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Amsterdam, 25 mei 2010  

 

Geachte heer Schoonveld,  

 

Graag willen wij u hartelijk danken voor het gesprek dat wij op 12 mei met u hebben gehad. 

We stellen het bijzonder op prijs dat u hiervoor zo uitvoerig de tijd hebt genomen en 

waarderen uw betrokkenheid bij het onderwerp.  

 

Zoals gesteld in het gesprek maken wij ons als ouders grote zorgen over de stijgende lijn in 

uitlotingen van kinderen op Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs. We hopen u te 

hebben overtuigd van de zuiverheid van onze motieven. Ons doel is niet Amsterdam af te 

sluiten voor kinderen van buiten de stad, maar om Amsterdamse kinderen dezelfde 

uitgangspositie te bieden als die kinderen van buiten de stad, waar die laatste nu meer keuze 

en toegangsmogelijkheden hebben dan Amsterdamse kinderen bij inschrijving op een school 

voor voortgezet onderwijs. Het nieuwe college deelt onze mening, zo blijkt uit het college-

akkoord. We begrijpen niet welk redelijk belang scholen hebben de bestaande ongelijkheid in 

stand te houden. 

 

We hopen uiteraard met u dat onze vrees ongegrond is dat de capaciteit op scholen van goede 

kwaliteit in Amsterdam onvoldoende is om aan de vraag te voldoen. De informatie die wij tot 

op heden krijgen van ouders van kinderen die tweemaal zijn uitgeloot, wijst echter wel degelijk 

op een serieus capaciteitsprobleem. Of preciezer: een capaciteit die niet berekend is op de 

gunstige voorwaarden waarmee kinderen van buiten de stad worden geworven. We vinden 

het onaanvaardbaar dat Amsterdamse kinderen in deze situatie worden gebracht. 

 

Zoals we in het gesprek aangaven bevreemdt het ons dat wij als ouders zoveel weerstand 

hebben ondervonden bij onze inspanningen. Ons doel is immers een oplossing te vinden voor 

een probleem dat jaarlijks voor duizenden kinderen onzekerheid en voor honderden kinderen 

teleurstelling en mogelijk een significant ongunstiger toekomstperspectief betekent. We 

vinden dat gemeente, scholen en ouders samen zouden moeten optrekken om een herhaling 

van de genante vertoning dit jaar in de toekomst te voorkomen. Als Stichting VSA zullen we 

gemeente en OSVO oproepen tot overleg. We hopen dat u ons hierin zult steunen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Krijn van Beek en Kees Jongsma 

Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam 


