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 1.  Inleiding 

 
Met de inhoud van dit protocol en het schoolzwemlesplan wordt beoogd de 
taken en verantwoordelijkheden tussen de samenwerkende partijen 
onderling af te spreken en te verduidelijken. Het doel is de veiligheid voor de 
kinderen zoveel mogelijk te waarborgen. Het protocol bevordert daarnaast 
dat de verschillende verantwoordelijkheden ook genomen (kunnen) worden 
en dat handvaten worden aangereikt om de aansprakelijkheden te 
inventariseren. 

 

2. Toezicht 

 
Bij het schoolzwemmen vertegenwoordigt het toezicht houden een belangrijk rol. Dit 
toezicht moet van de wet in voldoende mate uitgeoefend worden. Verschillende partijen zijn 
verantwoordelijk voor het toezicht en de afspraken die daarover met elkaar worden 
gemaakt. Er moet voldoende toezicht op de kinderen worden gehouden tijdens, maar ook 
voor en na het schoolzwemmen. Dit betekent dat de overdracht van het toezicht houden 
naadloos op elkaar moet aansluiten. 
 

3. Partijen  

 
De partijen bij dit protocol zijn de school en Bosbad Putten. In de praktijk is het echter zo dat 
vijf partijen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het toezicht: (1) de school, (2) de 
groepsleerkrachten, (3)  Bosbad Putten, (4) de lesgevers en (5) de onderwijsinspectie. Ook zij 
dienen daarom te worden betrokken bij het maken van de afspraken.   
 
Partijen 
 

l. ………………………………………………………………………………………………………. 
hierna te noemen: “de school” 
en 
 
ll. .…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
houder/beheerder/exploitant(1) van het zwembad  hierna te noemen “Bosbad Putten”, 
verklaren het Protocol van toepassing op het schoolzwemmen van de School in de 
badinrichting Bosbad Putten. Het protocol treedt in werking en wordt toegepast per  01-09-
2020. 
 
(1) Doorhalen wat niet van toepassing is. 
De School heeft alvorens tot het ondertekenen van het Protocol over te gaan, zich ervan 
vergewist dat de medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de inhoud van het Protocol. 
Afhankelijk van de inhoud van het medezeggenschapsreglement zal tevens de ouderraad 
over de inhoud van het Protocol worden geïnformeerd. 
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3.1  Bosbad Putten 

 

3.1.1  Algemeen  

 
Bosbad Putten beschikt over een schoolzwemlesplan en Bosbad Putten zal het 
zwemonderwijs uitvoeren conform dat plan.      
                                       

3.1.2 De lesgever 

 
De lesgever houdt in voldoende mate toezicht op de kinderen tijdens de gehele zwemles. 
 
Voorafgaand aan een zwemles informeert de lesgever bij de groepsleerkracht over 
bijzonderheden van de kinderen. Daarnaast informeert de lesgever de groepsleerkracht  
over een afwijkende invulling van de zwemles en over een afwijkende invulling van het 
toezicht. 
 
Voorafgaand en tijdens de zwemles  instrueert de lesgever de kinderen over de (afwijkende) 
gang van zaken. Tijdens de afsluiting van de zwemles houdt de lesgever toezicht op de eigen 
groep kinderen. 
 
De lesgever neemt de organisatorische begeleiding van de groepsleerkracht over bij de 
doucheruimte voor de aanvang van de zwemles. Na het douchen draagt de lesgever de 
organisatorische begeleiding weer over aan de groepsleerkracht. 
 

3.2 De School 

 

3.2.1 Algemeen. 

 
De School(leiding) zorgt er voor dat de inhoud van het Protocol en het schoolzwemwerkplan 
bekend zijn bij de groepsleerkrachten en de hulpkrachten. Dit betekent onder meer dat de 
School(leiding) het schoolzwemlesplan en het protocol  onder de aandacht brengt van de 
groepsleerkrachten en de hulpkrachten door deze aan de persoon uit te reiken. 
 
3.2.2 Verantwoordelijkheid 
 
De School is verantwoordelijk voor: 

- de toereikende aanwezigheid van de groepsleerkrachten en voldoende begeleiding 
bij het schoolzwemmen, bijvoorbeeld door het inschakelen van hulpkrachten.  

