
1 De meeste kinderen rond 5 jaar (38%) beginnen met zwemlessen, ze langer 
dan twee jaar (55%) op zwemlessen zitten en ze er langer dan leeftijds
genoten over doen om hun zwemdiploma A te halen (55% >70 klokuren). 

2 13 procent van deze kinderen geen zwemdiploma haalt en 45 procent van de 
ouders aangeeft dat hun kind na het zwemlestraject niet zelfredzaam in het 
water is.

3  80 procent van de ouders tevreden is over de kwaliteit van zwemlessen, 
twintig procent niet. Twee derde is tevreden over de kennis van zwemonder
wijzers, een derde niet. Ouders van kinderen in reguliere lesgroepen zijn veel 
minder tevreden dan ouders van kinderen in speciale lesgroepen. 

4 37 procent van de ouders wel eens is overgestapt naar een andere 
zwemlesaanbieder vanwege ontevredenheid over de manier van lesgeven of 
de kwaliteit van de lessen.

5 93 procent van de kinderen wel eens zwemt tijdens vakanties, een groot deel 
van de kinderen (43%) 612 keer per jaar zwemt na het zwemlestraject en 
bijna alle ouders (90%) blijven zwemmen belangrijk vinden. 

6 34 procent van deze kinderen (die nog niet meedoet) interesse heeft om 
vaker mee te doen aan zwemmen (als sport) of andere wateractiviteiten. 

7 29 procent van de kinderen (ook) zwemles heeft op school en 67 procent van 
de ouders het belangrijk vindt dat hun kind zwemles op school krijgt. 

In najaar 2020 werd een online enquête verspreid onder ouders 
van kinderen met een beperking of ontwikkelingsprobleem. 
310 ouders beantwoordden allerlei vragen over ervaringen met 
zwemlessen, deelname aan zwemmen en zwemveiligheid.   
Het blijkt onder andere dat:
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Onderzoeksopzet

Vanaf eind september tot begin november 2020 konden ouders van kinderen met een 
beperking of ontwikkelingsprobleem1 een online enquête invullen. De enquête is opgesteld 
vanuit de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), met inhoudelijk advies vanuit de 
betrokken ouderverenigingen Balans en CP Nederland. De internetlink naar de online 
enquête is breed verspreid via het netwerk van de NRZ bij zwemlesaanbieders en 
zwemonderwijzers en rechtstreeks bij ouders via de beide ouderverenigingen. Het Mulier 
Instituut heeft de data-analyse uitgevoerd, waarna de resultaten door de NRZ in dit verslag 
zijn verwerkt. In totaal hebben 310 ouders de vragenlijst ingevuld, waarvan 271 alle vragen 
hebben beantwoord. Bij de vragen over zwemlessen lag de focus op de particuliere 
zwemles en niet zozeer op schoolzwemlessen. De nadruk in dit verslag ligt op cijfermatige 
resultaten van de hele groep ouders. Op sommige plekken zijn antwoorden van individuele 
ouders (vanuit open invulvelden in de enquête) als citaten toegevoegd.  

__________
1 Er is hier in lijn met de tekst in de enquête en andere publicaties voor gekozen om de term ‘beperking of ontwikkelings-

probleem’ te hanteren, maar daar hadden ook andere begrippen gehanteerd kunnen worden. Met name het woord 
‘probleem’ roept vragen op. Het gaat hier om kinderen die anders leren en ontwikkelen dan het gemiddelde kind; kinderen 
met een extra ondersteuningsbehoefte op het terrein van het lichamelijke, emotionele, cognitieve en/of sociale.   

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking 
met de oudervereniging Balans (voor kinderen met 
ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag) en 
de vereniging CP Nederland (van en voor mensen 
met cerebrale parese).
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Kenmerken van de kinderen 

Het grootste deel van de kinderen van de ouders die hebben meegewerkt zit in de 
basisschoolleeftijd, dertig procent van de kinderen is 13 jaar of ouder. 

Leeftijd kind

__________
2   Zie ook diversiteit van het zwemaanbod in een eerdere publicatie: Hilhorst & Van Driel, 2019. Zwemlessen en 

-activiteiten voor mensen met een beperking:   
www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=9476&m=1556725551&action=file.download
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Figuur 1. Leeftijd van het kind met een beperking of ontwikkelingsprobleem op moment van invullen van de 

enquête door hun ouder, percentage per leeftijdsgroep. 

