
Inbreng VSA voor kernprocedure 2012 
 
7 juni 2011 
 

1. Ouders en kinderen zijn niet tevreden met de gang van zaken in 2011; 

2. Ouders en kinderen zijn tegen loten; 

3. Wij vinden dat er meer aanbod moet komen op scholen waar kinderen in de 1e ronde 
naartoe willen, zodat er zelden of nooit geloot hoeft te worden; 

4. Wij het aanbod de vraag moet volgen en dat er meer flexibiliteit moet komen in het 
aanbod aan onderwijs zodat het veranderingen in de vraag ook daadwerkelijk kan volgen; 

5. Wij vinden dat er een planning gemaakt moet worden van vraag en aanbod: ieder jaar 
een inventarisatie in groep 7 (op basis van de pre-adviezen) en in groep 8 (op basis van 
de voorlopige indicatie schooladvies); basisscholen worden zowel in groep 7 als in groep 
8 vroegtijdig aangesproken op het tijdig en volledig invullen van ELKK; 

6. Wij vinden dat er capaciteit gemaakt moet worden voor de regiofunctie. Dat begint met 
een vraaginventarisatie op alle basisscholen van de 5 gemeenten die de meeste kinderen 
aan Amsterdamse scholen leveren. Daarna volgt een planning van capaciteit zodat 
scholen die kinderen van buiten trekken niet hoeven te loten. 

7. Dubbele inschrijving uit Amsterdam en Amstelveen is de afgelopen jaren bestreden. 
Kinderen uit andere gemeenten echter hebben nog wel degelijk de mogelijkheid zich 
tegelijk op een Amsterdamse school  en op een school in een andere gemeente in te 
schrijven. Als Amsterdamse scholen willen loten, rust op hen de plicht te garanderen dat 
er geen kinderen meedoen die zich dubbel hebben ingeschreven. 

8. Als scholen toch willen loten, moet dat zorgvuldiger en transparanter.  Lotende scholen 
dienen voorafgaand aan de loting gedocumenteerd aan een (nog te bepalen derde 
onafhankelijke) instantie volledige inzage te geven in alle leerlingen die ze op basis van 
een voorrangsregeling niet willen loten. Loting vindt plaats op 1 centrale dag en plaats 
onder verantwoordelijkheid van de gemeente. 

9. Ouders moeten real time de inschrijvingen op alle scholen kunnen volgen; 

10. Er moeten regels komen voor kinderen die tussentijds van school willen wisselen in of na 
het 1e, 2e of 3de schooljaar VO, we willen een einde aan de situatie dat ouders met hun 
kind bij scholen moeten leuren om een plekje. 

11. Ontwikkeling van een 2e ronde nieuwe stijl zodat kinderen nooit twee keer hoeven te 
loten. 

12. Alle VO-scholen dienen bij hun aanbodvermelding in de keuzegids op te nemen dat de 
vermelde aantallen plaatsen indicatief zijn en zij zich de mogelijkheid voorbehouden om 
extra plaatsen te creëren; 

13. De 1e ronde kan veel korter: loten maximaal een week na sluiting van de inschrijving. 
Overigens wordt de eerste ronde helemaal kort als er niet geloot wordt. 


