Aan de burgemeester van Amsterdam
CC Aan de leden fracties van de gemeenteraad Amsterdam
CC Aan het bestuur van de OSVO

Amsterdam, 25 maart 2014

Geachte heer Van der Laan,
Afgelopen maandag was Amsterdam even wereldnieuws. Het toont aan waar Amsterdam
groot in kan zijn. Schoolkinderen speelden daarin een mooie en inspirerende rol. Terug in de
realiteit van de dag vragen we uw aandacht voor een probleem waar diezelfde schoolkinderen
nu mee worstelen: het tekort aan kwalitatief goed aanbod in het Voortgezet Onderwijs in
Amsterdam.
In 2009 hebben wij als groep Amsterdamse ouders het burgerinitiatief genomen tot de
oprichting van de Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (Stichting VSA). De directe aanleiding
daarvoor was een grote mismatch in vraag en aanbod in het Voortgezet Onderwijs. Jaarlijks
moesten duizenden kinderen loten en werden er honderden (5% van het totaal) afgewezen
voor een plek op de school van eerste keuze. Niemand leek zich daarom te bekommeren. In de
afgelopen jaren hebben we als Stichting VSA tal van initiatieven genomen om te komen tot
een structurele oplossing van het probleem:






We hebben een juridische procedure gevolgd om de kinderen in Amsterdam dezelfde
beschermde positie te geven die kinderen in randgemeenten hebben. Dat werd door
de scholen en de rechter afgewezen.
We hebben gewezen op een structurele groei van het aantal schoolkinderen in
Amsterdam. Die visie werd niet gedeeld of er werd niets mee gedaan.
We hebben ons verdiept in de Onderwijswetgeving in Nederland en hebben de leden
van de Tweede kamer en de Minister van Onderwijs gewezen op de weeffout in de
wetgeving, waardoor scholen wel vrijheid hebben in de oprichting van scholen, maar
ouders en kinderen daar geen beroep op kunnen doen. De Minister heeft ons bij
monde van de staatssecretaris laten weten dat vraag en aanbod van onderwijs beter
op elkaar moeten aansluiten, dat ouders daarin een grotere rol moeten krijgen en dat
er meer ruimte moet komen voor nieuwe scholen. Tot op heden heeft dat niet geleid
tot aanpassing van regelgeving.
In het Regionaal Plan Onderwijsvoorziening (RPO) is de bevoegdheid tot planning van
onderwijsvoorzieningen voor de regio Amsterdam gedelegeerd aan het
samenwerkingsverband van Amsterdamse scholen in het Voortgezet Onderwijs, de
vereniging OSVO. We hebben de OSVO bij herhaling gewezen op die
verantwoordelijkheid en de wethouder van Onderwijs gevraagd daarbij de regie op
zich te nemen. De OSVO heeft de wethouder daarin geen ruimte gegeven, maar blijkt
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ook nauwelijks in staat tot structurele afspraken te komen voor goede planning van
onderwijscapaciteit in Amsterdam.
In de afgelopen jaren hebben we op uitermate constructieve wijze samengewerkt met
wethouder Asscher. Zijn inspanningen hebben onder meer geleid tot structurele verbetering
van de kwaliteit bij een aantal scholen, en dus tot een groter aanbod van voldoende kwaliteit
volgens de normen van de onderwijsinspectie. Daarnaast is een aantal nieuwe scholen
opgezet, waaronder het Hyperion in Noord, Caland II in West en IJburg II in Oost en hebben
andere scholen hun capaciteit vergroot.
Daarmee is een deel van de groei van de vraag opgevangen, maar het structurele tekort blijft.
In procenten gemeten is er sinds 2009 geen verbetering opgetreden. In daadwerkelijke
aantallen loop het tekort, na enkele jaren van daling, zelfs weer op. Zorgwekkend is ook dat
een deel van het probleem steeds vaker wordt opgelost door honderden kinderen na
aanvullende toetsen alsnog af te wijzen.
Afgelopen weken hebben kinderen in Amsterdam zich ingeschreven voor VO scholen. Naar
schatting meer dan 2000 kinderen zullen moeten loten. Daarvan zullen er volgens berekening
van de Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO), 650 worden uitgeloot in de eerste ronde,
en ongeveer 100 worden afgewezen na een aanvullende toets. Deze kinderen zijn
genoodzaakt een plaats op een school te vinden in de tweede ronde. OCO begroot het
structurele tekort in de stad op drie klassen voor havo/vwo en drie voor vwo. Zie bijlage:
http://www.onderwijsconsument.nl/dreigt-uitloting-voor-650-leerlingen-nieuwe-schoolnodig-in-amsterdam/
In de voorgaande jaren heeft de Wethouder van Onderwijs zich in overleg met de OSVO actief
opgesteld om het acute probleem op te lossen. Dat de wethouder van Onderwijs juist vorige
week zijn portefeuille beschikbaar heeft gesteld is voor de schoolkinderen in Amsterdam wel
een zeer ongelukkige samenloop van omstandigheden.
De ervaring in afgelopen jaren leert dat het oplossen van het acute capaciteitsprobleem vraagt
om een stevige inzet van iemand die boven de partijen staat. Daarom zouden we namens alle
ouders van de honderden kinderen die dit aangaat, een dringend beroep op u willen doen, uw
invloed en ervaring als bestuurder in onze stad aan te wenden om samen met de scholen op
de korst mogelijke termijn een oplossing te vinden voor deze Amsterdam als kennisstad
onwaardige situatie.
Uw antwoord zien we met belangstelling en vertrouwen tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA)
Krijn van Beek, voorzitter
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