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Eindtermen  -  Zwemmen en zwembadbezoeken

In de commissie onderwijs werden vragen gesteld over de hoge reiskosten waarmee 
scholen worden geconfronteerd als zij verplaatsingen doen voor sport- en/of 
cultuuractiviteiten. De problematiek van reiskosten voor het bereiken van zwembaden 
werd ook aangehaald. Uit een praktijkvoorbeeld blijkt dat een basisschool tot 3.000 euro 
moet neerleggen voor het zwemvervoer.

De minister nam nota van de problematiek en meldde dat ook tijdens het 
eindtermendebat gekeken gaat worden naar een andere invulling van de eisen op vlak 
van zwemmen. Zo zou er meer aandacht besteed worden aan het kunnen zwemmen en 
zal stijlzwemmen niet langer de focus zijn.

1. Hoe vaak programmeren scholen zwembadbezoeken? Graag het gemiddelde per 
schooljaar en, indien mogelijk, ook graag een overzicht voor basis- en secundair 
onderwijs.

2. Stelt de minister een verschil vast in deze cijfers tussen stedelijke gebieden en 
landelijke streken?

3. Welke zwembaden worden het vaakst bezocht? Graag een overzicht per provincie.

4. Gaat het hier voornamelijk om gemeentelijke zwembaden of om private zwembaden?

5. Zijn de zwembadbezoeken voldoende voor leerlingen om de eindtermen te halen?

6. Is het infrequent bezoek aan zwembaden een van de redenen dat de eindtermen qua 
zwemmen in vraag worden gesteld?

7. De minister verklaarde in de commissie onderwijs dat zij graag de zin in zwemmen 
ook na school wil blijven aanwakkeren. 

Hoe denkt zij dit te doen?
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1. Het is niet nodig dat scholen gedurende de volledige schoolloopbaan van een kind 
zwemmen inrichten. De eindterm zwemmen is in principe te bereiken op één 
schooljaar. 
De bezoekfrequentie aan zwembaden door scholen is zeer divers: 

- De eerste groep scholen zijn scholen die tot en met het vierde leerjaar om de 14 
dagen gaan zwemmen. De effectieve zwemtijd is dan wel maar vaak beperkt tot 
30 minuten. Voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar voorzien ze één 
zwemmoment per trimester om de zwemvaardigheden te herhalen en bij te 
sturen. Deze herhalingslessen zijn dan wel vaak lessen van 60 minuten of meer. 

- Een tweede groep scholen bestaat uit scholen die het zwemonderwijs in één 
leerjaar uitwerken, omdat de eindterm zwemmen in principe in één schooljaar te 
bereiken is. Vaak is dit in het tweede of derde leerjaar en gaat het om een 
periode van 20 lessen van 50 minuten. 

- Een derde groep scholen zijn scholen waar de leerlingen (vanaf de derde 
kleuterklas tot en met het zesde leerjaar) een volledig trimester elke 14 dagen 
gaan zwemmen. Deze organisatie laat hen toe om het zwembad dan voor de 
eigen school een volledige dag te reserveren. 

- Er zijn verder ook nog scholen die maandelijks gaan zwemmen met alle 
leerlingen. 

2-4.Dergelijke gegevens worden niet opgevraagd. 

5. Op basis van de vaststellingen die gedurende de afgelopen jaren tijdens 
doorlichtingen zijn gemaakt, blijkt het zwemonderwijs in het Vlaams basisonderwijs 
goed te zijn. De doorlichtingen waarbij lichamelijke opvoeding in de focus staat, 
tonen aan dat de leerlingen de eindterm zwemmen bereiken. 

6. Van het Informatiepunt Ouders en Leerlingen heb ik vernomen dat er weinig of geen 
vragen worden gesteld in verband met zwemmen. 
Op basis van de eindtermen en omwille van de nood aan een uniforme visie, werd de 
afgelopen jaren door diverse partners een nieuwe leerlijn zwemmen ontwikkeld. 
Deze nieuwe leerlijn legt in eerste instantie de nadruk op het aanleren van de 
fundamenten van doelmatig voortbewegen in het water. ‘Motorisch leren’ en 
‘veiligheid’ zijn de sleutelbegrippen van de nieuwe leerlijn die de kinderen vooral op 
een speelse manier wil vertrouwd maken met water en die hen wil voorbereiden op 
levenslang zwemmen. De leerlijn past binnen de bestaande eindtermen.

7. Het aanmoedigen van zwemmen en meer algemeen sporten na de schooluren is een 
taak voor de Stichting voor Vlaamse Schoolsport (SVS), die volgens het decreet op 
de organisatie van de schoolsport als opdracht heeft om de wisselwerking te 
stimuleren tussen lichamelijke opvoeding en lokale sportactiviteiten. Ze staat in voor 
extracurriculaire sport- en bewegingsactiviteiten in schools en naschools verband 
voor de leerlingen in het leerplichtonderwijs. 