- Het informeren van het zwembad bij de aanvang van een nieuw schoolzwemseizoen, 
alsmede tijdens het seizoen bij tussentijdse wijzigingen, over onder andere het aantal 
deelnemende kinderen en de namen van deze kinderen, en eventuele 
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bijzonderheden ( bijvoorbeeld: beperkte zwemvaardigheid, de aanwezigheid van een 
taalbarrière, medische aandoeningen en andere zorgaspecten).           

 
3.2.3 De Hulpkrachten 
 
De hulpkrachten ondersteunen bij het toezicht houden en volgen de instructies van de 
groepsleerkrachten en lesgevers op.  
  

3.3 Groepsleerkracht 

 
3.3.1 Verantwoordelijkheid 
 
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor: 

- het houden van voldoende toezicht op de kinderen tijdens de zwemles. 

- het informeren van de lesgevers over bijzonderheden van de kinderen en over het 
ontvangen van informatie over de invulling van het toezicht voorafgaand aan een 
zwemles. 

- de aankomst en het vertrek van de kinderen zowel bij de School als bij Bosbad 
Putten; 

- het gaan van de kinderen van en naar de kleedkamers en het omkleden zelf; en 

- het douchen voor en na het zwemmen. 
  
Een groepsleerkracht is te allen tijde bevoegd de zwemlessen te onderbreken wanneer dat 
naar zijn/haar oordeel voor de veiligheid noodzakelijk is. 
 
3.3.2 Organisatie 
 
De organisatorische begeleiding van de kinderen berust tot het moment van aanvang van de 
zwemles bij de groepsleerkracht.  Na de zwemles worden de kinderen weer overgedragen 
aan de groepsleerkracht. Vanaf dat moment  berust de organisatorische begeleiding van de 
kinderen weer bij de groepsleerkracht. De groepsleerkracht zal echter altijd, ook tijdens de 
les, mede de verantwoordelijkheid blijven behouden.  
   
 

3.4 De Gemeente 

 
De gemeente draagt de zorg voor het vervoer van de kinderen van de school naar het 
Bosbad in Putten en andersom. Als opdrachtgever van het busvervoer houdt de Gemeente 
toezicht op de naleving van afspraken met de bus ondernemer. Daarbij is onder andere van 
belang: 

- een geldige certificering van de bussen volgens het keurmerk ”Keurmerk Busbedrijf”; 

- het rijden volgens een vooraf aangegeven rijrooster en afspraken met betrekking tot 
ophaal- en afleveradres; 

- het rijden met gediplomeerde buschauffeurs; en 

- het verzorgen van voldoende zitplaatsen die vooraf zijn vastgesteld. 
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4  Bijzondere situaties 

 
De School en Bosbad Putten maken specifieke afspraken over de deelname aan het 
schoolzwemmen van kinderen met bijzonderheden. Het is, zoals gezegd, de 
verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht dat deze kinderen bekend zijn bij de 
lesgevers. Bij bijzonderheden valt onder meer te denken aan een kind met: 

- beperkte zwemvaardigheid; 

- een taalbarrière; 

- een medische aandoening bijvoorbeeld epilepsie; en/of 

- andere zorgaspecten. 
              
Kinderen die (tijdelijk) niet aan het schoolzwemmen kunnen meedoen, blijven onder 
toezicht op school achter of onder permanent toezicht staan van de groepsleerkracht in het 
zwembad. 
 

5. Aansprakelijkheid en handhaving 

 
De School en Bosbad Putten dragen zorg voor het afsluiten van een deugdelijke 
aansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan de daaraan te stellen vereisten en die 
afdoende dekking biedt voor ongevallen rondom het schoolzwemmen. 
 

6. Evaluatie 

 
Het Protocol met de bijlagen die daarvan onderdeel uitmaken dienen telkens opnieuw te 
worden bekrachtigd. Het Protocol en de Bijlagen worden door Bosbad Putten en de school 
geëvalueerd en, zo nodig, bijgesteld. Bosbad Putten is verantwoordelijk voor het initiëren 
van de evaluatie en het eventueel bijstellen van het Protocol en/of de Bijlagen.  
 

7. Ondertekening 

 
De inhoud van het Protocol vormt een geheel met het bijbehorende Schoolzwemlesplan. 
Deze maken onderdeel uit van de afspraken. Met de ondertekening van het Protocol geven 
partijen aan dat zij tevens hebben kennisgenomen van en instemmen met de bijlagen. 
 
