterke punten van de betrokken organisaties verbindt. Deze aanpak 
heeft drie pijlers: 1) signaleren 2) informeren en stimuleren en 3) ondersteunen

Voor signaleren kan bij de bestaande werkwijze van de teams jeugdgezondheidszorg van de 
GGD/CJG aangesloten worden. Zij stellen de kinderen uit groep 2 en groep 7 al de vraag 
over zwemles.

Voor informeren en stimuleren willen we naast de teams jeugdgezondheidszorg ook scholen, 
Polderbad en Vluchtelingenwerk benutten. De gemeente kan dit faciliteren met informatie 
(folders/actuele info op websites/etc.)

Zwemles kost bijna €500 per jaar per 
kind. Dit is voor gezinnen met een laag 
inkomen lastig te betalen. Voor 
(financieel) ondersteunen adviseren 
we, naar voorbeeld van andere 
Zuidhollandse gemeenten, aan te 
sluiten bij een jeugdsportfonds of zelf 
een jeugdsportfonds op te richten. Al in 
11 zwembaden in de gemeenten, die 
al zijn aangesloten bij een 
jeugdsportfonds, kunnen kinderen uit 
gezinnen rond de armoedegrens 
zwemles krijgen. De benodigde middelen om dit in Zuidplas te realiseren zouden betaald 
kunnen worden uit het fonds Kinderarmoede. Het plan zal ter advies aan het college worden 
aangeboden, met de specifieke vraag om het benodigde budget inzichtelijk te maken.
Naast deze algemene mogelijkheid is nog specifiek aandacht nodig om reistijd- en kosten 
voor ouders uit Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud-Verlaat te verminderen.
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1. Aanleiding

In het waterrijke Zuidplas is het leren zwemmen net zo 
belangrijk voor de gezondheid van kinderen als gezond 
eten en inentingen. JaarHet college gaf in antwoorden op 
vragen van PvdA/GroenLinks aan dat naar schatting 5 
procent van de kinderen geen zwemles krijgt. In elke klas 
zou dan gemiddeld minstens één kind zitten dat geen 
zwemles heeft gekregen. Naast een financiële drempel -
zwemles kan tot €500 per kind per jaar kosten-, kan in de 
dorpen Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud-Verlaat ook de 
relatief grote afstand tot een zwembad een extra barrière 
zijn. Maar ook andere zaken (cultuur, praktische problemen) 
kunnen beïnvloeden of een kind zwemles krijgt. De de hoge 
kosten van zwemles is de inschatting dat met name voor 
ouders met een laag inkomen een extra (financiële) barrière 
zijn. Dit was aanleiding voor de fractie van PvdA/
GroenLinks om samen met de direct betrokken 
professionals en vrijwilligers te verkennen hoe het staat met 
de zwemvaardigheid van de kinderen in Zuidplas, hoe 
voorzieningen zijn voor kinderen van ouders met een laag 
inkomen en welke mogelijkheden er zijn om de situatie te verbeteren.

De vraag daarbij is of het geven van zwemles een overheidstaak is. Ons inziens is het primair 
aan de ouders, maar is het dermate belangrijk dat waar nodig ondersteuning en regie van de 
gemeente nadrukkelijk op zijn plaats is.

Bij de verkenning van problemen rond zwemles en verbetermogelijkheden heeft de fractie 
van PvdA/GroenLinks veel hulp gehad van  vrijwilligers en professionals van onder andere 
Zuidplas Helpt, Vluchtelingenwerk, de scholen Jozefschool, Achtbaan en ’t Reigerbos, het 
CJG, de GGD, stichting Polderbad en Sanna den Hoedt van de gemeente Zuidplas. Hun 
deskundigheid en informatie was onmisbaar voor deze verkenning. We zijn hen dan ook zeer 
dankbaar.

2. Probleemanalyse

Jaarlijks komen in Nederland ongeveer 80 mensen om het leven door verdrinking. Voor 
Zuidplas kennen we de cijfers niet. Het risico op verdrinking is echter ook in Zuidplas 
aanwezig, mede door de grote hoeveelheid oppervlaktewater in de gemeente.

