
 

 

	   	   	   	   	  
Aan	  het	  College	  van	  Burgemeester	  en	  Wethouders	  
Coolsingel	  40	  
3011	  AD	  Rotterdam	  
	  
Schriftelijke	  vragen	  ter	  schriftelijke	  beantwoording	  	  
	  
Betreft:	  Vrije	  schoolkeuze	  en	  transparante	  aanmeldprocedures	  basisscholen	  
	  
Rotterdam,	  26	  juni	  2013	  
	  
	  
Geacht	  College,	  
	  
D66	  Rotterdam	  vindt	  vrije	  keuze	  voor	  een	  basisschool	  voor	  kinderen	  door	  ouders	  uiterst	  belangrijk.	  Er	  dient	  in	  
onze	  ogen	  alles	  aan	  gedaan	  te	  worden	  om	  dit	  principe	  te	  koesteren	  en	  mogelijke	  drempels	  dienen	  zoveel	  
mogelijk	  verwijderd	  te	  worden.	  We	  kunnen	  ons	  echter	  situaties	  voorstellen	  waarbij	  die	  vrije	  keuze	  in	  het	  
geding	  is,	  bijvoorbeeld	  bij	  overinschrijving	  op	  een	  bepaalde	  school.	  Wat	  ons	  betreft	  zou	  alleen	  in	  dergelijke	  
situaties	  selectieprocedures	  gehanteerd	  kunnen	  worden	  waarbij	  kinderen	  uit	  de	  directe	  omgeving	  van	  de	  
school,	  en	  broertjes	  en	  zusjes	  van	  kinderen	  die	  op	  dezelfde	  school	  zitten,	  voorrang	  krijgen.	  De	  fractie	  vindt	  dit	  
belangrijk	  omdat	  de	  leefwereld	  van	  kinderen	  in	  de	  basisschoolleeftijd	  zich	  primair	  afspeelt	  in	  de	  eigen	  wijk.	  	  
	  
De	  fractie	  krijgt	  regelmatig	  signalen	  van	  ouders	  wiens	  kinderen	  geen	  plaatsje	  kunnen	  krijgen	  op	  de	  
dichtstbijzijnde	  school	  in	  hun	  wijk	  door	  een	  teveel	  aan	  aanmeldingen,	  ook	  van	  buiten	  de	  wijk.	  Daarnaast	  zijn	  
aanmeldprocedures	  voor	  veel	  ouders	  niet	  transparant	  door,	  vaak	  per	  school,	  afwijkende	  procedures	  en	  regels.	  
Sommige	  scholen	  hanteren	  een	  postcode-‐selectie,	  anderen	  een	  ‘wie-‐eerst-‐komt-‐eerst-‐maalt’	  procedure.	  De	  
leeftijdsgrens	  van	  inschrijving	  schijnt	  hier	  en	  daar	  te	  verschillen	  en	  ook	  regels	  met	  betrekking	  tot	  inschrijving	  
verschillen.	  Ouders	  kiezen	  door	  de	  reële	  kans	  op	  uitloting	  vaak	  voor	  inschrijving	  op	  meerdere	  scholen	  tegelijk.	  
Als	  gevolg	  daarvan	  geven	  wachtlijsten	  een	  onrealistische	  weergave	  van	  de	  werkelijkheid	  en	  verwijderen	  
sommige	  scholen	  kinderen	  van	  de	  wachtlijst	  als	  ze	  erachter	  komen.	  Weer	  andere	  scholen	  verbinden	  geen	  
gevolgen	  aan	  het	  op	  meerdere	  scholen	  tegelijkertijd	  inschrijven.	  	  
	  
In	  verschillende	  gemeenten	  in	  Nederland	  zijn	  maatregelen	  genomen	  om	  de	  aanmeldprocedures	  voor	  ouders	  
transparanter	  te	  maken.	  In	  Den	  Haag	  is	  één	  leeftijdsgrens	  afgesproken	  voor	  inschrijving,	  in	  Nijmegen	  is	  een	  
volledig	  door	  de	  gemeente	  gereguleerde	  procedure	  ingevoerd.	  D66	  Rotterdam	  is	  geen	  voorstander	  van	  een	  
centrale,	  administratieve,	  rol	  van	  de	  gemeente	  bij	  de	  inschrijving	  van	  kinderen	  voor	  scholen,	  maar	  maakt	  zich	  
wel	  zorgen	  over	  de	  vrije	  schoolkeuze	  van	  ouders	  voor	  hun	  kinderen.	  
	  
D66	  Rotterdam	  zou	  graag	  meer	  willen	  weten	  van	  de	  huidige	  situatie	  in	  Rotterdam	  en	  wil	  graag	  de	  mening	  van	  
het	  College	  van	  B&W	  weten	  met	  betrekking	  tot	  de	  verschillende	  inschrijfsystemen	  die	  scholen	  hanteren.	  
	  
