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Impuls voor
zwemles
via school

Impuls voor
A-DIPLOMA MosaLira wil project uitbreiden

door Stefan Gybels

MAASTRICHT – Scholenkoepel Mo-
saLira wil een nieuwe impuls ge-
ven aan het schoolzwemmen.
Een project onder de naam ‘Be-
wegingsonderwijs in het water’
in Maastricht-Noordoost was suc-
cesvol. Uitbreiding naar andere
scholen is nu de wens. Financiën
ontbreken echter nog.

Eind 2011 deed MosaLira onder-
zoek naar de behaalde zwemdiplo-
ma’s. De resultaten waren schrik-
barend: zeker in de ‘aandachts-
wijken’ ging een groot deel van van
de leerlingen zonder zwemdiplo-
ma van de basisschool.

Reden voor Herma Westenberg,
coördinator onderwijs en sport bij
MosaLira, om bij de slecht scoren-
de basisscholen ’t Spoor en De Let-
terdoes een project te starten on-
der de naam ‘Bewegingsonderwijs
in het water’. Eénmaal per week
trekken leerlingen een uur naar het
zwembad. Niet alleen om te leren
zwemmen, maar ook om andere
zwemprogramma’s te doen. „Zie
het als een gymles in het water”,
zegt Westenberg.

Het aanbieden van de lessen
wordt nu bekostigd door de scho-
len zelf en uit een bijdrage van de
ouders. Westenberg: „Natuurlijk is
het primair een taak van de ouders
om te zorgen dat hun kind zijn di-
ploma haalt, maar niet alle ouders
kunnen dat of zijn bereid deze ver-
antwoordelijkheid te nemen.”

De resultaten van het project
zijn duidelijk: op 1 september 2012
had 73 procent van de leerlingen
van De Letterdoes een A-diploma,
in groep 8 lag dat percentage zelfs
op 100 procent. Reden voor Wes-
tenberg om het project daar voort
te zetten. Daarnaast is er de ambi-
tie om ook bij de slecht scorende
scholen in Maastricht-West te star-
ten, maar daarvoor ontbreekt voor-

‘Gemeente kan
dit initiatief
niet negeren’
lopig het geld. Westenberg denkt
per school ruim drieduizend euro
extern geld nodig te hebben. Het
stadsbestuur is, inmenging van
CDA-burgerraadslid Mat Brüll ten
spijt, niet van zins het plan te steu-
nen.

Maastricht stelt zich op het
standpunt dat leszwemmen geen
politieke aangelegenheid is. Westen-
berg hoopt nu op sponsoring. „Al
hebben we de hoop op de politiek
ook nog niet helemaal laten varen.
We gaan toch geen Geusseltbad
openen als een groot deel van onze
jeugd niet kan zwemmen?”

Brüll deelt die mening: „Ik vind
dat kunnen zwemmen bij de basis-
opleiding van kinderen hoort. Dat
kan de gemeente niet negeren. Ze-
ker niet voor dat bedrag.”