Figuur 1: aantal verdrinkingen in Nederland (bron CBS)

In de onderstaande paragraven is inzicht gegeven over de mate waarin kinderen in Zuidplas 
zwemles krijgen. Naast een analyse van het aan het aantal kinderen dat kan zwemmen, zijn 
ook zaken zoals voorlichting en financiële ondersteuning onderzocht.
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2.1 Analyse aantal kinderen dat zwemles krijgt of heeft gekregen

De teams JGZ (jeugdgezondheidszorg) van de GGD vragen kinderen in groep 2 en groep 7 
of zij zwemles krijgen of hebben gehad. Op ons verzoek heeft het CJG/GGD hiervan een 

geanonimiseerd overzicht gemaakt voor de kinderen uit Zuidplas (tabellen 1 en 2).

Tabel 1: aantal kinderen dat zwemles krijgt in groep 2

Tabel 2: aantal kinderen dat zwemles krijgt in groep 7

Op basis van deze cijfers kan geconcludeerd worden dat de gemeente Zuidplas opvallend 
weinig kinderen heeft die geen zwemles krijgen of hebben gehad (7 % in groep 2 en 1% in 
groep 7). Daarbij moet nog wel een slag om de arm gehouden worden, omdat dit in Zuidplas 
voor ca 40% niet is ingevuld (veel hoger dan de rest van Midden Holland). Onduidelijk is of in 
de groep kinderen waarvan het niet is ingevuld ook relatief meer kinderen voorkomen die 
geen zwemles hebben gehad. Dit wordt nog nader onderzocht.

Daarnaast roepen deze gegevens de vraag op hoe de relatief grote 
groep op de wachtlijsten is ontstaan. 

Conclusie op basis gegeven CJG/GGD: bijna alle kinderen in 
Zuidplas krijgen zwemles
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Groep 2 (leeftijd ca. 5-6 jaar)
Zuidplas Totaal HM

aantal percentage aantal percentage
Zwemles 625 81%   17.890 78%
Wachtlijst 92 12% 1960 9%
Geen zwemles 53 7% 2979 13%
Totaal ingevuld   770 60%   22.829 90%
Aantal registraties   1.283   25.374 

Groep 7 (leeftijd ca. 10-11 jaar)
Zuidplas Totaal HM

aantal percentage aantal percentage
Zwemdiploma(s) 962 99%   21.287 97%
Geen zwemdiploma 10 1% 626 3%
Totaal ingevuld 972 62%   21.913 82%
Aantal registraties   1.573   26.771 

Jeugdgezondheidszorg 
op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg



Omdat de aanname vooraf was dat de kosten van zwemles met name ouders met een laag 
inkomen er kan van weerhouden hun kinderen op zwemles te doen, is Zuidplas Helpt en 
Vluchtelingenwerk naar ervaringen gevraagd. Zuidplas Helpt herkende de problematiek, 
maar schetste dat met name in Nieuwerkerk aan den IJssel er met enige regelmaat 
particuliere fondsen zijn die via Zuidplas Helpt en Care for Kids de kosten van zwemles voor 
gezinnen met een laag inkomen voor hun rekening nemen. Ook vluchtelingenwerk herkende 
de problematiek voor haar eigen doelgroep. Binnen deze groep is niet alleen het financiële 
aspect maatgevend, maar ook onbekendheid met de noodzaak van zwemles.

Conclusie Zuidplas Helpt en Vluchtelingenwerk: bij gezinnen met laag inkomen en 
vluchtelingen lijkt er een groter probleem met niet krijgen van zwemles en er is ad-hoc 
ondersteuning door particuliere fondsen (met name Nieuwerkerk)

Omdat de fondsen met name in Nieuwerkerk actief zijn, is een aantal scholen in Zevenhuizen 
en Moordrecht gevraagd hoe de situatie bij hun kinderen is. Bij al die scholen blijken enkele 
kinderen (2 tot 4) geen zwemdiploma te hebben. Eén school heeft ook gevraagd waarom en 
blijkt dat vanuit financiële redenen geen zwemles is gevolgd. 

Conclusie scholen: de inventarisatie bij de scholen bevestigt met een percentage van 
1 á 2 %  kinderen zonder zwemles het beeld van het CJG/GGD. Financiële redenen 
worden genoemd als oorzaak.

2.2 Financiële ondersteuning en informatievoorziening 

Jeugdsportfonds en leergeld.nl zijn in een deel van de Nederlandse gemeenten 
mogelijkheden voor ouders om een financiële bijdrage voor zwemles te krijgen. Deze zijn in 
Zuidplas echter niet beschikbaar. Wel is er de mogelijkheid van bijzondere bijstand voor 
schoolgaande kinderen (234 euro per kind per jaar) voor kinderen met ouders met een laag 
inkomen. Hiervoor moeten ouders echter ook andere kosten zoals schoolreisje, sportclub, 
gymkleding, fiets, computer, etc. betalen. Dit is een dilemma, die volgens de scholen soms tot 
vervelend situaties leidt voor de kinderen. 

