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AMSTERDAMDe Amsterdamse on-
derwijswethouder Lodewijk As-
scher beraadt zich op stappen om
de besturen vanmiddelbare
scholen aan te zetten snelmeer
ruimte temaken voor nieuwe
scholieren. Hij denkt aan hetmo-
gelijkmaken van dependances
van populaire scholen.

Volgens de wethouder zitten de
schoolbesturen te vast in hun con-
currentiebelangen. Asscher reageert
op de jaarlijks terugkerende stress
bij ouders en teleurstelling bij kinde-
ren van groep 8 als ze niet terecht
kunnenopdemiddelbare 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 Barlaeus-
gymnasium. Dinsdagochtend zat ze
weer in de aula voor de notaristrek-
king, 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 ver-
velend!’ Opluchting bij de meesten,
maar ook veel huilende ouders.
Bij het Barlaeus proberen ze teleur-

gestelde kinderen en groupe in de
richting te krijgenvanhetBerlage Ly-
ceum, dat een soort tweetalig gym-
nasium aanbiedt. Kinderen komen
zo misschien minder alleen te staan
op de school van lagere voorkeur. De
dagennadeeerste afwijzingontstaat

een ware ratrace voor de overgeble-
ven plekken; niet zelden is een twee-
de loting nodig.
‘Ik vind dat de vrije schoolkeuze

van ouders hier zo langzamerhand
in het geding is’, reageert VVD-Ka-

merlid Ton Elias op de jaarlijkse stoe-
lendans om de populaire middelba-
re scholen in Amsterdam. Het is een
probleem dat heel sterk, maar niet
alleen in de hoofdstad speelt. Ook in
onder meer Haarlem en Hilversum
komthet steeds vaker voor dat de po-
pulaire scholen, vaak gymnasia en
scholen met zogenaamde ‘dakplan-
klassen’ vmbo-t/havo, door overin-
schrijvingmoeten loten.
Elias is verontwaardigd over de

gang van zaken. ‘Het moet toch mo-
gelijk zijn een systeem op te zetten
waarbij je vooraf een ranglijst maakt
met vier voorkeuren’, zegt Elias. ‘Als
je wordt uitgeloot op je eerste voor-
keur, komtnummer twee in beeld en
zo verder. Zo hoef je minder mensen
teleur te stellen dan nu.’
Volgens Hans Dankaart, secretaris

van de verenigde Amsterdamse mid-
delbare scholen OSVO, werd hieraan
gewerkt, maar bleef de gemeente
achter. Wethouder Asscher verwerpt
deze suggestie. ‘Niet elegant van de
schoolbesturen zich nu achter de ge-
meente te verschuilen. Wij staan
open voor iedere verbetering. De ge-
meente ziet overigens niet in waar-
om de schoolbesturen alleen met
subsidie in beweging komen.’
Volgens Dankaart zijn de proble-

men minder groot dan vorig jaar,
toen circa 640 kinderen werden uit-
geloot. Nu verwacht men 514 kinde-
ren teleur te stellen. ‘Soms is een
tweede loting nodig, daarna bemid-
delen we individueel.’ Volgens Dan-
kaart blijkt dat ook de kinderen die
niet op hun droomschool terecht
konden, toch heel tevreden zijn.

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