We	  willen	  u	  daarom	  graag	  de	  volgende	  vragen	  stellen:	  
	  

1. Is	  het	  college	  op	  de	  hoogte	  van	  de	  verschillende	  aanmeldprocedures	  en	  inschrijftermijnen	  die	  
verschillende	  scholen	  in	  Rotterdam	  hanteren?	  Kunt	  u	  ons	  daar	  een	  overzicht	  van	  geven?	  En	  kunt	  u	  
tevens	  aangeven	  welke	  voor-‐	  en	  nadelen	  de	  verschillende	  procedures	  met	  zich	  meebrengen	  uit	  het	  
oogpunt	  van	  vrije	  schoolkeuze?	  

2. Kunt	  u	  een	  overzicht	  maken	  van	  de	  manier	  waarop	  andere	  gemeenten	  omgaan	  met	  het	  principe	  van	  
vrije	  schoolkeuze,	  van	  afspraken	  die	  met	  scholen	  worden	  gemaakt	  tot	  en	  met	  centrale	  inschrijving?	  	  

3. Als	  scholen	  meer	  aanmeldingen	  binnenkrijgen	  dan	  dat	  er	  plaatsen	  zijn,	  wordt	  een	  selectie	  gemaakt.	  
Weet	  het	  college	  op	  basis	  waarvan	  de	  verschillende	  scholen	  kinderen	  selecteren?	  Zo	  nee,	  kunt	  u	  zich	  
hierover	  informeren	  en	  deze	  informatie	  met	  ons	  delen?	  	  



 

 

4. Is	  het	  college	  het	  met	  D66	  Rotterdam	  eens	  dat	  ouders	  maximale	  vrije	  schoolkeuze	  zouden	  moeten	  
hebben	  voor	  hun	  kinderen	  en	  dat	  er	  bij	  voorkeur	  zo	  min	  mogelijk	  selectiecriteria	  zouden	  moeten	  
bestaan	  om	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  bepaalde	  ouders	  en/of	  kinderen	  niet	  uitgesloten	  worden?	  

5. Is	  het	  College	  het	  met	  ons	  eens	  dat,	  bij	  overinschrijving,	  wijkgebondenheid	  in	  het	  basisonderwijs	  
voorop	  zou	  moeten	  staan	  als	  er	  geselecteerd	  moet	  worden	  op	  een	  bepaalde	  school?	  En	  is	  het	  college	  
het	  met	  ons	  eens	  dat	  ook	  broertjes	  en	  zusjes	  in	  principe	  op	  dezelfde	  school	  terecht	  zouden	  moeten	  
kunnen	  als	  sprake	  is	  van	  overschrijving	  op	  een	  bepaalde	  school?	  Is	  het	  College	  het	  met	  ons	  eens	  dat	  
andere	  uitsluitingsgronden	  onwenselijk	  zijn?	  Zo	  nee,	  waarom	  niet?	  En	  welke	  uitsluitingsgronden	  acht	  
het	  College,	  aanvullend	  op	  bovengenoemde	  criteria,	  dan	  wenselijk?	  

6. Hebben	  u	  weleens	  signalen	  bereikt	  dat	  sommige	  scholen	  selecteren	  op	  basis	  van	  discriminatoire	  
gronden,	  zoals	  bijvoorbeeld	  het	  inkomen,	  de	  afkomst	  of	  opleidingsniveau	  van	  de	  ouders?	  Als	  dit	  
daadwerkelijk	  zou	  gebeuren,	  zou	  het	  college	  zich	  dan	  geroepen	  voelen	  in	  te	  grijpen?	  Zo	  nee,	  waarom	  
niet?	  

7. Wat	  vind	  het	  college	  van	  de	  transparantie	  van	  het	  huidige	  proces?	  Is	  het	  College	  bereid	  om	  met	  de	  
scholen	  in	  gesprek	  te	  gaan	  om	  tot	  een	  heldere	  en	  eenduidige	  inschrijfprocedure	  van	  scholen	  te	  komen	  
in	  Rotterdam?	  Zo	  nee,	  waarom	  niet?	  Zo	  ja,	  wanneer	  kunt	  u	  ons	  over	  de	  uitkomsten	  informeren?	  

8. Bent	  u	  bereid	  ervoor	  te	  zorgen,	  in	  samenwerking	  met	  de	  scholen,	  dat	  er	  een	  heldere	  en	  eenduidige	  
inschrijfprocedure	  komt	  waarbij	  wijkgebondenheid	  van	  het	  kind	  en	  de	  aanwezigheid	  van	  een	  broertje	  
of	  zusje	  de	  enige	  acceptabele	  selectiecriteria	  mogen	  zijn	  in	  geval	  van	  overinschrijving,	  zodat	  kinderen	  
altijd	  in	  hun	  eigen	  buurt	  naar	  school	  kunnen?	  Bent	  u	  bereid	  andere	  maatregelen	  te	  treffen	  of	  acties	  te	  
ondernemen	  teneinde	  maximale	  vrije	  schoolkeuze	  te	  bewerkstellingen	  en	  zo	  ja,	  welke	  acties	  zijn	  dan?	  	  

	  
Wij	  zien	  uw	  antwoorden	  graag	  tegemoet.	  
	  
Hoogachtend,	   	  

	   	   	   	                 	  
Jos	  Verveen	  	   	   	   	   	   	   	   	  
D66	  Rotterdam	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  


