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Tijdens het vragenuurtje d.d. 12 januari 2015 heeft uw Kamer mij gevraagd aan 
te geven hoeveel in Nederland verblijvende minderjarige leerplichtige 
asielzoekerskinderen geen onderwijs krijgen. De inzet is er op gericht dat 
kinderen binnen drie maanden na aankomst in Nederland onderwijs ontvangen. 
Omdat diverse gegevensbronnen nog niet zijn gekoppeld, is er thans geen 
compleet beeld te geven. Ik werk samen met het Centraal Bureau voor de 
Statistiek en het Ministerie van Veiligheid en Justitie om een koppeling tussen de 
verschillende gegevensbronnen tot stand te brengen. Ik heb toegezegd uw Kamer 
hierover voor 1 april aanstaande nader te informeren. 
 
In de tussentijd heeft ook het Algemeen Dagblad mij gevraagd hoeveel 
asielzoekerskinderen wel of geen onderwijs krijgen. Aan het Algemeen Dagblad is 
gemeld dat die vraag nu niet met zekerheid is te beantwoorden. Daarop heeft het 
Algemeen Dagblad met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur gevraagd om 
alle databestanden en documenten met betrekking tot onderwijs aan 
asielzoekerskinderen. Hierbij informeer ik u over de gegevens die het Algemeen 
Dagblad ontvangt en waar deze gepubliceerd zijn. 
 
Het Algemeen Dagblad ontvangt gegevens over: 
• instroom, uitstroom en verblijf van aantallen leerplichtige kinderen in de 

opvanglocaties; 
• instroom van buitenlandse leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet 

onderwijs; 
• aanvullende bekostiging die aan scholen is verstrekt.  
 
Op basis van de verstrekte gegevens kan niet exact worden vastgesteld hoeveel 
asielzoekerskinderen wel of geen onderwijs ontvangen. Voor 1 april ontvangt u 
nadere informatie. De aan het Algemeen Dagblad verstrekte informatie is 
beschikbaar op www.rijksoverheid.nl/documenten onder de titel Besluit WOB-
verzoek vluchtelingen op basis- en middelbare scholen. 
 
De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
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