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LESSEN UIT EEN DRAMA

Een tragisch ongeval tijdens schoolzwemmen

H
et moet voor een leraar zo ongeveer het ergste zijn 
dat je kan gebeuren, dat een leerling tijdens de les 
overlijdt. Een gebeurtenis die je de rest van je 
leven bijblijft. Dat hierop dan ook nog strafrech-

telijke vervolging volgt, is uitzonderlijk. Wie de uitspraak 
van de Rechtbank leest, krijgt het gevoel dat veel voorko-
men had kunnen worden als de betrokkenen zich bewuster 
waren geweest van hun verantwoordelijkheden. De vraag 
hoe wordt omgegaan met schoolzwemmen, maar ook met 
schoolreisjes of klassenuitjes, gaat iedere school aan.

WAT ER GEBEURDE

Salam was een negenjarig meisje dat nog maar kort in 
Nederland was en de Nederlandse taal niet beheerste, toen 
zij aan het begin van schooljaar 2016-2017 deelnam aan 
het schoolzwemmen in een zwembad in Rhenen. Salam 
kon niet zwemmen en had samen met een klasgenootje les 
in het ondiepe bad. Aan het einde van het schoolzwemmen 
mochten alle leerlingen vrij zwemmen. Vóór dit vrije zwem-
men heeft Salam haar kurkjes afgedaan. Zij is onopgemerkt 
in het diepe bad terecht gekomen en uiteindelijk verdron-
ken en overleden. Er waren tijdens de zwemles drie zwemle-
raren en twee groepsleerkrachten aanwezig. Pas tien minu-
ten na afloop van de zwemles merkte een badgast het meisje 
op op de bodem van het diepe bad.
Er had een week eerder een gesprek plaatsgevonden over 
Salam, omdat zij lastig te bereiken was door de taalbarrière. 
Ook was duidelijk dat het meisje ‘watervrij’ was, waardoor 
zij gemakkelijker over haar grenzen heen zou kunnen gaan. 
De huisregels bij schoolzwemmen zijn door de zwemleraren 
klassikaal aan de leerlingen uitgelegd, maar het was niet 
duidelijk of Salam die begrepen heeft. 
Zowel de zwemleraren als de groepsleerkrachten zijn straf-
rechtelijk gevolgd. Hen is dood door schuld ten laste 
gelegd. De zwemleraren zijn op 22 juni 2017 veroordeeld 

Op 21 september 2015 verdronk een negenjarig meisje tijdens het schoolzwemmen. 
Een drama, voor alle betrokkenen. De betrokken zwemleraren zijn veroordeeld voor 
dood door schuld. De leerkrachten van de school zijn vrijgesproken. De rechtbank 
vindt het de school aan te rekenen dat de leerkrachten niet op de hoogte waren van de 
protocollen rondom schoolzwemmen. Welke lessen zijn er voor scholen te trekken uit 
deze tragische zaak? Daarover gaat deze column Juridisch.

tot taakstraffen van 60 uur1. De Rechtbank vindt dat de 
zwemleraren gezien de specifieke situatie van Salam onvol-
doende toezicht op haar hebben gehouden. Zij was vanaf 
het moment waarop zij de kurkjes afdeed en vrij ging 
zwemmen niet meer herkenbaar als een kind dat niet kon 
zwemmen. De zwemleraar die haar les had gegeven, heeft in 
die situatie niet voldoende op Salam gelet en evenmin aan 
de andere zwemleraren gemeld wie zij was en dat zij één van 
de twee kinderen was die niet kon zwemmen. De zwemlera-
ren hebben te veel vertrouwd op routinematig handelen, 
gebaseerd op jarenlange ervaring, en onvoldoende gecom-
municeerd over wat alle betrokkenen van elkaar mochten 
verwachten.
De groepsleerkrachten zijn vrijgesproken2, mede omdat zij 
niet op de hoogte waren van wat er precies van hen werd 
verwacht tijdens het schoolzwemmen. De praktijk was dat 
de leerkrachten de verantwoordelijkheid voor de kinderen 
voor de zwemles overdroegen aan de zwemleraren. De 
groepsleerkrachten wisten niet beter dan dat dat zo hoorde.
De zwemleraren zijn in hoger beroep gegaan tegen de uit-
spraak3. Dit hoger beroep loopt nog.

PROTOCOL SCHOOLZWEMMEN

In de uitspraak komt naar voren dat het zwembad een toe-
zichtplan had vastgesteld, waarin is bepaald dat voor, tij-
dens en na het schoolzwemmen toezicht wordt gehouden 
volgens het protocol Schoolzwemmen. Ook is een school-
werkplan ‘zwemmen’ van toepassing. Met alle scholen die 
meedoen met het schoolzwemmen is een overeenkomst 
gesloten die de verantwoordelijkheid tijdens het school-
zwemmen regelt. In het protocol Schoolzwemmen is onder 
meer opgenomen dat de school er zorg voor draagt dat de 
inhoud van het protocol en het schoolwerkplan bekend is 
bij de groepsleerkrachten en andere bij het schoolzwemmen 
betrokken personen. In het schoolwerkplan is opgenomen 
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dat de school primair verantwoordelijk blijft voor het 
zwemonderwijs dat in schoolverband wordt aangeboden en 
dat de school een toezichthoudende taak houdt tijdens de 
zwemactiviteiten, en met name het vrij zwemmen, naast de 
zweminstructeurs. Hierover moeten volgens het school-
werkplan nadere afspraken worden gemaakt, omdat vol-
doende toezichthouders alleen dan ‘voldoende toezicht’ 
opleveren, als duidelijke afspraken worden gemaakt over 
wie welk deel van een zwembassin voor zijn/haar rekening 
neemt: iedereen houdt toezicht op alles werkt niet.