Er is onderscheid gemaakt in categorieën beperking of ontwikkelingsprobleem. Zie 
tabel 1. De grootste groep (62%) bestaat uit kinderen met gedragsproblemen 
(waaronder bijvoorbeeld autisme en ADHD). Daarnaast is er een grote groep kinderen 
met een motorische beperking (32%) gevolgd door kinderen met een verstandelijke 
beperking (17%). Het aandeel ouders van kinderen met een chronische aandoening, 
visuele beperking of auditieve beperking is relatief klein. Bij twee derde van de kinderen 
gaat het om één beperking of ontwikkelingsprobleem. 23 procent heeft twee 
beperkingen en 10 procent drie tot vijf. Deze diversiteit sluit aan op de algemene 
gegevens over deze doelgroep kinderen2. 

Percentage Aantal

Motorische beperking 32 98

Chronische aandoening 4 12

Verstandelijke beperking 17 52

Visuele beperking 5 14

Percentage Aantal

Auditieve beperking 2 7

Gedragsproblemen 62 193

Onbekend 3 10

Anders 20 62

Tabel 1. Verdeling van antwoorden van ouders bij vraag welke beperking of ontwikkelingsprobleem van 

toepassing is/zijn voor hun uw kind? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Zwemlessen en zwemdiploma’s

De startleeftijd van de zwemlessen ligt bij 88 procent van de kinderen op 4 tot en met 7 
jaar. De meesten starten op 5-jarige leeftijd (38%). Een aanzienlijk deel start al als ze vier 
jaar oud zijn (17%). Qua duur van het zwemlestraject heeft 18 procent een jaar of korter 
zwemles gehad, 27 procent één tot twee jaar en 55 procent langer dan twee jaar. 

De helft van de kinderen krijgt/kreeg zwemles in een speciale groep voor kinderen met 
een beperking, 39 procent in een reguliere lesgroep en 11 procent afwisselend in 
verschillende groepen. De helft van de kinderen van de bevraagde ouders krijgt les in 
kleine groepjes van minder dan 5 kinderen, 34 procent tussen 5 en 10 kinderen en bij 17 
procent is de groep groter. Van alle bevraagde ouders gaf 11 procent aan dat kinderen in 
de lesgroep allemaal een vergelijkbare beperking hebben. Er is vervolgens een algemene 
vraag gesteld of de samenstelling van de groep een positieve, neutrale of negatieve invloed 
heeft op wat hun kind leert in de zwemles. Daarbij geeft 38 procent van de ouders aan dat 
dit een (zeer) positieve invloed had, 43 procent geeft aan neutraal en 19 procent ervaart 
een (zeer) negatieve invloed. 

 Zwemdiploma A

 Zwemdiploma B

 Zwemdiploma C

 Zwemcertificaat A, B en/of C    

 Anders   

2%

30%

13%

33%

22%

Figuur 2. Hoogst behaalde zwemdiploma of zwemcertificaat, percentage van het deel dat aangaf een zwem

diploma of zwemcertificaat te hebben behaald. 

“Kinderen beginnen jong met zwemles, diagnose is dan vaak nog niet 
gesteld. Bij onze zoon kon er weleens geïrriteerd gereageerd worden… 
Goed als zweminstructeurs bepaald gedrag herkennen en daar  
positief op kunnen inzetten.”
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__________
3   Floor & Tiessen-Raaphorst, 2019. Zwemvaardigheid 2018.  

www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=9763&m=1573727788&action=file.download

4   Hilhorst, 2016. Zwemlesduur: kan het beter en sneller?  
www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=7597&m=1488201380&action=file.download

58 procent van alle kinderen uit het onderzoek heeft een zwemdiploma of -certificaat 
gehaald, 42 procent niet. Een groot deel van hen zit nog op zwemles. Van de kinderen 
die 13 jaar of ouder zijn heeft 13 procent geen zwemdiploma, terwijl dit percentage bij 
kinderen in Nederland gemiddeld op 4 procent ligt3. Van alle kinderen in het onderzoek 
die een zwemdiploma of -certificaat heeft, haalt 13 procent zwemdiploma C (zie figuur 
2). De Nationale Norm Zwemveiligheid, die de NRZ vanaf 2018 uitdraagt, is gekoppeld 
aan de vaardigheidseisen van Nationaal Zwemdiploma C. Een deel heeft ten hoogste 
zwemdiploma B en een deel haalt A. Verder is er een behoorlijke groep (22%) die (nog) 
geen zwemdiploma heeft behaald, maar wel een zwemcertificaat (A, B en/of C). Dit 
certificaat kan gebruikt worden als kinderen als gevolg van hun beperking niet kunnen 
voldoen aan alle vaardigheidseisen van de zwemdiploma’s. 

