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Geachte raadsleden, 
 
Op de raadsvergadering van 15 mei 2006 zijn twee moties ingediend met betrekking tot het 
onderwerp schoolgaande kinderen van asielzoekers. 
 
In motie 15-1 verzoeken de fracties van GroenLinks/De Groenen en de SP het college, namens de 
gemeente Zwolle, bij het kabinet nadrukkelijk aandacht te vragen voor de problematiek van 
schoolgaande kinderen van asielzoekers en het kabinet te verzoeken coulance te betrachten bij 
uitzetting ten aanzien van schoolgaande uitgeprocedeerde asielzoekers (en hun eventuele ouders), 
als deze kinderen tenminste 5 jaar in Nederland woonachtig zijn, opdat zij de opleiding die zij op dit 
moment volgen hier kunnen afronden; 
In motie 15-2 verzoekt de fractie van de SP het college; 
- gesprekken aan te gaan met het onderwijsveld en diverse betrokken organisaties, om een regeling 
te treffen waarbij uitgeprocedeerde kinderen van asielzoekers die nog scholing in Zwolle volgen de 
mogelijkheid te bieden deze opleiding in Zwolle af te ronden; 
- Met een voorstel aan de raad terug te komen waarin tevens de kosten inzichtelijk worden gemaakt.  
 
De verantwoordelijk portefeuillehouder heeft een korte notitie toegezegd om het probleem inzichtelijk 
te maken. Deze treft u als bijlage bij deze brief aan. Het college stemt in met motie 15-1, wat concreet 
betekent dat aan de verantwoordelijk minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie een brief wordt 
gestuurd waarin het probleem van de schoolgaande kinderen onder de aandacht wordt gebracht. 
 
Het college ontraad motie 15-2. Zoals uit de notitie blijkt is het niet mogelijk inzicht te krijgen in de 
omvang van de groep leerlingen die mogelijk zonder diploma de school verlaten. In de notitie is tevens 
gemotiveerd op welke problemen de uitvoering van de motie stuit.  
 
Burgemeester en Wethouders van Zwolle, 
 
drs. H.J. Meijer, burgemeester 
 
drs. O. Dijkstra, secretaris 
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Kinderen van asielzoekers 
 
Korte notitie als reactie op motie 15–1: Verzoek aan het kabinet met betrekking tot schoolgaande 
kinderen van asielzoekers en motie 15-2: uitvoering motie ama´s. 
 
 
Inleiding 
In motie 15-1 verzoeken de fracties van GroenLinks/De Groenen en de SP het college, namens de 
gemeente Zwolle, bij het kabinet nadrukkelijk aandacht te vragen voor de problematiek van 
schoolgaande kinderen van asielzoekers en het kabinet te verzoeken coulance te betrachten bij 
uitzetting ten aanzien van schoolgaande uitgeprocedeerde asielzoekers (en hun eventuele ouders), 
als deze kinderen tenminste 5 jaar in Nederland woonachtig zijn, opdat zij de opleiding die zij op dit 
moment volgen hier kunnen afronden; 
 
In motie 15-2 verzoekt de fractie van de SP het college; 
- gesprekken aan te gaan met het onderwijsveld en diverse betrokken organisaties, om een regeling te 
treffen waarbij uitgeprocedeerde kinderen van asielzoekers die nog scholing in Zwolle volgen de 
mogelijkheid te bieden deze opleiding in Zwolle af te ronden; 
- Met een voorstel aan de raad terug te komen waarin tevens de kosten inzichtelijk worden gemaakt.  
 
Situatieschets 
Alle scholen zijn op grond van de zogenoemde Koppelingswet verplicht de status van de leerling bij de 
intake vast te leggen. Scholen houden echter geen mutaties bij van de verblijfsstatus van hun 
leerlingen, laat staan de status van de ouders van de leerlingen. 
Het is daarom onmogelijk aan te geven hoeveel leerlingen binnenkort zijn uitgeprocedeerd.  
Naast de kinderen van volwassen asielzoekers, gaat het ook om ama´s en ex-ama´s. In Zwolle volgen 
ruim 100 (cijfer mei 2006) alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama´s) en ex-ama´s (18+) een 
educatietraject aan de Landstede. Deze ama´s zijn grotendeels allemaal in Zwolle woonachtig. Ook 
ama´s lopen het risico om zonder diploma de school te verlaten.  
Het is onmogelijk aan te geven hoeveel leerlingen het risico lopen zonder diploma de school te 
verlaten. De 25 leerlingen die in motie 15-1 genoemd worden zijn niet te herleiden. 
 
Het streven om deze leerlingen hun opleiding in Nederland af te laten ronden roept een aantal vragen 
op: 
• Indien er meerdere kinderen in één gezin zijn, dan zal er een repeterend effect ontstaan. Met andere 
woorden, de afronding van de opleiding van het oudste kind heeft tot gevolg dat het eventuele 2e kind 
in het gezin in de loop van de tijd ook zijn of haar opleiding mag afronden in Nederland. 
• Worden leerlingen in gastgezinnen geplaatst, zodat hun ouders ondertussen terugkeren naar het 
land van herkomst? 
• In de motie van Deventer wordt gesproken over het behalen van een startkwalificatie. Het gaat dus 
over het behalen van minimaal een MBO-diploma op niveau 2. Het is niet reëel om kinderen zolang in 
Nederland te laten totdat dit niveau behaald wordt. 



 
Conclusie 
Het college van de gemeente Zwolle heeft, door in te stemmen met de motie van Deventer, te kennen 
gegeven dat zij ook wenst dat deze kinderen in ons land een (start)kwalificatie kunnen behalen als 
basis voor vervolgstudie of werk in het land van herkomst. 
Het inzichtelijk maken van de kosten voor het onderwijs van de betreffende groep is niet mogelijk 
omdat de omvang van het aantal leerlingen dat zonder diploma de school dreigt te verlaten niet is vast 
te stellen.  
Toch zal het college verantwoordelijk minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, mevrouw 
Verdonk, een brief sturen waarin bepleit wordt met een oplossing te komen voor asielzoekerskinderen 
die hun opleiding in Nederland niet kunnen afmaken omdat zij zelf of hun ouders uitgeprocedeerd zijn. 
 
 
 


