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Betreft: verzoek om informatie ihkv WOB 

 

Geachte heer Oudkerk, 

 

De Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) stelt zich ten doel ‘het verbeteren van het 

aanbod aan voortgezet onderwijs van voldoende kwaliteit voor Amsterdamse kinderen en het 

realiseren van een reële vrijheid aan schoolkeuze’ (art 2, oprichtingsakte dd 15 jan 2010).  

 

Vanwege deze doelstelling verzamelt en analyseert VSA alle beschikbare materiaal met 

betrekking tot het aanbod aan voortgezet onderwijs in Amsterdam, in het bijzonder zoals 

uitgevoerd door het samenwerkingsverband van schoolbesturen OSVO, dat uitvoering geeft 

aan wettelijke taken als bedoeld onder meer in art. 72 WVO. 

 

Daarom verzoeken wij u ons de volgende informatie/documenten te verstrekken: 

1) Een overzicht van alle aanpassingen in het onderwijsaanbod die werden voorgesteld 

ten tijde en naar aanleiding van de zogeheten proefloting voor de plaatsing van 

kinderen in het VO in Amsterdam eind maart / begin april 2017. 

2) Een overzicht van alle van de bedoelde aanpassingen die u/uw leden heeft 

overgenomen. 

3) Verslagen van alle gesprekken en overleggen over en naar aanleiding van de 

voorgestelde aanpassingen waaruit overwegingen zichtbaar worden ten aanzien van 

het al dan niet overnemen van de voorgestelde aanpassingen. 

4) Alle documenten, notities, brieven, mailverkeer en aanverwante die betrekking 

hebben op de afwegingen rond het al dan niet aanpassen van het onderwijsaanbod in 

relatie tot de onderwijsvraag.  

 

VSA heeft als stichting op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur recht op alle informatie 

die vandoen hebben met beslissingen over al dan niet aanpassen van het aanbod. VSA wil 
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kunnen controleren of de belangen van kinderen zijn meegewogen in de besluitvorming om 

aanpassingen al dan niet door te voeren. In het bijzonder wil VSA bezien in hoeverre de 

belangen van kinderen zijn meegewogen die in het geheel geen plaats kregen op één van de 

scholen die zij op hun lange lijst van voorkeuren hadden aangegeven. 

 

Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 6, eerste lid van de Wob verzoek ik u 

mij de gevraagde informatie uiterlijk 31 mei 2017 te sturen (de wettelijke termijn is maximaal 

4 weken).  

 

Bij voorbaat dank voor uw moeite, 

 

Vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Krijn van Beek, voorzitter 