Gemiddeld halen kinderen in Nederland hun zwemdiploma A in ongeveer 48 klokuren4. 
Bij deze groep kinderen (met een beperking of ontwikkelingsprobleem) ligt dat 
gemiddeld hoger. 27 procent van de kinderen haalt zwemdiploma A binnen 60 klokuren, 
bij 18 procent is dat tussen 60 tot 70 uur en bij 55 procent is het meer dan 70 uur. 

Er zijn verschillende stellingen over zwemlessen aan de ouders voorgelegd, zie de 
resultaten in tabel 2. De antwoorden schetsen een divers beeld. Sommige resultaten 
zijn redelijk positief. Het merendeel van de kinderen gaat bijvoorbeeld met plezier naar 
zwemles (56%), angst speelt meestal geen grote rol (69%) en een bijdrage aan 
motorische ontwikkeling wordt meestal ervaren (54%). Anderzijds ervaart meer dan 
een kwart van de ouders bij hun kind geen plezier (28%), ziet 15 procent angst na de 
zwemles en geeft 39 procent aan dat kinderen niet altijd gemotiveerd zijn.

Stellingen (Helemaal) 
mee eens Neutraal (Helemaal) 

mee oneens

Mijn kind gaat/ging met plezier naar zwemles 56% 16% 28%

Mijn kind komt/kwam angstig terug van zwemles 15% 16% 69%

Mijn kind is/was gemotiveerd gedurende het hele zwemlestraject 42% 19% 39%

De zwemlessen hebben bijgedragen aan een betere motorische 
ontwikkeling van mijn kind 54% 30% 17%

De zwemlessen hebben bijgedragen aan een betere sociaal 
emotionele ontwikkeling van mijn kind 28% 37% 35%

Tabel 2. In hoeverre ouders het eens zijn met stellingen over zwemles wat betreft hun kind, 

in percentages.
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Tevredenheid over zwemlessen en lesgevers

De ouders hebben aangegeven in hoeverre ze tevreden zijn over de kwaliteit van de 
zwemlessen van hun kind met een beperking of ontwikkelingsprobleem. Tachtig procent is 
redelijk tot zeer tevreden en 20 procent is een beetje tot erg ontevreden. Vervolgens is 
specifieker gevraagd of men tevreden is over de kennis van de zwemonderwijzer(s) over 
kinderen met extra ondersteuningsbehoefte, zie resultaten in figuur 3. Ongeveer twee 
derde van de ouders is redelijk tot zeer tevreden, ongeveer een derde is een beetje tot erg 
ontevreden. Verder blijkt dat 71 procent van de ouders tevreden is over de manier waarop 
hij/zij betrokken was bij het zwemlestraject en 29 procent is daar niet tevreden over. 
Ook is gevraagd aan de ouders of ze weleens zijn overgestapt naar een andere 
zwemlesaanbieder, omdat ze ontevreden waren over de manier van lesgeven of kwaliteit 
van de zwemles. 35 procent van de ouders geeft aan weleens te zijn overgestapt, 65 
procent niet. Bij eerder onderzoek onder ouders van kinderen in het algemeen5 gaf 27 
procent aan te zijn overgestapt. De groep overstappers is dus al aanzienlijk en bij de 
ouders van kinderen met een beperking of ontwikkelingsprobleem blijkt deze nog groter 
te zijn. Informatie over zwemlesaanbieders vinden de ouders via de ervaringen van 
anderen (zoals andere ouders en familie) (33%), website van de aanbieder (27%), door bij 
de aanbieder langs te gaan (17%), via school (7%) of via de gemeente (3%). 

“Er zijn weinig mogelijkheden…  
Aangepaste zwemscholen hebben een lange wachtlijst.  

…niet te betalen als je individueel les wilt/nodig hebt.”

