
 

Motie: zwemmen onder schooltijd  
Afgelopen vijftien jaar ligt het zwemonderwijs geheel bij de verantwoordelijkheid van 
de ouders; zwembaden spelen hierop in met allerlei speciale programma’s. Maar dit 
is inmiddels niet voor iedereen meer haalbaar, betaalbaar en sinds kort ook 
benaderbaar. Er zijn steeds langere wachtlijsten bij zwemscholen en er is minder 
beschikbaar zwemwater.  

Zwemmen is bovendien een goede aanvulling op bewegingsonderwijs en een 
stimulans voor de positieve gezondheid van de jeugd. Want ieder kind verdient een 
gelijke start op het gebied van onderwijs, cultuur en sport: En daarom zetten we ons 
in door met deze motie de aandacht te richten op zwemmen onder schooltijd.  

Immers is het CDA van mening dat de lokale overheid een verantwoordelijkheid 
heeft op het gebied van gezond opgroeien, van veiligheid en participatie.  

De gemeenteraad van Venlo bijeen op 4 november 2022


Constaterende dat: 
• We in een waterrijke omgeving leven en dat goed kunnen zwemmen een 

noodzaak is. 

• Door bezuinigingen schoolzwemmen voor alle kinderen van het reguliere 

lesrooster verdwenen is in Venlo.

• Er kinderen zijn die  in de groepen 4 t/m 8 nagenoeg onvoldoende zwembekwaam 

zijn. (Dit geldt ook voor nieuwkomers).

• Er een steeds groter wordende behoefte ontstaat onder ouders om ‘zwemmen 

onder schooltijd’ weer op school te introduceren.

• Venlo een uitgebreide sportvisie heeft en zich inzet voor positieve gezondheid.

• Er steeds meer jeugd kampt met overgewicht en door vormen van 

bewegingsonderwijs te stimuleren, waaronder deze ‘natte’ gymles dit een 
essentiële aanvulling kan zijn. 


• De wachttijden voor de zwemles voor een A-diploma gemiddeld half jaar tot een 
jaar is.


• Er mogelijk door sluiting van o.a. een zwembad in Steyl zwemwater verdwijnt.

• Er in de huidige situatie steeds meer ouders na zwemdiploma A stoppen door 

ontbreken van zwemmen onder schooltijd, de stijgende kosten, de oplopende 
reistijden en de lange wachtlijsten.


• En elk kind gelijke kansen verdient. 
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Overwegende dat: 

• De gemeente Venlo opnieuw hier een gedeelde verantwoordelijkheid in kan nemen 
door het schoolzwemmen opnieuw in te voeren en zo weer meer kinderen in de 
toekomst zwemvaardig zullen zijn in onze gemeente.   


• Er jaarlijk nog steeds veel kinderen in zwemnood geraken, en hierdoor zelfs 
verdrinken. 


• De meeste kinderen op 4- en 5-jarige leeftijd starten met zwemlessen, daarna hun 
diploma’s en daarna sporadisch naar het zwembad gaan. Terwijl het zwemmen 
onder de complexe motorische bewegingen vallen die op 8- en 9-jarige leeftijd 
pas goed kunnen worden aangeleerd, 


• Er op dit moment op veel scholen in verschillende steden veel pilots zijn met  
schoolzwemmen in groep 4 en 5, zoals o.a. het mooie voorbeeld in onze eigen 
gemeente: basisschool De Meule in Venlo in samenwerking met ons gemeentebad 
de Wisselslag. 


Verzoekt het college om: 

1. Nog voor de kadernota in 2023 met een voorstel te komen waar zij met de 
4 schoolkoepels in Venlo hebben besproken welke belemmeringen zij zien 
om zwemonderwijs onder schooltijd te laten plaatsvinden. En wat zij 
vervolgens op hun beurt nodig hebben van de gemeente om dit wel aan te 
bieden. Om op deze manier op alle basisscholen de mogelijkheid te geven 
om aan een vorm van schoolzwemmen in de nabije toekomst deel te 
kunnen nemen.  

2. Een financiële raming te maken van de verschillende vormen van 
schoolzwemmen voor alle betrokken basisscholen in de gemeente Venlo.  

En gaat over tot de orde van de dag
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