Amsterdamse wethouder wil einde aan lotingstress in voortgezet onderwijs

Populaire school moet dependance opzetten
Van onze verslaggever
Robin Gerrits
AMSTERDAM De Amsterdamse on-

derwijswethouder Lodewijk Asscher beraadt zich op stappen om
de besturen van middelbare
scholen aan te zetten snel meer
ruimte te maken voor nieuwe
scholieren. Hij denkt aan het mogelijk maken van dependances
van populaire scholen.
Volgens de wethouder zitten de
schoolbesturen te vast in hun concurrentiebelangen. Asscher reageert
op de jaarlijks terugkerende stress
bij ouders en teleurstelling bij kinderen van groep 8 als ze niet terecht
kunnen op de middelbare school van
hun keuze. Ook dit jaar moeten hon-

derden kinderen een andere school
zoeken na te zijn uitgeloot.
‘Het is echt een hel’, zegt conrector
Margriet Bosman van het Barlaeusgymnasium. Dinsdagochtend zat ze
weer in de aula voor de notaristrekking, met 140 ouders van evenzoveel
aangemelde kinderen, van wie er 25
moesten worden afgewezen. ‘Die
kinderen die bewust kiezen en dan
niet kunnen, het is gewoon heel vervelend!’ Opluchting bij de meesten,
maar ook veel huilende ouders.
Bij het Barlaeus proberen ze teleurgestelde kinderen en groupe in de
richting te krijgen van het Berlage Lyceum, dat een soort tweetalig gymnasium aanbiedt. Kinderen komen
zo misschien minder alleen te staan
op de school van lagere voorkeur. De
dagen na de eerste afwijzing ontstaat

een ware ratrace voor de overgebleven plekken; niet zelden is een tweede loting nodig.
‘Ik vind dat de vrije schoolkeuze
van ouders hier zo langzamerhand
in het geding is’, reageert VVD-Ka-

Loten en kinderen
afwijzen is echt
een hel!
Margriet Bosman
Conrector Barlaeusgymnasium

merlid Ton Elias op de jaarlijkse stoelendans om de populaire middelbare scholen in Amsterdam. Het is een
probleem dat heel sterk, maar niet
alleen in de hoofdstad speelt. Ook in
onder meer Haarlem en Hilversum
komt het steeds vaker voor dat de populaire scholen, vaak gymnasia en
scholen met zogenaamde ‘dakplanklassen’ vmbo-t/havo, door overinschrijving moeten loten.
Elias is verontwaardigd over de
gang van zaken. ‘Het moet toch mogelijk zijn een systeem op te zetten
waarbij je vooraf een ranglijst maakt
met vier voorkeuren’, zegt Elias. ‘Als
je wordt uitgeloot op je eerste voorkeur, komt nummer twee in beeld en
zo verder. Zo hoef je minder mensen
teleur te stellen dan nu.’
Volgens Hans Dankaart, secretaris

van de verenigde Amsterdamse middelbare scholen OSVO, werd hieraan
gewerkt, maar bleef de gemeente
achter. Wethouder Asscher verwerpt
deze suggestie. ‘Niet elegant van de
schoolbesturen zich nu achter de gemeente te verschuilen. Wij staan
open voor iedere verbetering. De gemeente ziet overigens niet in waarom de schoolbesturen alleen met
subsidie in beweging komen.’
Volgens Dankaart zijn de problemen minder groot dan vorig jaar,
toen circa 640 kinderen werden uitgeloot. Nu verwacht men 514 kinderen teleur te stellen. ‘Soms is een
tweede loting nodig, daarna bemiddelen we individueel.’ Volgens Dankaart blijkt dat ook de kinderen die
niet op hun droomschool terecht
konden, toch heel tevreden zijn.