“Er is een ongelooflijk tekort aan goede zwemlessen voor  
kinderen met een beperking die ook nog betaalbaar zijn.  

Mijn dochter heeft 5 jaar gedaan om certificaat A te halen.  
…jezelf kunnen redden in het water is zo’n groot goed.”

“Als ouder hiervoor bij school de gemeente en  
andere ouders aangeklopt, niemand kon ons er iets over  

vertellen wat waar en welke zwemles te volgen.”
__________
5  Hilhorst, 2018. Ouders over zwemveiligheid en zwemles. 
www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=9163&m=1539939880&action=file.download

“Het is moeilijk om tijdens lopend traject te wisselen van zwemschool…  
Achteraf had ik het graag eerder gedaan…  

Pas bij de andere school … heeft ze het écht geleerd.  
Nu zit ze op wedstrijdzwemmen.”
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Tevredenheid kennis zwemonderwijzers

Figuur 3. Mate waarin ouders tevreden zijn over de kennis van de zwemonderwijzer(s) over 

kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte, in percentages. 

Uit verdiepende analyses bij de vragen over tevredenheid blijkt dat er opvallende 
verschillen zijn tussen kinderen die in een speciale groep zwemles kregen, kinderen in 
de reguliere zwemles en kinderen die in afwisselende in groepen les kregen. Bij de 
ouders van kinderen die afwisselend in groepen les kregen was men vaak ontevreden 
over kwaliteit en is meer dan de helft wel eens overgestapt naar een andere 
zwemlesaanbieder. Verder is men duidelijk veel positiever over de kwaliteit van het 
aanbod, kennis van zwemonderwijzers en betrokkenheid van ouders bij kinderen in 
speciale groepen ten opzichte van de reguliere zwemles. Zie ook tabel 3, waarbij 
30 procent van de ouders van kinderen met een beperking of ontwikkelingsprobleem in 
reguliere lesgroepen (‘niet in een speciale groep’) een beetje of erg ontevreden is over 
kwaliteit en maar liefst 59 procent een beetje of erg ontevreden is over de kennis van 
zwemonderwijzer(s). 

38%

19%

16%

27%

 Ik ben zeer tevreden     

 Ik ben redelijk tevreden   

 Ik ben een beetje  ontevreden    

 Ik ben erg ontevreden

“…naar zwemles gaan was een drama… We zijn wel regelmatig met hem gaan 
zwemmen, maar hij werd er regelmatig tussenuit gehaald door de badmeesters/

juffen dat hij zwembandjes moest. Erg frustrerend voor hem maar wel terecht. 
Maar het resultaat is dat hij niet meer wil zwemmen.  

Erg jammer, want hij vond het altijd heerlijk… Kinderfeestjes met zwemmen zegt 
hij af, hij zwemt nooit meer. Erg jammer.”
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Stelling Antwoordopties
Speciale groep 
voor kinderen

 met een beperking (%)

Niet in een 
speciale groep (%)

Bent u tevreden over de 
kwaliteit van de 
zwemlessen van uw 
kind?

Ik ben zeer tevreden 54 27

Ik ben redelijk tevreden 38 42

Ik ben een beetje ontevreden 5 19

Ik ben erg ontevreden 2 11

Bent u tevreden over de 
kennis van de zwem-
onderwijzer(s) over 
kinderen met extra 
ondersteunings-
behoefte?

Ik ben zeer tevreden 53 20

Ik ben redelijk tevreden 34 20

Ik ben een beetje ontevreden 12 27

Ik ben erg ontevreden 2 32

Tabel 3. Antwoorden van ouders op twee stellingen, uitgesplitst naar kinderen in speciale groepen ten 

opzichte van reguliere zwemlesgroepen, in percentages. Totalen wijken door afronding iets af van 100%.

“zwembad De Brink heeft zoveel gebracht voor  
onze zoon! Zelfvertrouwen en zekerheid in zwemmen…  
de juiste begeleiding maakt het verschil!”

