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Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde 

Aan: College van B&W Zwolle

Van: D66 Zwolle

Datum: 3 maart 2020

Onderwerp: Druk op basisscholen door inbreiding en het inschrijfbeleid van scholen.  

Geacht college,  

Zwolle groeit. Niet enkel door uitbreiding maar ook door inbreiding. Deze verstedelijking zorgt 
voor levendigheid maar ook voor druk op voorzieningen. Zo is er voor sommige basisscholen 
nu al een grotere vraag dan dat er capaciteit is en zal deze overvraag door inbreiding 
mogelijk nog verder kunnen gaan toenemen. 
 
De Wet op het Primair Onderwijs (WPO) stelt dat aanmelding van kinderen voor toelating op 
een school kan plaatsvinden vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt.  
We ontvangen regelmatig geluiden van ouders die hun kind die 3 geworden is willen 
inschrijven op een basisschool maar stuiten op een inschrijfbeleid dat niet strookt met 
landelijke wetgeving. Zo horen we van situaties waar voor kinderen ónder de 3 jaar een 
‘interesse kenbaar gemaakt kan worden’ als voorinschrijving, resulterend in een wachtlijst. 

Een en ander brengt ons tot de volgende vragen:

1) Is per school in beeld hoe vraag en capaciteit zich verhouden?
Zo ja; kunt u dat delen met de gemeenteraad?  
Zo nee; wilt u dat in beeld brengen en delen met de gemeenteraad?  

2) Welke prognoses zijn er qua druk op scholen door de groei en inbreiding van de stad?

3) Bent u het met ons eens dat het gebruik van wachtlijsten voor inschrijving onder de 3 jaar, 
naast onwettelijk, ook in het kader van gelijke kansen en diversiteit onwenselijk is?  
 
4) Wilt u in kaart brengen of dergelijk inschrijfbeleid in Zwolle voorkomt en deze resultaten 
delen met de gemeenteraad?  
 
5) Als u deze situatie constateert, nu of in de toekomst, bent u dan bereid 
oplossingsrichtingen uit te werken en voor te leggen aan de gemeenteraad?  
 
6) Ziet u een verband in uw antwoorden/bevindingen op vraag 1 en 4?  

Alvast vriendelijk dank voor de beantwoording,  
Sander van Dijk 
Sonja Paauw  
D66


