
     
          
MOTIE vreemd aan de orde van de dag 
 
 
De raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op 15 mei 2006 
 
 
Onderwerp: Uitvoering motie schoolgaande kinderen van asielzoekers en (ex-) ama’s. 
 
Overwegende dat: 
- De Regering voornemens is de groep asielzoekers die vóór 1 april 2001 een procedure is gestart 

voor verblijf in ons land die niet in aanmerking is gekomen voor de verblijfstitel, voor 1 augustus 
2006 uit ons land te verwijderen; 

- Onder deze uitgeprocedeerde asielzoekers zich een groot aantal kinderen bevindt; 
- Deze kinderen legaal in Nederland op school zitten en zich inspannen om de Nederlandse 

diploma’s te behalen; 
- Kinderen recht hebben op ontwikkeling en onderwijs (artikel 6 van het Verdrag van de Rechten 

van het Kind); 
- In Zwolle ongeveer 25 kinderen zijn die onderwijs volgen op een ROC en op korte termijn worden 

uitgezet; een aantal van hen bevindt zich in de eindfase van hun schoolopleiding; 
- Veel van deze kinderen kunnen datzelfde onderwijs niet of slechts zeer beperkt in hun land van 

herkomst volgen; 
- Veel van deze kinderen al jarenlang in Nederland wonen, geworteld zijn in de Nederlandse 

cultuur, de waarden en normen, en in veel gevallen de taal van hun land van herkomst slechts 
beperkt beheersen; 

- Kinderen met een goede afgesloten opleiding van veel meer waarde voor hun land van herkomst 
kunnen zijn dan kinderen met een onvoltooide opleiding. 

 
Verzoekt: 
- Het college gesprekken aan te gaan met het onderwijsveld en diverse betrokken organisaties, om 
 de problemen in kaart te brengen waarmee uitgeprocedeerde kinderen van asielzoekers en  
 (ex-)ama’s die nog scholing in Zwolle volgen te maken hebben. 
- Het college oplossingsmogelijkheden te zoeken voor de in kaart gebrachte problemen; 
- Het college met een voorstel aan de raad terug te komen waarin tevens de kosten inzichtelijk 

worden gemaakt. 
 
Toelichting 
Vanuit het onderwijsveld in Zwolle is de wens geuit een oplossing te zoeken voor schoolgaande 
uitgeprocedeerde kinderen van asielzoekers, waarbij zij hun opleiding kunnen afronden. Een 
directere vorm van ontwikkelingshulp voor Zwollenaren die zullen terugkeren naar hun land van 
herkomst is niet denkbaar. Door het afsluiten van een overeenkomst waarbij de jongere tekent dat 
hij/zij het land zal verlaten na afronding van de opleiding, is ook dit aspect voldoende afgehecht. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Namens de fractie van SP;     
 
 
Tjitske Siderius       
 
Gert van Maurik 