“Ik vind dat er te weinig deskundige zwemleraren/scholen  
zijn voor kinderen met een beperking. …geen kennis  
van beperkingen. Hierdoor wordt er niet altijd goed  
rekening gehouden met beperkingen.”
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Zwemveiligheid van de kinderen

Aan de ouders is gevraagd of de kinderen direct na het zwemlestraject 
volgens hem/haar zelfredzaam in het water zijn. 55 procent geeft aan ‘ja’ en 
45 procent ‘nee’. Er is een duidelijke samenhang met de antwoorden op de 
vraag of hun kind een zwemdiploma of -certificaat heeft gehaald, zie tabel 
4. Het wel of niet hebben van een zwemdiploma hangt meestal samen met 
de perceptie van zelfredzaamheid. Toch blijkt ook uit de tabel dat 20 
procent van de ouders van een kind zonder zwemdiploma of 
zwemcertificaat aangeeft dat hun kind zichzelf wel kon redden in water na 
het zwemlestraject. En vindt 31 procent hun kind niet zelfredzaam ondanks 
een zwemdiploma of -certificaat. Een en ander sluit aan op de antwoorden 
op algemene vragen over zwemdiploma’s en zwemveiligheid. Zo is gevraagd 
welk zwemdiploma (A, B, C, geen) volgens de ouder in het algemeen nodig is om 
veilig te kunnen zwemmen. De meesten (50%) vinden zwemdiploma B belangrijk, 
zeven procent vindt geen diploma’s nodig. Wat betreft de Nationale Norm 
Zwemveiligheid, die vanaf 1 januari 2018 is gekoppeld is aan Nationaal Zwemdiploma C, 
geeft 22 procent van de ouders aan dat ze die kent, 38 procent heeft er wel eens van 
gehoord en 40 procent heeft er nog nooit van gehoord. Verder is specifiek gevraagd 
voor allerlei situaties (o.a. zwembad, meer, zee) of en welk zwemdiploma voldoende is 
om veilig te kunnen zwemmen, zie resultaten in figuur 4. Daarbij koppelt de grootste 
groep veilig zwemmen in een overdekt zwembad zonder stroming of glijbaan aan 
zwemdiploma A, overdekt zwembad met stroming en/of glijbaan aan zwemdiploma B 
en een meer/plas/rivier/beekje aan zwemdiploma C.  

Vraag

Is/was uw kind direct na het zwemlestraject 
volgens u zelfredzaam in het water?

Ja Nee

Heeft uw kind een 
zwemdiploma of 
zwemcertificaat 
gehaald

Ja 80% 31%

Nee 20% 69%

Tabel 4. Antwoorden op de vraag of kinderen een zwemdiploma hebben gekoppeld aan de vraag of de 

ouder het kind zelfredzaam in water vindt. 
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Overdekt zwembad zonder stroming of glijbaan

Openlucht zwembad

Afgebakend zwemgedeelte in plas of meer

Overdekt zwembad met stroming en/of glijbaan

Meer/plas/rivier/beekje zonder apart zwemgedeelte

Zee

  Geen diploma        A-diploma        B-diploma       C-diploma    

0%  100%

4 45 40 11

4 31 51 14

3 23 50 24

2 10 54 34

3 8 40 50 

3 4 22 71 

Figuur 4. Verdeling in percentages antwoorden van ouders op de vraag welk zwemdiploma voldoende is 

om in verschillende situaties veilig te kunnen zwemmen.

“Mijn zoon is begonnen bij een zwembad met een grote lesgroep, toen...  
met kleine groep… daarna zijn we overgestapt naar een particuliere zwemschool …  
privé zwemles… Al met al aardig wat hobbels voor het behalen van zijn zwemdiploma’s,  
hij is nu een echte waterrat net als zijn moeder.”

“Hij heeft zijn diploma gehaald als beloning voor alle moeite  
en omdat hij zelfredzaam is. Hij maakt alleen geen enkele zwemslag en  
ik laat hem ook niet alleen zwemmen.”

“… ik heb jaren gestreden om het voor elkaar trachten te krijgen maar ik ving overal bot. 
Mijn kind durft al jaren het water niet in. Wij wonen in een zeer waterrijke omgeving,  
met vlak achter ons huis een beek. Zijn school grenst aan een gracht.  
Het is een gevaarlijke situatie dat hij niet kan zwemmen.”
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Huidige zwemvaardigheid en deelname aan 
zwemmen
Op de vraag of zijn/haar kind met een beperking of ontwikkelingsbehoefte op dit 
moment voldoende zwemvaardig is geeft 41 procent aan het daar (helemaal) niet mee 
eens te zijn. Zie ook figuur 5. Van de kinderen van 13 jaar of ouder is dit 20 procent. 

