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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2021Z05543
Vragen van de leden Westerveld (GroenLinks) en Van Nispen (SP) aan de
Minister voor Medische Zorg over kinderen die geen zwemdiploma halen
(ingezonden 8 april 2021).
Vraag 1
Klopt het dat 1% van de kinderen in Nederland geen zwemdiploma haalt? Om
hoeveel kinderen gaat dit precies? De Nationale Raad Zwemveiligheid spreekt
in dit kader over 4%, waar komt dit verschil vandaan?1
Vraag 2
Heeft u de groep kinderen die geen zwemdiploma haalt in beeld? Zo ja, hoe
ziet deze groep eruit? Spelen het gezinsinkomen en achtergrond een rol? Zijn
meerdere kenmerken bekend? Zo nee, bent u bereid dit te laten onderzoeken?
Vraag 3
Wat zijn de redenen dat deze kinderen geen zwemdiploma halen? Is dit
voornamelijk een financiële overweging of spelen ook andere zaken mee?
Bent u bereid te laten onderzoeken welke factoren meespelen?
Vraag 4
Zijn in alle gemeenten in Nederland financiële regelingen voor ouders die de
zwemles niet kunnen betalen? Hoe verschillen deze regelingen en zijn ze
overal toegankelijk voor ouders met een kleine beurs? Hoe zit dit voor ouders
met een kind met een beperking, aangezien deze kinderen vaak langer les
nodig hebben?
Vraag 5
Vindt u ook dat veel te veel kinderen met een beperking, 13% volgens
onderzoek in opdracht van de Nationale Raad Zwemveiligheid, geen
zwemdiploma hebben?2
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CP Nederland, 2 april 2021, «Zwemvaardigheid van kinderen met een beperking blijft achter»
(https://cpnederland.nl/zwemvaardigheid-van-kinderen-met-een-beperking-blijft-achter/)
Nationale Raad Zwemveiligheid, 1 april 2021, «Zwemvaardigheid van kinderen met een
beperking blijft achter» (Onderzoek-ouders-kinderen-met-een-beperking-en-zwemveiligheid.pdf
(nrz-nl.nl))
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Vraag 6
Welke plannen heeft u om de barrières die uit het onderzoek in opdracht van
de Nationale Raad Zwemveiligheid naar voren komen te elimineren, zoals de
gebrekkige kwaliteit en toegankelijkheid voor kinderen met een beperking?
Vraag 7
Zijn er aanvullende financiële regelingen, zodat ouders met een kind met een
beperking zwemlessen kunnen betalen? Zo ja, hoe gaat u ervoor zorgen dat
deze ouders deze regelingen kennen en benutten? Zo nee, bent u bereid om
te zorgen voor aanvullende regelingen?
Vraag 8
Hoe evalueert u het feit dat een derde van de kinderen met een beperking
overstapt van aanbieder, omdat aanbieders van zwemles niet goed genoeg
weten hoe je kinderen met een beperking zwemles geeft? Hoe wilt u dit
probleem oplossen? Kan een landelijke kwaliteitsstandaard met betrekking tot
zwemles voor kinderen met een beperking volgens u een goede oplossing
zijn, zodat er goede richtlijnen komen voor zwemles voor kinderen met een
beperking?
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