Van: Heerema, R.J. (Rudmer) <r.heerema@tweedekamer.nl>
Verzonden: dinsdag 17 mei 2022 14:44
Aan: 'Richard van den Berg | ENVOZ - Opleidingsinstituut voor de Nederlandse Zwembranche'
<richard@envoz.nl>
CC: Velzen, J. van <j.vvelzen@tweedekamer.nl>; Roel Driessen <roel@easyswim.com>;
info@zwemonderwijsnederland.nl; shivadewinter@nswz.nl; 'Hans van Rijssel'
<hans@dutchlifeguards.com>; Ron Verroen | ENVOZ - Opleidingsinstituut voor de Nederlandse
Zwembranche <ron@envoz.nl>
Onderwerp: RE: Onderzoeksgegevens ongediplomeerde lesgevers
Ha Richard,
Het is een statement van mijn zijde: ik wil niet dat er ongediplomeerde zwemdocenten voor een groep
staan.
Het maakt mij dus ook niet uit hoeveel docenten wel of niet gediplomeerd zijn, het is een principieel punt
dat elk kind een gediplomeerde zwemdocent verdient.
Met vriendelijke groet,

Rudmer Heerema
Kamerlid VVD-fractie

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
E r.heerema@tweedekamer.nl
T 070-3182935
De agenda van de Tweede Kamer is veranderlijk. Daardoor kunnen afspraken op korte termijn worden
gewijzigd. Onder dit voorbehoud worden afspraken opgenomen in de agenda. De bezoeker wordt
verzocht zich te melden bij de ingang van Binnenhof 1A, tenzij anders aangegeven. Bij een bezoek aan
de Tweede Kamer zal om een legitimatiebewijs worden gevraagd.
Door het sturen van een email stelt u ons in het bezit van uw persoonsgegevens. De informatie wordt
niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, om ervoor te
zorgen dat u een adequaat antwoord op uw vragen ontvangt. Kamerleden en medewerkers zijn verplicht
om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.Uw gegevens worden niet langer bewaard dan
de verwerking van de e-mail vraagt, met een maximum van twee jaar. Mocht u desondanks bezwaar
hebben tegen bovenstaande, dan verwijderen wij op uw verzoek uw gegevens.

Van: Richard van den Berg | ENVOZ - Opleidingsinstituut voor de Nederlandse Zwembranche
<richard@envoz.nl>
Verzonden: donderdag 12 mei 2022 22:05
Aan: Heerema, R.J. (Rudmer) <r.heerema@tweedekamer.nl>
CC: Velzen, J. van <j.vvelzen@tweedekamer.nl>; Roel Driessen <roel@easyswim.com>;
info@zwemonderwijsnederland.nl; shivadewinter@nswz.nl; 'Hans van Rijssel'
<hans@dutchlifeguards.com>; Ron Verroen | ENVOZ - Opleidingsinstituut voor de Nederlandse
Zwembranche <ron@envoz.nl>
Onderwerp: Onderzoeksgegevens ongediplomeerde lesgevers
Geachte heer Heerema,
Nogmaals bedankt voor het prettige gesprek op woensdag 11 mei jl. Tijdens het gesprek gaf u aan dat u uw
wetsvoorstel voorbereidt omdat u vindt dat ongediplomeerde lesgevers geen zwemles zouden mogen geven aan
kinderen.
Hierover zijn we het met elkaar eens. Binnen onze organisaties is het verplicht dat er tijdens de zwemlessen altijd een
gediplomeerd hoofdverantwoordelijk persoon aanwezig is tijdens de zwemlessen op een locatie. We weten echter ook
dat er organisaties zijn die veelal op ongediplomeerde vrijwilligers draaien, maar de exacte cijfers en wie al die
organisaties zijn weten we uiteraard niet.
Bij navraag heeft het programma Radar deze ook niet. Zij hebben verklaard een enquête te hebben gedaan onder het
Radar kijkers panel. Uw cijfers heeft u vanzelfsprekend via een ander kanaal.
Zou u dit onderzoek met ons willen delen zodat wij concreet inzicht hebben in het probleem? Hiermee zouden wij op
zeer korte termijn en vooruitlopend op uw initiatief kunnen handelen.
Wij denken hierbij aan het opleiden van extra lesgevers ook binnen bijvoorbeeld verenigingen. Dat zou binnen zeer
korte termijn kunnen starten.
De kosten voor een opleiding kunnen door de betrokkenen via de STAP - regeling grotendeels zelf bekostigd worden.
Voor het restant kunnen wij, mocht het nodig zijn, regelingen treffen met hen.
Wij vernemen graag spoedig van u zodat we inzicht hebben in de omvang en direct aan de slag kunnen.
Namens ZwemOnderwijs Nederland, NSWZ, EasySwim, Dutch Lifeguards en ENVOZ.

Met vriendelijke groet | Kind regards,
Richard van den Berg MBA,
Operationeel directeur | COO
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