
 

 

Nederlandse Stichting voor Water- en Zwemveiligheid 
t.a.v. bestuur 
 
 
 
 
 
 
Veenendaal, 2 mei 2022 
Betreft: Uitnodiging ronde tafel bijeenkomst kwaliteitsborging zwemonderwijs 
 
 
 
Geacht bestuur, 
 
In december 2021 sprak de Tweede Kamer de wens uit om te bezien hoe tot een 
versterking van de borging van de kwaliteit van zwemles kan worden gekomen. Daartoe 
werd een motie aangenomen met het volgende dictum:  

 
Om uitvoering te geven aan deze motie doet het ministerie van VWS een beroep op de 
zwembranche om voor dit vraagstuk een zogeheten ‘afwegingskader’ aan te leveren. 
Daarbij wordt het bestuur van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) gevraagd de 
hiertoe benodigde ‘brede branche-consultatie’ te organiseren. De letterlijke tekst van dit 
verzoek treft u bijgaand aan (bijlage 1). In het belang van álle partijen binnen onze 
branche hechten wij aan een zorgvuldig en transparant proces waarin wij samen 
trachten tot een breed gedragen beeld te komen van de voor- en nadelen van de diverse 
wijzen waarop de gewenste kwaliteitsborging gestalte zou kunnen krijgen. Als eerste 
stap willen wij een ronde tafel bijeenkomst organiseren waarvoor wij u van harte 
uitnodigen. Tijdens deze bijeenkomst willen wij samen verkennen op welke onderdelen 
van dit vraagstuk mogelijk al een hoge mate van consensus bestaat en op welke 
onderdelen de diverse meningen en visies in meer of mindere mate uiteenlopen. Om 
het gesprek op deze dag en ‘vliegende start’ te geven, treft u in bijlage 2 een aantal 
vragen aan die naar onze overtuiging beantwoording behoeven om gezamenlijk tot dit 
beeld te komen.  
 
 
 

‘verzoekt de regering in gesprek te gaan met de zwembranche over de 
mogelijkheden te komen tot één nationaal zwemdiploma met standaarden voor 
kwaliteit , veiligheid en toezicht en de Kamer hierover te informeren’ 

 



 

 

De bijeenkomst zal plaatsvinden op 8 juni van 14:00 u tot 17:00 u in het sportcomplex 
Amerena (De Velduil 2, 3815 XT, Amersfoort). In het belang van een zo eenduidig 
mogelijke reactie vanuit de branche hopen wij vanzelfsprekend van harte op uw komst. 
Uit praktische overwegingen horen wij graag vóór 25 mei wie uw organisatie zal 
vertegenwoordigen.  
 
Met hartelijke groet, 
 
Namens het bestuur van de NRZ 
 
 
 
Jan Rijpstra.   
(voorzitter) 
 
 
 
  



 

 

Bijlage 1 

Verzoek ministerie van VWS 
 
Volgend op de motie Van Nispen/Heerema (SP/VVD) van 2 december 2021 verzoek ik u 
om in kaart te brengen wat nodig is om de kwaliteit van het zwemonderwijs in 
Nederland te borgen en te garanderen voor de toekomst.  
  
Die garantie van de kwaliteit is wat ons betreft in drie scenario’s te bezien, te weten: 
  
1. Reguleren fysieke en sociale veiligheid 
2. Reguleren bepaald niveau zwemvaardigheid 
3. Reguleren bovenstaande in uniform diploma 
  
Het eindproduct van deze exercitie zou een afwegingskader moeten zijn waarbij de NRZ 
beschrijft wat opbrengsten maar ook de eisen van de verschillende scenario’s zijn en wat 
daarbij van de Rijksoverheid en veldpartijen verwacht wordt. 
  
Het is voor ons daarbij van belang dat de NRZ hiervoor een brede branche-consultatie 
uitvoert. Daarbij valt ook te denken aan zwemlesaanbieders die op dit moment niet zijn 
aangesloten bij de NRZ en deskundigen uit branches waar op dit moment een 
licentiesysteem of verplichte diplomering geldt. 
  
Graag zou ik medio 2022 de (voorlopige) resultaten ontvangen in aanloop naar het 
Comissiedebat Sport 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Bijlage 2 

Vragen ter voorbereiding op de bijeenkomst 
 
1. Is het wenselijk dat er landelijke, bindende eisen worden gesteld aan de kwaliteit van 
zwemles m.b.t. kwalificaties lesgevenden, toezicht, veiligheid, etc? 

Zo ja: 
a. Wat voor organisatie zou de betreffende eisen moeten vaststellen? 
b. Op welke wijze moet het toezicht daarop worden georganiseerd? 
c. Is daarvoor een wettelijke basis noodzakelijk? 
 
2. Is het wenselijk dat er binnen de branche één landelijke zwemdiploma-lijn dan wel 
landelijk diploma met bijbehorende normen m.b.t. de zwemvaardigheid wordt 
gehanteerd? 
 
Zo ja: 
a. Wat voor organisatie zou de betreffende normen moeten vaststellen?  
b. Op welke wijze zou dit moeten worden geborgd? 
c. Is daarvoor een wettelijke basis noodzakelijk? 
 
3. Indien zou worden gekozen voor branche-brede eisen aan kwaliteit en normering, zou 
dit dan tot uiting moeten komen in de vorm- en naamgeving van zwemdiploma’s dan wel 
anderszins? 
 
 


