Zweminventarisatie
Vlissingen 201ó-201ô

De gemeente Vlissingen vindt het belangrijk dat alle kinderen in deA
basisschoolperiode hun zwemdiploma’s behalen. Een goede zwemvaardigheid isA
zeker voor een 'Stad aan zee' van groot belang. Sinds het invoeren van de 'nieuweA
aanpak zwemvaardigheid' in het schooljaar 2013-2014 is de zwemvaardigheid opA
basisscholen sterk verbeterd. De meest recente inventarisatie zwemvaardigheidA
is eind 2018 uitgevoerd en de belangrijkste uitkomsten zijn in deze factsheetA
samengevat.A

FACTS
In totaal zijn 2413 kinderen bevraagd;A
95% van de kinderen verlaat de basisschool metA
het A zwemdiploma;A
er zijn 7 scholen waarvan alle kinderen uit groepA
5 minimaal het A diploma hebben;A
Louise de Coligny is de enige VlissingseA
basisschool waarvan alle kinderen uit groep 4 hetA
A en B diploma hebben;A
't Mozaiek en 't Springtij zijn de enige tweeA
Vlissingse basisscholen waarvan alle kinderenA
uit groep 5 het A en B diploma hebben.A

TOP 3 BASISSCHOLEN MET HOOGSTE PERCENTAGE A DIPLOMA

1. 't Springtij (100%)A

3. De Wissel (96%)A

2. De Vlissingse Schoolvereniging (95%)A

Evaluatie
Zweminventarisatie
Vlissingen
WIST JE DAT?
De eerste 4 jaar hebben 17 scholen deelgenomen aanA
het onderzoek. In het laatste jaar hebben 16 scholenA
deelgenomen;A
aan schoolzwemmen en zwemles wordt in mindereA
mate tijd besteed (Landelijke monitor sport, 2018);
als kinderen zwemles krijgen op school dan is ditA
gemiddeld twee lesuren per week in NL.
‘t Springtij heeft het hoogste percentage leerlingenA
met een A-diploma;A
de Vlissingse schoolvereniging heeft hoogsteA
percentage leerlingen met B-diploma;A
Een voormalig HZ Sportkunde student onderzoekA
heeft gedaan naar zwemvaardigheid onder kinderenA
in de gemeente Vlissingen.A

In opdracht van de gemeente Vlissingen heeft SportZeeland eenA
zweminventarisatie uitgevoerd onder basisschoolleerlingen uit deA
gemeente. Deze inventarisatie is gebaseerd op een periode van 5 jaar.ADeA
meest recente inventarisatie zwemvaardigheid is in het schooljaar 20182019 uitgevoerd. De belangrijkste uitkomsten, gezien over 5 jaar wordenA
in deze factsheet samengevat.A

GROOTSTE OORZAAK
GEEN ZWEMDIPLOMA

ANDERE KNELPUNTEN
Vervoer naar zwemvoorziening;A
tijd om kind te brengen naarA
zwemles;A
cultuur verschil.A

ONDANKS KNELPUNTEN IS ER EEN STIJGING
TE ZIEN IN HET AANTAL ZWEMDIPLOMA'S

AANTAL[%] KINDEREN MET OF ZONDER DIPLOMA
VAN DE GROEPEN 3/TM ó PER SCHOOLJAAR
Kinderen waarvan de ouders een minimumA
inkomen hebben (of minder) kunnen dankzij hetA
Jeufdfonds Sport en Cultuur zwemlessen volgen.A
Mede dankzij dit initiatief stijgt het percentageA
kinderen met een zwemdiplomaA

Conclusie Zwemvaardigheid
Uit Cijfers van de inventarisaties zwemvaardigheid en de grafiek hiernaast blijktA
dat de zwemvaardigheid van de kinderen op de Vlissingse basisscholen zichA
ondanks het stoppen van het schoolzwemmen de afgelopen jaren flink heeftA
verbeterd. Per jaar en per school zijn jaarlijks verschillen te zien. Uit de cijfersA
blijkt ook dat indien er aandacht wordt gegeven aan het belang van een goedeA
zwemvaardigheid dat de resultaten van de school omhoog gaan. Het jaarlijksA
inventariseren van de zwemvaardigheid blijft dus van groot belang!A