Aldus overeengekomen te ______________________d.d.________________ 
 
______________________                    ____________________________ 
De School                                                   Bosbad Putten                                                                                                    
Voor deze                                                   Voor deze, 
 
____________________________         ________________________________        
Naam                                                           Naam                                                                                                                                                                                  
 
______________________                     ____________________________                                                   
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Datum                                                         Datum                                                                                                      
 
______________________                     ____________________________ 
Plaats                                                           Plaats  
 
______________________ 
 
Naam groepsleerkracht, deze tekent voor gezien. 
 
________________________________________ 
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Bijlage A. Toelichting op het Protocol Veiligheid en Toezicht Schoolzwemmen 
 
Inleiding 
 
Met het bestaan van het Protocol wordt de veiligheid van het schoolzwemmen niet 
gegarandeerd; daarvoor is toezicht nodig. Wel is het zo dat het Protocol de veiligheid van de 
kinderen bevordert. Ook wordt mogelijk gemaakt dat de verschillende 
verantwoordelijkheden daadwerkelijk (kunnen) worden genomen. En worden er handvaten 
aangereikt om zo de aansprakelijkheden te inventariseren. De regels die in het Protocol en 
het schoolzwemwerkplan zijn vastgelegd, zullen daarvoor wel moeten worden nageleefd. 
Een jaarlijkse evaluatie, en zo nodige bijstelling, van de afspraken tussen de toezichthouders 
is daarbij van belang.   
 
Toezicht 
 
De praktijk heeft geleerd dat de toezichthouders slechts dan ‘voldoende toezicht’ houden, 
als duidelijke afspraken worden gemaakt over wie welk deel van een zwembad voor 
zijn/haar rekening neemt. Dat iedereen toezicht houdt op alles blijkt niet te werken. Daarom 
wordt met het Protocol en de bijlage beoogd de verantwoordelijkheden en taken onder de 
toezichthoudende partijen in het algemeen respectievelijk concreet af te stemmen. 
 
Daarnaast is het in het algemeen belangrijk dat niet alleen tijdens het schoolzwemmen 
voldoende toezicht wordt gehouden op de leerlingen, maar ook vóór en na het 
schoolzwemmen. Dit betekent dat de overdracht van het toezicht houden naadloos op 
elkaar moet aansluiten. 
 
Partijen 
 
Vijf partijen zijn verantwoordelijk voor het toezicht: (1) de School, (2) de groepsleerkrachten, 
(3) Bosbad Putten, (4) de lesgevers en (5) de onderwijsinspectie. Alle partijen hebben hun 
eigen rol en verantwoordelijkheden bij het borgen van het toezicht. Zowel de scholen als 
Bosbad Putten hebben een contactpersoon. Deze contactpersoon verzamelt en verspreidt  
informatie binnen de eigen organisatie,  en informeert ook de andere partij.   
 
Bosbad Putten 
 
Bosbad Putten heeft een bijzondere zorgplicht te vervullen jegens de scholen en de bij de 
scholen behorende kinderen gedurende de te geven zwemles. Die verantwoordelijkheid 
betreft zowel de hygiëne en veiligheid van de accommodatie en de gebruikte hulpmiddelen. 
Deze verantwoordelijkheid geldt ook voor het toezicht op de feitelijke gang van zaken in en 
om het zwembad. Van een professionele zwembadexploitant mag daarom worden verwacht 
dat deze beschikt over een Toezicht- en Veiligheidsplan en een schoolzwemlesplan, 
waarnaar dienovereenkomstig wordt gehandeld. Daarbij geldt dat het de 
verantwoordelijkheid van de zwembadleiding is dat zij het schoolzwemlesplan en het 
protocol periodiek onder de aandacht van de lesgever brengt en deze voor gezien laat 
tekenen.  
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Vanzelfsprekend dient Bosbad Putten te zorgen voor een gezonde en veilige accommodatie. 
Dit betekent dat in ieder geval ook duidelijk zichtbare diepteaanduidingen en goede 
afscheidingen tussen diep en ondiep water aanwezig moeten zijn. Verder moet natuurlijk 
worden voldaan aan de eisen die gesteld zijn door de Wet hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden. En het besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen 
en zwemgelegenheden. Ook moet het zwembad ervoor zorgen te beschikken over de 
benodigde vergunningen voor het geven van het zwemonderwijs.  
 