Mijn kind is op dit moment voldoende zwemvaardig

 helemaal mee eens     

 mee eens

 neutraal    

 mee oneens

 helemaal mee oneens

22%

26%

15%

14%

23%

Figuur 5. Percentage ouders dat hun kind op dit moment voldoende zwemvaardig vindt, in percentages.

Dit beeld levert zorgen op over de zwemveiligheid van een aanzienlijk deel van de 
kinderen. Ook als dat wordt gekoppeld aan cijfers over deelname aan zwemmen is dat 
het geval. Zo zwemt 93 procent van deze kinderen weleens tijdens vakanties, terwijl 
tegelijk 38 procent van deze ouders hun kind niet voldoende zwemvaardig vindt. 91 
procent geeft aan dat kinderen in vakanties wel eens zwemmen in een zwembad, 49 
procent zwemt wel eens in een zwemplas en 34 procent wel eens in zee. De deelname 
aan zwemactiviteiten (zoals tijdens kinderfeestjes) ligt een stuk lager. 35 procent doet 
daar wel eens aan mee, 65 procent niet. In figuur 6 is weergegeven welk aandeel van de 
kinderen nog regelmatig zwemt na het zwemlestraject of schoolzwemmen. Een klein 
deel zwemt nooit (8%) en de grootste groep zwemt 6 tot 12 keer per jaar (43%). 88 
procent van de kinderen die wel eens zwemt heeft volgens hun ouders ook plezier in 
zwemmen, bij 12 procent heeft het kind er geen plezier in. Ouders vinden het bijna 
allemaal belangrijk dat hun kind regelmatig blijft zwemmen om de geleerde 
zwemvaardigheden te onderhouden (90% eens, 10% neutraal, 0% oneens).
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Hoe vaak gezwommen na zwemlestraject of schoolzwemmen?

Figuur 6. Mate waarin kind gezwommen heeft na het zwemlestraject of schoolzwemmen, in percentages. 

  nooit     

  1 - 5 keer per jaar

  6 - 12 keer per jaar    

  meerdere keren per maand

  wekelijks of vaker

22%15%

12%

43%

8%

Er is ook gevraagd naar de interesse om te blijven zwemmen (als sport bij een zwem-
vereniging) of bij andere wateractiviteiten zoals zeilen, surfen, snorkelen. 7 procent van 
de ouders geeft aan dat kun kind al meedoet aan één van de genoemde activiteiten, 
59 procent denkt dat hun kind daar geen interesse in heeft en 34 procent doet nog niet 
mee en denkt dat hun kind daar wel interesse in heeft.

“… ook nu hij volwassen is, was het voor mijn zoon ook op de middelbare school nog lastig 
als ze op een buitenlandse reis met zijn allen naar het zwembad gingen. 

 Ik zorgde wel dat de mentor wist dat hij niet kan zwemmen.  
… Op feestjes ook: bij een zwemfeestje kon hij dus niet mee.  

Zwemmen en zwemles lijkt iets heel vanzelfsprekends, maar dat is het niet.  
Maar dat gold ongeveer voor alles. Meer aandacht hiervoor zou  

wel heel fijn zijn. En het begon zo goed. Hij was zo blij toen hij vijf was  
en naar zwemles mocht.”

“… In het voorjaar bleek hij bijna vergeten te zijn, door DCD,  
hoe hij moest zwemmen. Hij is ook wel eens uit het water gehaald  

door badmeester en gevraagd of hij wel een diploma had.”
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__________
6   Floor, 2019. Schoolzwemmen in het speciaal onderwijs.  

www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=9807&m=1576057168&action=file.download

Schoolzwemmen

8 procent van de kinderen volgde alleen zwemlessen op school, 71 procent 
alleen bij een particuliere zwemlesaanbieder en 21 procent bij beide. Naast 
de particuliere zwemles spelen dus ook scholen voor een aanzienlijk deel 
van de kinderen een grote rol bij het leren zwemmen van kinderen met een 
beperking. Vooral bij kinderen met een visuele, verstandelijke en auditieve 
beperking is de groep die alleen via school leerde zwemmen aanzienlijk. Dit 
sluit ten dele aan op het beeld over schoolzwemmen in het speciaal onder-
wijs6. Daar bleek ook dat in relatie tot motorische beperking veel kinderen 
leren zwemmen tijdens schooltijd. 67 procent van de ouders gaf hierbij ook aan dat 
ze het belangrijk vinden dat hun kind zwemles op school krijgt. 17 procent vindt dit niet 
belangrijk en 16 procent gaf ‘Geen mening’ aan. Het aandeel ouders van kinderen met 
een verstandelijke of auditieve beperking dat zwemles op school belangrijk vindt ligt 
met bijna negentig procent hoger dan bij de andere kinderen.
 