IN DE PRAKTIJK

De dagelijkse praktijk rondom schoolzwemmen was echter 
anders. Over de rolverdeling tussen de zwemleraren en de 
groepsleerkrachten waren geen concrete afspraken gemaakt: 
‘Het gaat zoals het gaat.’ De ene groepsleerkracht wist niet 
hoe de taakverdeling bij het schoolzwemmen was. Na de 
overdracht van de kinderen aan de zwemleraren nam zij 
plaats langs het bad en bemoeide zich niet meer met de 
zwemles. Zij verklaarde dat zij het schoolwerkplan nog 
nooit heeft gezien en was zich niet bewust dat zij een toe-
zichthoudende taak had, ook niet bij het vrij zwemmen.  
De andere groepsleerkracht wist wél dat hij een toezicht-
houdende taak heeft, maar dat was volgens hem slechts als 
tweede in lijn. Deze leerkracht gaf aan dat het niet nodig 
was om nadere afspraken over het schoolzwemmen te 
maken, omdat de verstandhouding steeds goed was.  
De betrokken groepsleerkrachten waren dus niet of onvol-
doende op de hoogte van het schoolwerkplan en hun rol bij 
het schoolzwemmen. Uit de uitspraak blijkt dat de opeen-
volgende directeuren van de school het schoolwerkplan 
‘zwemmen’ slechts hebben toegevoegd aan een leesmap met 
vakliteratuur die in de personeelskamer lag of dit plan bij 
de groepsleerkrachten als bekend hebben verondersteld.  
Er zijn nooit specifieke overlegmomenten op school geweest 
waarbij leerkrachten zijn gewezen op hoe te handelen tij-
dens schoolzwemmen.

LESSEN

Op veel plaatsen zijn naar aanleiding van de verdrinking 
van Salam al maatregelen genomen om herhaling te voor-
komen. De meeste tussen scholen en zwembaden toege-
paste schriftelijke afspraken over toezicht en veiligheid bij 

schoolzwemmen zijn gebaseerd op het protocol Veiligheid 
Schoolzwemmen van de Vereniging Sport en Gemeenten4. 
Dit protocol vereist dat het zwembad beschikt over een 
werkplan Schoolzwemmen en dat dit werkplan aan 
bepaalde eisen voldoet. Deze protocollen en werkplannen 
hebben vooral als doel dat er wordt samengewerkt en dat er 
duidelijke werkafspraken worden gemaakt over toezicht op 
het zwemmen en dat er een zorgvuldige overdracht van 
kinderen en taken plaatsvindt. 
Stelt u zich de volgende vragen:
- Kent u het protocol en het werkplan dat tussen uw school 
en het zwembad is afgesproken over schoolzwemmen?
- Voldoet het werkplan qua inhoud en in de praktijk om de 
veiligheid tijdens het schoolzwemmen te borgen? 
- Weet u zeker dat de betrokken leerkrachten het protocol 
en het werkplan ook kennen en er in de praktijk naar han-
delen? 
- Evalueert u de inhoud en praktische uitwerking van het 
protocol en werkplan periodiek (in principe jaarlijks) met 
de betrokkenen binnen de school en met het zwembad?
- Wordt de medezeggenschapsraad van de school om 
instemming met het protocol en het werkplan gevraagd 
(artikel 10 lid 1 onder e van de Wet medezeggenschap op 
scholen)?
U kunt zo voorkomen dat het schoolbestuur aansprakelijk 
wordt gesteld of dat betrokkenen (hoogst uitzonderlijk) 
strafrechtelijk vervolgd en veroordeeld worden. Maar het 
belangrijkste is natuurlijk dat hierdoor tragische ongeval-
len tijdens het schoolzwemmen kunnen worden voorko-
men. Als het gaat om andere activiteiten zoals een klassen-
uitje of schoolreis, kunt u er op een vergelijkbare manier 
voor waken dat door routinematig handelen en/of onvol-
doende bewustzijn van verantwoordelijkheid tragische 
ongelukken kunnen gebeuren. 

Noten

1 Rechtbank Midden-Nederland 22 juni 2017, ECLI:NL:RBM-

NE:2017:3072, 3081 en 3086

2 Idem, ECLI:NL:RBMNE:2017:3083 en 3089

3 http://www.vrijpleiters.nl/zwemleraren-beroep-uitspraak-rechtbank

4 https://sportengemeenten.nl/publicaties/protocol-veiligheid-school-

zwemmen-2007