Verder moet het Zwembad er voor zorgen dat er voldoende beschikbare toezichthoudende 
zweminstructeurs zijn en dat zij beschikken over de vereiste diploma’s. 
 
De lesgever 
 
De lesgever dient voldoende toezicht te houden op de kinderen tijdens de zwemles. Een 
belangrijk moment is de overdracht van toezicht tussen lesgever en groepsleerkracht. Deze 
moet naadloos op elkaar aansluiten. Aanbevolen wordt om te gaan werken met 
presentielijsten. 
 
Voorafgaand aan een zwemles informeert de groepsleerkracht de lesgever over eventuele 
bijzonderheden van de kinderen. Op basis hiervan kan de les eventueel aangepast worden. 
De lesgevers zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens de groepslessen.  Als er 
sprake is van een afwijkende gang van zaken, dienen de lesgevers de kinderen en de 
groepsleerkrachten hier vooraf over te informeren.  
 
De School 
 
Het protocol geldt voor alle scholen die betrokken zijn bij het schoolzwemmen. De school 
moet goede en sluitende afspraken maken met Bosbad Putten over de 
verantwoordelijkheden tijdens, vóór en na het schoolzwemmen. De verantwoordelijkheden 
moeten voor iedereen duidelijk en vastgesteld zijn. 
 
De school is en blijft verantwoordelijk voor het zwemonderwijs dat in schoolverband wordt 
aangeboden. De school heeft dus mede de verplichting de veiligheid van de kinderen 
voldoende te waarborgen, omdat de zwemlessen zich onder schooltijd afspelen. Zo dient de 
school ervoor te zorgen dat er voldoende onderwijzers en hulpkrachten beschikbaar zijn 
voor het houden van toezicht tijdens het zwemonderwijs. Het feit dat de school voor het 
zwemonderwijs gebruik maakt van de accommodatie en deskundigheid van derden (Bosbad 
Putten) doet aan de verantwoordelijkheid van de school niet af. 
 
De school zorgt ervoor dat de kinderen, hun ouders en de hulpkrachten informatie krijgen 
over de opleidingsweg en de algemene gang van zaken van het schoolzwemmen en het 
Bosbad in Putten. Dit informatiepakket wordt aan het begin van een schooljaar uitgedeeld. 
 
De groepsleerkracht 
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De groepsleerkrachten blijven tijdens het zwemonderwijs volledig mede verantwoordelijk 
voor de aan hen toevertrouwde kinderen. Samen met de hulpkrachten en lesgevers zijn zij 
verantwoordelijk voor het toezichthouden.  
 
Naast het toezicht tijdens het zwemonderwijs draagt de groepsleerkracht ook de 
verantwoordelijkheid voor de periode vóór en na afloop van het zwemonderwijs. De 
organisatorische begeleiding van lesgever naar groepsleerkracht vindt plaats vooraf het 
douchen. 
 
Aansprakelijkheid en handhaving  
 
De school, de lesgevers, Bosbad Putten en de groepsleerkrachten kunnen onder 
omstandigheden ieder aansprakelijk (zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk) zijn voor een 
ongeval. Voor de school geldt een bijzondere zorgplicht ten aanzien van de gezondheid en 
de veiligheid van de kinderen die aan haar zorg zijn toevertrouwd en onder haar toezicht 
staan. Als er een ongeval heeft plaatsgevonden wil dit niet zeggen dat de school  haar 
zorgplicht heeft geschonden. Per ongeval wordt bekeken wie en/of aansprakelijk zijn voor 
het ongeval. De aansprakelijkheidsverzekering van de school en Bosbad Putten  bieden in 
beginsel dekking voor civielrechtelijke claims. Het is daarom noodzakelijk dat zowel de 
school als Bosbad Putten een aansprakelijkheidsverzekering hebben. Op grond van de wet 
WHVBZ en BHVBZ dient er in voldoende mate toezicht te worden gehouden. De controle op 
uitvoering van alle voorschriften genoemd in de wet en dus ook op het houden van toezicht, 
ligt in handen van de provincies. 
 
 
 
   
 
 
 

                           
                              