Enkele inwoners die recht hebben op financiële ondersteuning weten deze voorzieningen niet 
te vinden. Dit kan, naast een financieel probleem voor het betreffende gezin, er ook toe 
leiden dat ouders geen middelen hebben om hun kind naar zwemles (400 tot 500 euro per 
jaar) te laten gaan. 

Onze fractie heeft daarom verkend welke informatie er te vinden is over bekostiging van 
zwemles. Daarbij is ook de informatie benut van een vrijwilliger.

Website gemeente Zuidplas
Op de website van de gemeente Zuidplas en de sociale dienst IJsselgemeenten staat niets 

over zwemles

CJG/GGD/Jeugdgezondheidszorg (opvoeden.nl)
Op de website van het centrum jeugd en gezin Zuidplas 
(opvoeden.nl) staat dat er mogelijkheden zijn bij 
Jeugdsportfonds en leergeld.nl of op de site van de gemeente 
of dat je contact op moet nemen met de gemeente
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Jeugdsportfonds en leergeld.nl
Op de site van jeugdsportfonds en leergeld.nl blijkt dat deze voorzieningen niet voor Zuidplas 
beschikbaar zijn.

Sociale dienst en beschikking bijzondere bijstand
Als je belt met de sociale dienst IJsselgemeenten wordt de mogelijkheid van bijzondere 
bijstand voor schoolgaande kinderen genoemd. Ook in de beschikking voor de bijstand staat 
de mogelijkheid van bijzondere bijstand voor schoolgaande kinderen genoemd. Echter daarin 
wordt geen zwemles genoemd.

Conclusie: Voor gezinnen met een laag inkomen is er de mogelijkheid om maximaal de 
helft van de kosten voor zwemles te betalen uit de bijzondere bijstand. Dat betekent 
wel dat andere zaken (kosten schoolreisje, gymkleding, etc.) hier niet van betaald kan 
worden. Eén van de scholen heeft aangegeven dit ook  in de praktijk tegen te komen. 
De overblijvende 250€ per kind per jaar kan zeker voor een gezin waarbij meerdere 
kinderen tegelijk zwemles volgen al een onoverkomelijk probleem vormen. bij de 
kinderen die geen zwemles krijgen is dit veelal de oorzaak (zie 2.1).
De informatievoorziening over deze financiële mogelijkheid van de bijzondere bijstand 
is zeer beperkt.

2.3 Reisafstand Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud Verlaat

Begin 2016 is de Koornmolen gestopt met het geven van zwemles. Dit betekent dat kinderen 
uit met name Zevenhuizen een veel grotere reisafstand hebben tot een zwembad waar 
zwemles gegeven wordt. Naast praktische problemen, brengt dit ook extra kosten met zich 
mee. Basisschool ’t Reigerbos gaf al eufemistisch aan dat het een open deur is dat dit “heel 
onhandig” is. Verwacht kan worden dat deze drempel tot een grotere kans op het niet volgen 
van zwemles zal leiden.

Conclusie: het wegvallen van de Koornmolen is vanwege de reisafstand (praktisch en 
financieel) een aandachtspunt

2.4 Organisatie en governance
In de dorpen van Zuidplas en bij de betrokken overheden en zorgorganisaties is een solide 
basis van enthousiasme, betrokkenheid en kennis aanwezig om de zwemvaardigheid van de 
kinderen te borgen. Dit heeft er toe geleid dat al veel kinderen in Zuidplas zwemles krijgen. 
Nog niet alle organisaties weten van elkaar welke mogelijkheden zij bieden. Daardoor is een 
deel van de ouders zich onvoldoende bewust van het belang, de noodzaak en de financiële 
ondersteuning die er is. 

