Te weinig plaats op middelbare scholen
Elk jaar loten Amsterdamse middelbare scholen honderden kinderen uit. Waarom?
Omdat de capaciteit op een aantal scholen te beperkt is. Over die capaciteit hebben
scholen afspraken gemaakt met elkaar en daardoor zit er kloof tussen vraag en
aanbod. Kinderen zijn hiervan de dupe. Voorjaar 2011 moest weer bijna één op de
drie kinderen loten en werden er bijna 450 uitgeloot.
Ouders verenigen zich tegen lotingen
In september 2009 hebben ouders met kinderen op basisscholen het initiatief
genomen voor de Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA). Stichting VSA vindt
dat kinderen een vrije keuze moeten hebben bij de overgang naar het voortgezet
onderwijs. Verder vinden wij dat scholen er alles aan moeten doen om het loten te
voorkomen door het creëren van voldoende aanbod van voldoende kwaliteit.
Scholen hebben echter ook belang bij loten. Voor goede populaire scholen is loten
een bewijs van kwaliteit. Scholen die minder inschrijvingen krijgen zijn blij met de
gedwongen keuze van uitgelote kinderen. Samen houden ze door beperkt aanbod
het lotingsysteem in stand. VSA vindt dat dit niet kan.
VSA behartigt de belangen van ouders en kinderen
VSA creëert via media en direct debat druk op politiek en middelbare scholen
om het onderwijsaanbod te verbeteren.
VSA is namens ouders een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente, de
basisscholen en de middelbare scholen.
VSA trekt steeds meer met de gemeente en de basisscholen op om zaken te
verbeteren in het Amsterdamse Voortgezet Onderwijs.
Steun VSA!
Hoewel er vooruitgang is geboekt ten opzichte van enkele jaren geleden, moet er nog
heel veel gebeuren om de mismatch tussen vraag- en aanbod structureel op te
lossen. Stichting VSA vertegenwoordigt nu ruim 1800 ouders. Alleen door onze
krachten te bundelen kunnen we de scholen verder in beweging krijgen.
Ook u kan meehelpen door u aan te melden op www.stichtingvsa.nl

