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Notitie Zwembadbeleid 

 

De gemeente Krimpen aan den IJssel verzorgt de zwemlessen voor groep 4 leerlingen van 

het basisonderwijs.1 In 2015 is de wekelijkse zwemles vervangen door een tweewekelijkse 

les (natte gymnastiek) van 45 minuten. Per 1 april 2017 heeft Optisport het beheer over het 

zwembad en zijn zij verantwoordelijk voor het aanbod van de activiteiten. 

Uit onderzoek blijkt dat vooral de frequentie van zwemles van belang is voor de vorderingen 

van het kind2. Ook is het belangrijk dat kinderen om zich veilig te voelen structuur en 

regelmaat nodig hebben.  

1. Gemiddeld aantal lesuren voor diploma A is 51 uur3. Als leerlingen 20 weken 45 minuten 

zwemles krijgen hebben zij maximaal 15 uur zwemles genoten, waarbij leerlingen elke 

tweede week weer opnieuw aan het water moeten wennen en opnieuw de 

basisvaardigheden moeten oefenen. Gezien bovenstaande uitkomsten van onderzoek: 

Waarom heeft de gemeente gekozen voor tweewekelijkse zwemles in plaats van 

wekelijks?  

 

Graag zouden we met u in gesprek gaan over de mogelijkheid om de zwemlessen 

wekelijks aan te bieden. 

 

2. Ouders kunnen de zwemlessen zelf aanvullen met particuliere lessen. Kosten van 
particuliere lessen: 10-lessenkaart € 81,60 ( lessen van 3 kwartier, 10 weken geldig). Als 
het kind het gemiddeld aantal uren nodig heeft voor het diploma A betekent dit dat het 
kind 68 lessen van 45 minuten nodig heeft. De lessen worden aangeboden in een reeks 
van 10, dus kosten minimaal: 571,20 euro (dit is exclusief kosten voor het inschrijven, het  
diploma en de extra diploma-les, het kind mag geen enkele les missen na 10 weken is de 
kaart verlopen). Vanuit het voorzieningenfonds wordt er maximaal 300 euro per kind 
vergoed. Dit is te weinig om de zwemlessen te bekostigen, daarnaast zouden ouders/ 
kinderen geen andere activiteiten meer uit kunnen voeren, omdat het gehele budget 
opgaat aan de zwemlessen.  
 
Graag zouden we met u in gesprek gaan over de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat 
elk kind in Krimpen aan den IJssel, minimaal het diploma A kan behalen.  

 
1 sportagenda 2015-2019  
2 https://www.zwembadbranche.nl/hogere-fequentie-zwemles 
3 Bron: Van der Werf, H. & Van Es, V. (2016), Zwemlesaanbod 2015- Cijfers en ervaringen van 
zwemlesaanbieders. Utrecht: Muller Instituut 