2.5 Zwemdiploma B
Vanuit één van de scholen kregen we het signaal dat veel kinderen stoppen na het behalen 
van zwemdiploma A. Daarbij werd aangegeven: “bij deze kinderen moeten we goed op 
blijven letten, want met zwemdiploma A alleen durf ik 
ze nog niet zomaar het water in te laten gaan”. Samen 
met de zwembaden kan gekeken worden of er meer 
kinderen gestimuleerd kunnen worden door te gaan 
voor B. Dit voorstel richt zich er in eerste instantie op 
om in ieder geval het halen van een A-diploma voor 
elkaar te krijgen voor alle kinderen.
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3. Doelstelling

PvdA/GroenLinks heeft de ambitie om alle kinderen in Zuidplas van zeven of ouder, die 
daartoe in staat zijn, een zwemdiploma heeft, bij voorkeur diploma B.

In Zuidplas is er een perfecte basis van deskundigheid en enthousiasme bij de betrokken 
organisaties om deze doelstelling te halen. Op het geheel andere beleidsdossier van 
afvalscheiding is gebleken dat juist een koploperpositie het makkelijker maakt om een extra 
stap te zetten. Dat zien we hier ook. Er is een infrastructuur waarbij aangesloten kan worden, 
waardoor met kleine extra inzet, veel bereikt kan worden. We hebben bij onze gesprekken 
veel enthousiasme gehoord om die extra stap te zetten en daaraan bij te willen dragen.

Hoofddoel
1. Alle kinderen van zeven jaar of ouder, die daartoe in staat zijn, hebben tenminste 

zwemdiploma A

Subdoelen
2. Extra financiële ondersteuning voor zwemles voor kinderen uit gezinnen met lage 
inkomens (groep die in aanmerking komt voor bijzondere bijstand), omdat juist deze groep de 
grootste kans heeft om niet naar zwemles te gaan. Daarnaast is ook het verlichten van de 
financiële situatie van deze groep (aanpak kinderarmoede) een doel op zich.

3. Alle ouders die daarvoor in aanmerking komen weten de financiële ondersteuning voor het 
volgen van zwemles door hun kinderen te vinden

4. De nadelen van een extra reisafstand vanuit Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud-Verlaat 
worden verminderd

4. Voorgestelde aanpak

Gezien de grote betrokkenheid van de professionals en vrijwilligers stelt PvdA/GroenLinks 
een aanpak voor die de sterke punten van de betrokken organisaties verbindt. Deze aanpak 
heeft drie pijlers: 1) signaleren 2) informeren en stimuleren en 3) ondersteunen

1) signaleren
De basis is om te weten welke kinderen er geen zwemles krijgen. Omdat ouders op een zo 
goed mogelijk manier te bereiken is het van belang hiervoor aan te sluiten bij professionals 
die het vertrouwen van de ouders genieten. Dat is op school en bij de teams 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD - voorheen het consultatiebureau-. Nu al vragen 
de teams JGZ of kinderen zwemles krijgen. ook sommige scholen zouden hieraan mee willen 
werken. Dat zou echter op vrijwillige basis moeten zijn.
Spil: teams JGZ, als dat kan aangevuld door scholen

2) stimuleren en informeren
Indien duidelijk is dat een kind geen zwemles heeft of heeft gekregen, dan is de volgende 
stap om met de ouders in gesprek te gaan over zwemles. Het kan dan gaan om het 
stimuleren om het kind zwemles te laten volgen (overtuigen noodzaak) in combinatie met het 
informeren hoe kinderen opgegeven kunnen worden voor zwemles en welke (financiële) 
ondersteuning er is en hoe ouders daarop aanspraak kunnen maken. 
Het concrete voorstel is om de teams JGZ te vragen om naast het inventariseren ook 
informatie te verstrekken over het belang van zwemles (stimuleren) en informatie over 
eventuele financiële ondersteuning in Zuidplas (informeren). Ook vanuit scholen lijkt er 
bereidheid om hierin een rol te spelen. Vluchtelingenwerk heeft aangegeven, aanvullend 
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hieraan, ook graag die rol voor hun eigen doelgroep op zich te willen nemen. De rol van de 
gemeente is om de regie te nemen door het maken van afspraken met de betrokken 
organisaties en het faciliteren van de informatievoorziening -met name over financiële 
ondersteuning, met bijvoorbeeld actuele folders en actuele informatie op de belangrijke 
websites (gemeente, CJG en bijvoorbeeld Polderbad).

