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Stel: er komen gemeenteraadsverkiezingen aan. U ontvangt uw stempas in de post. U bestudeert de 

partijen, bezoekt openbare debatten, doet wat onderzoek op Internet. Na wikken en wegen besluit u 

welke kandidaat uw stem krijgt. 

Op de dag van de verkiezing gaat u naar het stemlokaal. Er staat een lange rij maar u bent geduldig. U 

weet op wie u wilt stemmen en u wilt gebruikmaken van uw democratisch recht. U wacht in de rij. 

Uiteindelijk komt u het stemlokaal binnen en overhandigt u uw stempas. 

“U mag hier niet stemmen”, krijgt u te horen. “U moet bij een ander stemlokaal zijn.” U fietst naar 

het andere stemlokaal. Ook daar is een rij en ook daar wacht u met geduld. Uw stem telt toch ook 

mee? 

Na lang wachten mag u het tweede stemlokaal binnen en laat u weer uw stempas zien. “Wij hebben 

wat namen uit een hoed getrokken en bepaald dat u niet mag stemmen. Wij hebben al voor u 

gestemd.” 

De volgende dag hoort u hoe andere mensen die niet mochten stemmen in het eerste stemlokaal 

hun stempas gewijzigd hebben om toch te mogen stemmen. U hoort ook hoe sommige andere 

mensen van tevoren in het stemlokaal mochten om te stemmen, nog voordat het stemlokaal open 

ging. U hoort hoe mensen uit andere gemeentes in uw gemeente gestemd hebben. U kunt bij geen 

enkele instantie terecht met uw klachten. U blijft over met een gevoel van onmacht en oneerlijkheid 

terwijl de meerderheid vrolijk verder gaat met hun leven. 

Dit gebeurt in Nederland niet. In Nederland hebben we stemrecht en mag iedere stemgerechtigde 

zijn of haar stem zelf uitbrengen. Alle stemgerechtigden worden in de gelegenheid gesteld om te 

stemmen. Elke stem telt even zwaar. Dit gebeurt alleen in landen heel ver weg. 

Zou je zeggen. Maar dit gebeurt wel met kinderen en hun recht op vrije schoolkeuze. Hen wordt 

verteld dat ze zelf kunnen kiezen. Ze krijgen het Brugboek bij wijze van stempas, bezoeken open 

dagen waar het ene verhaal nog mooier is dan het andere. Ze maken weloverwogen een keuze en 

gaan zich aanmelden. De school is vriendelijk en uitnodigend, ze hebben er zin in. 

Dan komt het telefoontje. “Je mag niet naar onze school. Zoek maar een andere school.” De kinderen 

gaan weer langs de scholen met hun mooie verhalen. De scholen die op het voorkeurslijstje stonden 

zijn grotendeels al vol, maar toch nog een school gevonden die best ok is. Ze melden zich weer aan. 

En dan komt er weer een telefoontje “Je mag ook niet bij ons op school komen.” 

In Haarlem is 94% van de kinderen terecht gekomen op de school van 1e keuze. Maar voor 6% van de 

kinderen bestaat er geen vrije schoolkeuze en voor een kleiner aantal bestaat er alleen een 

aangewezen plaatsing. 

Stemrecht hebben we alleen als iedereen mag stemmen. Recht op een vrije schoolkeuze hebben we 

alleen als iedereen het heeft, en niet als we tevreden zijn als 94% een plaats heeft. 

De gemeente Haarlem moet opkomen voor de rechten van al haar jonge burgers. Ik vraag de 

gemeente Haarlem om het gesloten en ondoorzichtige convenant met de schoolbesturen open te 

breken en een platform te creëren voor open en transparant dialoog tussen alle betrokken partijen 

zodat er een eerlijk, open en transparant aanmeldingsprocedure kan ontstaan, ook in Haarlem. 

Dank u wel. 


