
Programma: 3.3 Onderwijs en jeugd 2022-034M 
AANGENOMEN 
22 februari 2022 

MOTIE Eerlijk transparant aanmeldbeleid basisscholen     
        
 
 
 
 
 

 
  
 

 
Amersfoort, 22 februari 2022 

 
De raad van de gemeente Amersfoort, 
 
Constaterende dat: 
a. Basisscholen in Amersfoort niet werken met een transparant centraal aanmeldbeleid, zoals 

bijvoorbeeld in Utrecht.  
b. In de praktijk het beleid per school kan verschillen en dat het beleid per school niet even 

transparant is voor ouders. 
c. In de praktijk blijkt dat er scholen in Amersfoort zijn die werken met vooraanmeldingen. 
d. In de meerjarenbegroting staat “De komende jaren zal het onderwerp Gelijke Kansen dan ook 

prominent op onze agenda staan waaronder ook het aanmeldbeleid.” 
 
Overwegende dat: 
e. Landelijke wetgeving bepaalt dat een kind vanaf het moment dat het de leeftijd van 3 jaar 

bereikt ingeschreven mag worden op een basisschool. 
f. Uit de schriftelijke vragen van DENK en uit informatie over het aanmeldbeleid op de websites van 

verschillende scholen blijkt dat niet alle scholen in Amersfoort zich houden aan de wettelijke 
geregelde inschrijving voor basisscholen.  

g. De gesprekken tussen de schoolbesturen en raadsleden en de hierin voorgestelde oplossingen 
onvoldoende vertrouwen geven om te komen tot een eerlijk en transparant aanmeldbeleid. 

h. De gemeente aanvullend beleid kan opstellen omtrent het aanmeldbeleid van basisscholen. 
i. Een transparant en eerlijk aanmeldbeleid van belang is in het creëren van kansengelijkheid. 
j. Het transparant centraal aanmeldbeleid in Utrecht een enorme succes blijkt en 94 procent van 

de kinderen naar de school van voorkeur kunnen.1 
 
verzoekt het college: 
1. In afstemming met een onafhankelijke organisatie (zoals bijvoorbeeld het kenniscentrum 

gemengde scholen) en de schoolbesturen te onderzoeken op welke wijze het aanmeldbeleid in 
Amersfoort eerlijker en transparanter kan worden vormgegeven. 

2. Bij het verrichten van het onderzoek niet alleen schoolbesturen en schoolleiders te raadplegen 
maar ook de ervaringen van ouders. 

3. In het eerste kwartaal van 2023 met een plan van aanpak te komen op basis van de uitkomsten 
van dit onderzoek. 
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