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Geachte mevrouw Zeldenthuis, mevrouw Van Nieuwenhuizen, heer Elkerbout,
Ongeveer twee maanden geleden hadden we een open en constructief gesprek over de ontwikkeling van het
Amsterdamse aanbod in het Voortgezet Onderwijs.
Helaas moeten we vaststellen dat het structurele probleem nog niet is opgelost. Met name kinderen die zich willen
inschrijven voor HAVO/VWO treffen te veel dichte deuren.
Wij tellen ongeveer 200 kinderen die nog op zoek zijn naar een HAVO/VWO plek. D.w.z. 155 uitgeloot en naar
schatting 50 kinderen na een test afgewezen.
De 235 plaatsen die er lijken te zijn, kunnen niet allemaal als (gedwongen) aanbod worden meegeteld: Comenius,
Reigersbos, HLW en Maimonides, vormen een te bijzonder aanbod, blijken jaar op jaar geen gewenst aanbod te
vormen en HLW scoort zwak bij de inspectie. Pieter Nieuwland 2, CSB en De Nieuwe HAVO blijken voor ouders geen
geloofwaardig verhaal te hebben voor kinderen die willen opstromen naar VWO. Ook scoort het VWO van Pieter
Nieuwland zwak bij de inspectie.
Blijft over 52 plaatsen verdeeld over Caland, Cosmicus, IJburg en SGB. Waarvan de HAVO van het IJburg ook een
zwakke score heeft bij de inspectie.
Vooral het geloofwaardige verhaal voor potentiële VWO-ers van scholen met alleen HAVO is een bovenschools
probleem. Andere scholen - verzameld in OSVO - zouden de kansen voor opstroom op een of andere manier moeten
bevestigen - de huidige praktijk is dat alle VWO's ook in tweede en derde jaar vol zitten en alleen toegankelijk zijn
voor ouders met een heel goede lobby.
Op ons forum http://www.stichtingvsa.nl/guestbook.php valt uit de eerste hand te vernemen hoezeer ouders
bezorgd en teleurgesteld zijn. Onze vraag aan u is of u in lijn met onze gedachtewisseling in februari een paar dingen
zou kunnen doen:
1) communiceren dat OSVO het probleem serieus neemt (en niet alleen verwijst naar een andere
lotingmethodiek volgend jaar);
2) publiek maken wat OSVO voor wegen ziet voor HAVO-VWO-ers die willen doorstromen naar VWO en dan
naar een andere school moeten;
3) publiek maken waar de verzamelde schoolbesturen aanbod van voldoende kwaliteit waarnemen voor
HAVO/VWO-kinderen die nu nog zoekende zijn.
Wij zien uit naar uw reactie,
Bij voorbaat dank,
Vriendelijke groet,
Krijn van Beek

---Dr. K.W.H. van Beek
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