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Zwembaddossier 

Toegelicht en uitgediept



2011: knipperlichten



Gratis schoolzwemmen basisonderwijs

Financiële impact zwembad scholengroep



Gratis schoolzwemmen lager onderwijs: 

Vlaamse Gemeenschap

Sinds het schooljaar 2000-2001 

heeft elk kind in het lager onderwijs 

recht op één schooljaar gratis 

zwemmen. 
(art. 27 decreet basisonderwijs)

Dat betekent dat de school voor elke 

leerling gedurende één schooljaar 

de kosten voor het vervoer naar en 

van het zwembad en de kosten van 

de toegangsprijs tot het zwembad 

draagt.

Scholengroep Rivierenland

Vanaf schooljaar 2008-2009: Gratis wekelijks 

schoolzwemmen  lager onderwijs wordt solidair 

gedragen door de scholen van de 

scholengemeenschap.

Budget in voorafname scholengemeenschap 

basisonderwijs: 115.114,54 euro

Vanaf schooljaar 2014 – 2015: solidariteit enkel 

voor 1 leerjaar lager onderwijs. 

Budget in voorafname scholengemeenschap:

20.000 euro (vanaf begrotingsjaar 2015)

Andere leerjaren: uit schoolbudget of via 

ouderbijdrage (binnen kader maximumfactuur)



Exploitatieresultaat 2013 entiteit sportcomplex:

werkingsopbrengsten € 141.504,25

werkingskosten -€ 226.978,81

loonkost administratief personeel -€ 45.090,00

loonkost redders en onderhoudspersoneel -€ 96.025,00

exploitatieverlies -€ 226.589,56

Noodzakelijk investeringsdossier (2011)

600.000 euro  (tegen 2016)





Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs: 

geen enkele expliciete verwijzing naar zwemmen.

Ontwikkelingsdoelen buitengewoon basisonderwijs (type 2): 

31. De leerling voelt zich veilig en beweegt zich voort in het water:

GO! leerplannen:

GO! leerplannen:

GO! leerplannen:

didactische tips om te werken rond motorische competenties:

Laat kinderen bewegen in verschillende milieus (in open lucht, 

speelzaal, zand, water, ...). 



zwemmen in lager onderwijs

Eindtermen lager onderwijs:

1.24 De leerlingen kunnen ongeremd en spelend bewegen in het water.

1.25 De leerlingen voelen zich veilig in het water en kunnen zwemmen.

GO! leerplannen:

4.1.1.5. Bewegen in verschillende milieus

4.1.1.5.1. Zwemmen

Om tijdens de zweminitiatie een optimaal leerresultaat te bekomen, is het 

aangewezen de zwembeurten in "blokperiodes" te organiseren (minstens één 

keer per week gedurende een periode van een schooljaar).

3de graad:

kunnen zich verplaatsen in minstens één genormeerde zwemslag (efficiënt en 

economisch) en dit over steeds langere afstanden.

kunnen en durven in het water duiken.



Uit doorlichtingsverslag kleuteronderwijs

Inst. Nr. 539 Erasumusschool Kalmthout:

KO voldoet niet

De oudste kleuters gaan om de veertien dagen zwemmen en krijgen zwemles 

van de groepsleerkracht. De verplaatsing van en naar het zwembad neemt 

zeer veel tijd in beslag. Het schoolteam heeft nog  geen ‘kosten-batenanalyse 

gemaakt, hoewel er kritische vragen te stellen zij bij het rendement van het 

zwemonderwijs en de onderwijstijd die hiervoor moet worden geïnvesteerd.



3.1.1.6 Lager onderwijs: lichamelijke opvoeding 

Voldoet niet 1.1.6 Lager onderwijs: lichamelijke opvoeding 

Curriculum Onderwijsorganisatie Onderwijstijd 

In sommige klassen wordt er onvoldoende effectieve onderwijstijd aan het leergebied 

besteed. De school investeert zeer veel onderwijstijd in het zwemonderricht.

Tijdens twee van de drie schoolweken organiseert de school zwemmen voor alle leerjaren. 

Er gaat telkens zeer veel tijd naar de verplaatsing in vergelijking met de effectieve 

zwemactiviteit.

Deze intensieve investering is tevens belemmerend voor de realisatie van andere 

eindtermen en leerplandoelen. 

Uit een doorlichtingsverslag lager onderwijs (1)

Instelling nr. 1045 (2014 – 01 – 30) – Klavertje Vier, Vrije Basisschool Breendonk



Uit een doorlichtingsverslag lager onderwijs (2): 

Inst. Nr. 3244 BSGO De Beuk, Aalter

Enkele bijkomende aspecten belemmeren een evenwichtig gedoseerd aanbod 

voor maximaal effect voor elk kind Het zwemmen wordt overgeaccentueerd. 

Van de 33 motorische competenties uit de eindtermen handelen er slechts 

twee over ‘zwemmen’ (….); daarvoor gaat elke klas per schooljaar, zowat drie 

maanden lang wekelijks zwemmen, naar rata van twee lestijden per week. 

Zes jaar lang en dat ten koste van de overige bewegingsdomeinen die hierdoor 

in verdrukking komen, onafgezien van het gegeven dat in de derde kleuterklas 

diezelfde werking reeds wordt opgestart. Outputgegevens wijzen uit dat heel 

wat kleuters dan reeds de zwemtechniek beheersen. Het departement 

onderwijs gaat ervan uit dat beide eindtermen kunnen bereikt worden na een 

jaar zwemonderricht.

…

Verschillende zwemslagen verwerven, watertrappelen, reddersprong… 

behoren niet tot de kernopdracht, zeker niet wanneer dit ten koste is van de 

overige bewegingsdomeinen. 



2014: beslissingen



Beslissing Raad van Bestuur 2014 068:

De Raad van Bestuur beslist:

1. De beslissing om de exploitatie van het zwembad stop te zetten op het 

einde van het schooljaar 2014-2015 te bevestigen.

2. De kosten verbonden aan de exploitatie tijdens het schooljaar 2014 – 2015 

zullen niet ten laste gelegd worden van de schoolbudgetten, maar betaald 

worden uit de reserves van de scholengroep. Het aan te houden saldo van 

de entiteit scholengroep zal met dit bedrag verlaagd worden.

3. De algemeen directeur krijgt de opdracht om tijdens de overgangsperiode 

en maximale rentabiliteit na te streven.



Een beleidsplan bewegingsleer voor elke school:

1. Huidige situatie (schooljaar 2013 - 2014):

• Realiseren wij de eindtermen/ontwikkelingsdoelen en leerplandoelstellingen?

• Onze accommodatie?

• Externe infrastructuur?

• Externe partners?

• Kostprijs?

• Verhouding klasleraars – bijzondere leermeesters?

2. Toekomstige werking:  

• Hoe gaan wij de eindtermen/ontwikkelingsdoelen en leerplandoelstellingen 

realiseren?

• Onze accommodatie?

• Externe infrastructuur gebruiken?

• Externe partners inschakelen?

• Kostprijs?

• Verhouding klasleraars – bijzondere leermeesters?



http://www.sportbeweegtjeschool.be/
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