3) Ondersteunen
Ten slotte is er extra financiële ondersteuning nodig. Dit vraagt maatwerk. Naast het 
benodigde extra budget hiervoor, willen we niet de particuliere initiatieven/ private fondsen in 
de wielen rijden. Natuurlijk is er ook het risico dat er een stapeling is van financiële 
ondersteuning voor gezinnen op of net boven het bijstandsniveau, waardoor zij er financieel 
op achteruit gaan als hun inkomen stijgt. Deze aandachtspunten willen we meenemen.  

a) extra middelen genereren door extra bijdrage gemeente: (vanuit kinderarmoedefonds) en 
eventueel aanvullend het benutten van terugstorting van stichting Polderbad aan de 
gemeentelijke begroting als gevolg van een positieve exploitatie

b) opzetten van een jeugdsportfonds (aangevuld met een 
jeugdcultuurfonds) in Zuidplas of aansluiten bij 
jeugdsportfonds Zuid-Holland: in de gemeente Kaag en 
Braassem hebben Sportfonds en zwembad het 
gezamenlijk mogelijk gemaakt dat kinderen, van ouders 
met een inkomen rond de armoedegrens, zwemles 
krijgen. Ook in een aantal andere gemeenten in Zuid-
Holland worden de kosten van zwemles door het 
jeugdsportfonds inmiddels compleet vergoed voor gezinnen rond de armoedegrens (zie 
bijlage 1). Het voordeel is dat er ook een infrastructuur is voor diezelfde kinderen om 
vervolgens lid te worden van een sport- of cultuurvereniging. Hoewel er ook een 
gemeentelijke bijdrage nodig is, komt er per saldo meer geld binnen voor onze kinderen. 
Ook zijn deze fondsen een goede basis voor samenwerking met de lokale private fondsen 
en particuliere initiatieven. Tenslotte brengen deze fondsen kennis vanuit de rest van 
Nederland mee, die we kunnen benutten in Zuidplas.

c) samenwerking met stichting Polderbad en (eventueel) orka’97. Analoog aan de aanpak in 
Kaag en Braassem is samenwerking nodig tussen een jeugdsportfonds en de zwembaden 
(eventueel aangevuld met private initiatieven of zorgpartijen). Het geld wordt niet aan de 
ouders uitgekeerd, maar gaat direct naar het zwembad(en).

d) een beperkte bijdrage (in geld of via vrijwilligersbijdrage) van de ouders

In de periode totdat een jeugdsportfonds actief is (en indien niet voor een jeugdsportfonds 
wordt besloten) kan de gemeente die rol op zich nemen.
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Specifieke aanpak voor subdoelen:

Reisafstand vanuit zevenhuizen, Moerkapelle en Oud-Verlaat

Hier is extra onderzoek nodig. Mogelijkheden zijn om 
het carpoolen te faciliteren. Dit scheelt geld en tijd 
voor ouders. Wel is het dan noodzakelijk dat kinderen 
uit hetzelfde dorp ook zo veel mogelijk gelijktijdig 
zwemles krijgen en dat de ouders weten wie de 
andere ouders zijn met wie zij mogelijk zouden 
kunnen carpoolen.

Diploma B
Samen met Polderbad en Orka’97 (en eventueel een jeugdsportfonds) kan de gemeente 
kijken of er mogelijkheden zijn om meer kinderen te stimuleren ook diploma B te halen. 

Geen aparte behandeling
Het lijkt er op dat kinderen uit vluchtelingengezinnen relatief vaak tot de groep behoren die 
geen zwemles heeft. Toch kiest PvdA/GroenLinks er niet voor om alleen voor deze groep 
voorzieningen te treffen. Alle inwoners in Zuidplas die in een vergelijkbare positie zitten, 
willen we dezelfde mogelijkheden bieden. 

Overige punten
Specifieke aandacht vragen nog de volwassen nieuwkomers (met name vluchtelingen) die 
nog niet kunnen zwemmen. Dit is niet in dit voorstel opgenomen, maar is wel van belang. 

5. Consequenties

Financiële consequenties
Het lukte in de periode van ons onderzoek niet om via de gemeente de grote van de groep 
kinderen te achterhalen die in aanmerking zou komen voor financiële ondersteuning. We 
vragen het college om hierop in haar advies ten behoeve van het initiatiefvoorstel nader in te 
gaan. We verwachten dat in vergelijking met de huidige situatie er 200 euro per kind extra 
nodig is. Dit zou naar onze inschatting met hulp van particuliere fondsen en het 
jeugdsportfonds te vinden moeten zijn binnen het budget voor tegengaan van 
kinderarmoede.
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BIJLAGE 1 Jeugdsportfonds en zwemles

Jeugdsportfonds Zuid-Holland
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Jeugdsportfonds in Kaag en Braassem
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