
 

Actualiteitsvragen volgens art.33 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Apeldoorn. 

Gemeenteraadsvergadering: 17 maart 2016 

Onderwerp: vestiging middelbare school Montessori onderwijs 

 

Tijdens de PMA van 10 maart is de Trendbrief besproken. Eén van de opmerkingen:  ‘Apeldoorn 

slechts voor ruim een kwart bestaat uit tweeouder huishoudens met 1 of 2 kinderen.  In Apeldoorn 

zijn dat 19.000 “gezinnen” van de 69.700 huishoudens. Trendmatig neemt het aantal gezinsleden per 

huishouden nog steeds af’.   

Apeldoorn wil het aantal jonge gezinnen dat zich in Apeldoorn vestigt vergroten, in een poging deze 

demografische ontwikkeling  te keren.  

Daarom het volgende:  

In de Stentor van 9 maart j.l. verscheen een artikel waarin de Montessori basisscholen in de 

Stedendriehoek aangaven een poging te willen doen om een Montessori-tak voor voortgezet 

onderwijs van de grond te krijgen. De Montessori basisschool in Apeldoorn is inmiddels een tweede 

school in Kerschoten gestart. In de Stedendriehoek hebben we het over 2000 kinderen die het 

Montessori basisonderwijs bezoeken. De dichtstbijzijnde Montessori scholen voor voortgezet 

onderwijs staan in Enschede en Amersfoort.  

D66 heeft de volgende vragen aan het college: 

1) Is het college het met D66 eens dat ouders bij de keuze van een vestigingsplaats goed en 

divers onderwijs belangrijk vinden, naast bijvoorbeeld veiligheid en voorzieningen?  

2) Dat de inzet zou moeten zijn ons niet alleen met diversiteit en aanbod van lagere scholen 

bezig te houden, maar dat er een kans ligt om de keuzevrijheid voor scholen voor voortgezet 

onderwijs binnen de Stedendriehoek, dan wel binnen Apeldoorn te verbreden.  

Is het college bereid zich in te zetten,  te lobbyen en faciliterend de hand uit te steken voor 

een dergelijke school binnen de Stedendriehoek, met een voorkeur voor Apeldoorn? 

3) En als Apeldoorn niet tot de mogelijkheden behoort, mee te denken en mee te sturen op een 

voor Apeldoornse Montessori leerlingen zo gunstig mogelijk gelegen school voor voortgezet 

onderwijs  voor wat betreft reisafstand en bereikbaarheid?  

Paula Donswijk-Bot, 

D66 Apeldoorn. 


