
 

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling is bereikbaar per metro en tram (lijnen 7, 9, 10, 14, 51, 53 en 54), halte 
Waterlooplein of Weesperplein. 
 

 
 

 

 
Minder uitlotingen op het voortgezet onderwijs 
 
Schoolbesturen en de gemeente Amsterdam zijn er in geslaagd het aantal 
uitlotingen voor het voortgezet onderwijs terug te dringen, terwijl er dit jaar meer 
leerlingen dan in andere jaren de overstap van basisschool naar de middelbare 
school maken. Een flinke stap in de goede richting. Gemeente en schoolbesturen 
zullen zich ook de komende tijd blijven inspannen om het aantal uitlotingen verder 
terug te brengen.  
 
Cijfers 
Van de 7600 leerlingen die zich dit jaar hebben aangemeld op een van de middelbare 
scholen in Amsterdam kunnen 433 kinderen vooralsnog niet worden geplaatst op de 
school van hun eerste keuze. Het aantal uitlotingen over de afgelopen jaren ziet er als 
volgt uit: 
 

Schooljaar 2010 – 2011: 623 
Schooljaar 2011 – 2012: 455 
Schooljaar 2012 - 2013: 433 

 
Capaciteitsuitbreiding op vmbo-t en havo 
De grootste druk was dit jaar op de vmbo-t- en havo-plekken. Scholen en gemeente 
hebben zich samen ingespannen om de capaciteit voor deze kinderen zoveel mogelijk uit 
te breiden. Het IJburg College gaat uitbreiden en neemt alle extra vmbo-t-, havo- en vwo- 
kinderen op. Op het Caland Lyceum wordt voor de tweede aanmeldronde extra capaciteit 
gecreëerd zodat de uitgelote kinderen van het Caland Lyceum en het Spinoza Lyceum 
toch een aantrekkelijk alternatief krijgen geboden. Op termijn wordt dit een nieuwe school 
in West. Gesprekken over de exacte invulling van profiel en concept lopen nu. 
 
Minder uitlotingen vwo en aantrekkelijke alternatieven buiten de ring  
Het aantal uitlotingen op het vwo is fors gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Een 
van de redenen is het succes van een nieuw vwo in Noord: Hyperion. Maar ook Exellius, 
het nieuwe vwo, in Zuidoost trekt aan. Slechts één categoraal vwo, het Ignatius 
Gymnasium, moet dit jaar leerlingen uitloten.  
 
Ouders en leerlingen hebben dit jaar veelvuldig gekozen voor aantrekkelijke scholen 
buiten de ring. Naast het Spinoza Lyceum hadden het IJburg College in Oost en het 
Caland Lyceum in West de meeste overaanmeldingen.  

 
 Afdeling Communicatie 
      

Bezoekadres 
Weesperstraat 101 
1018 VN Amsterdam 
 
Postbus 1840 
1000 BV Amsterdam 
Telefoon 020 251 8000 
Fax       
ING 45 94 497 
www.dmo.amsterdam.nl 
  

 
 
   
 
 

 PERSBERICHT 



 Gemeente Amsterdam 
kenmerk  Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 
Pagina 2 

 

 
Informatiemarkt op 11 april  
Uiterlijk vrijdag 13 april moeten ouders en leerlingen een keuze maken voor de 
aanmelding in de tweede ronde. Om de keuze beter mogelijk te maken organiseren de 
vereniging OSVO en de Onderwijs Consumenten Organisatie een informatiemarkt voor 
deze leerlingen en hun ouders. Hier kunnen zij kennismaken met alle scholen voor 
Voortgezet Onderwijs waar nog plaatsen zijn. Datum en tijd: Woensdag 11 april van 
15.00 – 19.00 uur in het Kohnstamhuis, Wibautstraat 2-4 in Amsterdam. Het aantal 
beschikbare plaatsen is ook te vinden op www.amsterdam.nl/naardebrugklas. 
  
 
Noot voor de redactie/ niet voor publicatie  
Meer informatie Tessel Schouten, bestuursvoorlichter, telefoon: 06 22 74 18 57, 
t.schouten@dmo.amsterdam.nl  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


