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Vraag om uitleg van de heer Gilles Verstraeten aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 
voor Onderwijs en Scholenbouw 
 
Onderwerp: Zwemles 
___________________________________________________________________________ 
 
Geacht collegelid, 
 
Zwemmen is een basisvaardigheid die alle kinderen horen te leren. Niet alleen omdat het hun 
leven kan redden, maar ook omdat het prettig en zowel voor lichaam én geest een bijzonder 
gezonde sport is. Kortom, leren zwemmen draagt bij tot de motorische ontwikkeling, veiligheid 
en zelfredzaamheid van elk kind. Het is daarom logisch dat leren zwemmen opgenomen is in 
de eindtermen voor het gewoon lager onderwijs en in de ontwikkelingsdoelen voor het 
buitengewoon lager onderwijs.  
 
In principe beslist elke school zelf hoe vaak de leerlingen gaan zwemmen. Maar dat hangt 
natuurlijk ook af van het aanbod aan zwembaden. En daar knelt het schoentje enorm in Brussel. 
Er zijn in onze stad namelijk niet genoeg openbare zwembaden waardoor vele Brusselse 
kinderen niet meer of onvoldoende leren zwemmen. Zo zijn de gemeentelijke zwembaden van 
Schaarbeek en Elsene al respectievelijk vijf en anderhalf jaar gesloten wegens renovaties. In 
Sint-Joost-ten-Node is het zwembad bijna tien jaar dicht geweest door werken en is het 
heropend in november 2019, een paar maanden voor de crisis dus. Vele Brusselse kinderen 
leren daarom zwemmen in private zwembaden maar vele ouders kunnen dat niet betalen 
waardoor deze kwetsbare kinderen nog maar eens uit de boot vallen. Door de crisis en 
bijhorende lockdown konden zelfs alle kinderen maandenlang geen zwemles volgen. Deze 
problematiek is iets waar we ons grote zorgen over moeten maken. Alle kinderen hebben 
namelijk het recht om te leren zwemmen.  
 
In juli heeft de Brusselse regering aangekondigd dat het 15 miljoen euro zal vrijmaken voor de 
renovatie en het onderhoud van zwembaden. Hoe deze middelen besteed zullen worden is 
onduidelijk. De kans bestaat dat een deel naar het aangekondigde openluchtzwembad op de 
Abattoir en het subtropisch zwembad aan het Weststation zal gaan waarin ook Vlaanderen en 
de VGC zullen investeren. Uw college Smet heeft verklaard dat beide zwembaden voor scholen 
beschikbaar zullen zijn indien de haalbaarheidsstudie aantoont dat beide zwembaden er kunnen 
komen. Echter, zwemlessen in het openluchtzwembad organiseren kan maar enkele maanden 
in het jaar. De gewestelijke overkoepelende structuur voor zwembaden, opgenomen in de 
beleidsverklaring, is er ook nog steeds niet. Ik hoop dat de Brusselse politiek dringend in actie 
schiet zodat we niet meer met een bang hartje onze Brusselse kinderen naar een meer of de zee 
zien vertrekken. 
 
Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 
 

• Hoeveel Nederlandstalige lagere scholen kunnen geen zwemlessen organiseren voor 
de kinderen, respectievelijk in het gewoon en buitengewoon onderwijs? In welke 
gemeenten situeren zich de problemen? 
 



• Neemt de VGC initiatieven om dit probleem te verhelpen? Wordt er bijvoorbeeld 
samengewerkt met private zwembaden om alsnog zwemlessen te kunnen 
organiseren? 

 
• Trekken sommige Brusselse lagere scholen naar een zwembad in Vlaanderen? 

 
• Hoeveel leerlingen gingen in de voorbije jaren naar de middelbare school zonder de 

eindtermen op vlak van zwemmen te halen? Hoe evolueert dit cijfer? 
 
Hartelijk dank voor uw antwoorden! 
 
Met de meeste hoogachting,  
 
Gilles Verstraeten 
Raadslid VGC 


