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Geachte mevrouw Kukenheim,  

Bijna een jaar geleden hebben wij contact met u gezocht om onze visie op een aantal 
onderwerpen ten aanzien van het Vervolgonderwijs in Amsterdam met u te delen. Inmiddels 
zijn we in de afrondende fase van het nieuwe systeem voor loting en matching voor 
inschrijving voor scholen in het VO in Amsterdam. 

Zoals u weet hebben wij als vertegenwoordigers van ouders twijfel over de toegevoegde 
waarde van een ander systeem van loting en matching als dit niet gepaard gaat met 
aanpassing van de capaciteit. Anders loten leidt immers niet tot meer plaatsen, alleen tot een 
andere verdeling.  

Hoewel de definitieve uitkomsten van het proces nog op zich laten wachten, zijn de signalen 
die ons hierover bereiken niet hoopvol. VSA is van mening dat grotere onzekerheid bij bijna 
8.000 kinderen en hun ouders alleen te verantwoorden valt als het leidt tot een aanzienlijk 
betere uitkomst dan het oude systeem. In onze visie is dat plaatsing op een school op de top 3 
van voorkeur voor alle kinderen. 

Naar wij begrijpen wordt die doelstelling niet alleen niet gehaald, maar zou er mogelijk ook 
nog een moeilijk plaatsbare restgroep zijn. Daarom doen wij nu een dringend beroep op u om 
alle middelen die u ter beschikking staan met spoed aan te wenden om scholen te bewegen 
extra capaciteit beschikbaar te stellen om knelpunten in de huidige uitkomsten van het 
systeem van loting en matching nog op te lossen vóór de definitieve plaatsing. Nù is het nog 
mogelijk via simulaties heel gericht te bezien welke capaciteitsaanpassing alle kinderen in een 
top 3 kan krijgen. 

 

Met vriendelijke groet,   

 

 

 

Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) 

Krijn van Beek, voorzitter 