Afsluitend

Dit onderzoeksverslag bevat veel cijfers over zwemlessen voor kinderen met een 
beperking of ontwikkelingsprobleem. Daarbij lag de focus op de ervaringen en meningen 
van de ouders. Om de zwemveiligheid en het zwemonderwijs bij kinderen met een 
beperking of ontwikkelingsprobleem te kunnen verbeteren zijn die ervaringen zeer 
waardevol. Bij de interpretatie van resultaten is het relevant te weten dat ondanks een 
relatief grote onderzoeksgroep (310 ouders) de groep niet volledig representatief is. Dat 
komt door de manier van onderzoek doen (open internetlink), waarbij alle ouders die dat 
wilden konden meedoen. Verder gaven sommige ouders aan het eind van de vragenlijst 
aan dat sommige vragen wat lastig te beantwoorden waren als hun kind nog op zwemles 
zat. Verder is relevant, en dat blijkt ook uit open antwoorden van ouders, dat het aanbod 
en de betrokken organisaties zeer divers zijn. Naast particuliere zwemlessen (door met 
name zwembaden, zwemscholen, zwemverenigingen, reddingsbrigades) en lessen via 
school zijn er ook zorgorganisaties en allerlei lokale/regionale stichtingen of verenigingen 
die zwemactiviteiten voor kinderen met een beperking aanbieden. De manier van lesge-
ven, groepsgrootte, achtergrond lesgever, lesduur en -frequentie, etc. zijn divers. In dit 
onderzoeksverslag hebben we vooral totalen en gemiddeldes weergegeven. In algemene 
zin zijn de resultaten nieuw en hebben we voor het eerst ouders zelf aan het woord 
gelaten. De resultaten sluiten deels aan bij bestaande gegevens bijvoorbeeld over de rol 
van zowel particuliere zwemlessen als schoolzwemlessen en over de gemiddeld lange 
duur van zwemles trajecten. Verder leveren de resultaten discussie- en aanknopingspun-
ten op voor zwemorganisaties, opleidingen, overheden, scholen en anderen. 
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__________
7   Zie bijvoorbeeld www.nrz-nl.nl/zwemmen-beperking/ voor nieuwe informatie voor lesgevers,  

die in najaar 2020 beschikbaar kwam. Dit is (nog) niet standaard onderdeel van beroepsopleidingen. 

Zo bleek onder meer: 
• dat de kennis van zwemonderwijzers bij de particuliere zwem lessen volgens veel 

ouders niet voldoende is7;
• dat veel meer kinderen met een beperking geen zwemdiploma halen dan leeftijds-

genoten; 
• dat een deel van de ouders vindt dat hun kind onvoldoende zwemvaardig is (terwijl 

er wel wordt gezwommen); 
• dat de meeste ouders niet bekend zijn met de Nationale Norm Zwemveiligheid; 
• dat er veel interesse is bij kinderen met een beperking of ontwikkelings probleem 

om vaker mee te doen aan zwemmen of wateractiviteiten. 

Al met al gaan veel kinderen met een beperking of ontwikkelingsprobleem zwemmen 
en gaat het merendeel met plezier naar zwemles, maar zijn er ook veel zorgen over de 
kwaliteit en toegankelijkheid van het zwemonderwijs en zwemveiligheid. Zwembranche- 
organisaties, gemeenten, scholen en andere betrokkenen kunnen hier zelf én samen 
mee aan de slag. Lokaal én landelijk, gekoppeld aan beleid zoals het Nationaal Sport-
akkoord (inclusief sport en bewegen voor iedereen), het Nationaal Plan Zwemveiligheid 
2020-2024 en het Preventieakkoord. 

Een initiatief van  Mogelijk gemaakt Kennispartners


