
Bestuurlijke agendazaak 
Haarlem 

Onderwerp 
Informatie over afspraken zwemlessen 

Soort: Toezeggingen 

Nummer: 2015/347583 

Programmanummer 
1.1 Onderwijs en sport 

Bestuursorgaan en Ontstaansdatum 
Commissie samenleving d.d. 27-8-2015 

Indiener/Fractie 

Omschrijving 
Wethouder Snoek zegt aan Christen Unie toe nadere informatie te 
sturen over de afspraken inzake de zwemlessen 

Afdeling 
STZ/JOS 

Verantwoordelijke 
Boxhoom, M. 

Email 
mboxhoom@haarlem.nl 

Telefoonnummer 
023-5115090 

Stand van Zaken/afdoening 
In Haarlem wordt zwemonderwijs gefaciliteerd (dit gebeurt in ongeveer 36% van de gemeenten). Driejaar 
geleden is overgegaan tot een andere manier van het geven van zwemonderwijs -> in groep 4 wordt door 
leerkrachten geïnventariseerd welke kinderen al dan niet in bezit zijn van een diploma, de kinderen die dat 
niet zijn krijgen via de leerkracht een brief van de wethouder waarin het belang van een diploma wordt 
onderstreept met informatie over zwemscholen en een verwijzing naar het jeugdsportfonds voor diegenen die 
dit niet kunnen betalen. 

In groep 6, 7 of 8 bestaat dan nog de mogelijkheid om mee te doen aan zwemonderwijs, het aanbod is dan 
diploma -zwemmen en zwemvaardigheid. Maar ook : waterpolo, wedstrijdzwemmen, survival zwemmen en 
aquajoggen. Hieraan doen 32 (van de 49) scholen mee, ruim 1000 kinderen (overigens niet altijd het hele jaar 
door, ook modulair). Scholen krijgen elk jaar de vraag samen met de inroostering voor gymonderwijs of ze 
mee willen doen aan het zwemmen. Ze kunnen zich aanmelden bij SRO. SRO voert gesprekken met scholen 
om mee te doen en biedt ook aangepaste modules aan. Resultaat in Haarlem is dat 97,5 % van de kinderen 
met een zwemdiploma de basisschool verlaat. 

Twee keer per jaar is er een algemeen aanbod voor alle scholen, ook die niet meedoen aan schoolzwemmen: 
wakzwemmen (in winterperiode), survival, reddingszwemmen vlak voor het buiten seizoen begint. Omdat 
e.e.a. is ingebed in het zwemonderwijs wordt geen eigen bijdrage van de ouders gevraagd. 
De kosten voor de gemeente bedragen €200.000. 
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