
 

Survey Results

1. Wat was het schooladvies van de basisschool voor  uw kind en wat was de CITO-score?  
Single answer question or grid (answers per option add up to roughly 100%)

Option: TOTAL

(70)

a. VMBO

b. HAVO 7
10%

c. HAVO/VWO 13
18%

d. VWO 41
58%

Base: 70 out of 71 people answered this question

CITO score:  
Small free-text box

Option: TOTAL

(68)

Comments: 546
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Option: TOTAL

(68)
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Base: 68 out of 71 people answered this question

2. Welk schoolniveau wenst u voor uw  kind?  
Single answer question or grid (answers per option add up to roughly 100%)

Option: TOTAL

(70)

a. VMBO

b. HAVO 4
6%

c. HAVO/VWO 12
17%

d. Atheneum 15
21%

e. Gymnasium 30
42%

Base: 70 out of 71 people answered this question

3. Heeft u bij de  inschrijving in de eerste ronde:  
Single answer question or grid (answers per option add up to roughly 100%)

Option: TOTAL

(71)

a. gebruik gemaakt van een voorrangsregeling zoals 
broertje/zusje? (door naar vraag 6) 

4
6%

b. ook tactisch gekeken naar aantal beschikbare pla atsen 
versus aantal inschrijvingen? (door naar vraag 4)

12
17%

Page 2 of 11Stichting VSA: Survey Results

30-5-2010http://www.stichtingvsa.nl/AskPeople_2_2_2/statreport.php?show=both&breaks=off...



Option: TOTAL

(71)

c. puur gekozen voor de school van voorkeur? (door naar 
vraag 4)

46
65%

Base: 71 out of 71 people answered this question

4. Heeft uw kind ondertussen een plaats gevonden  op een school?  
Single answer question or grid (answers per option add up to roughly 100%)

Option: TOTAL

(63)

a. Ja 50
70%

b. Nee 4
6%

Base: 63 out of 71 people answered this question

5. In welke plaatsingsronde heeft uw kind deze  plaats gevonden?  
Single answer question or grid (answers per option add up to roughly 100%)

Option: TOTAL

(64)

a. eerste plaatsingsronde 34
48%

b. tweede plaatsingsronde 21
30%

c. derde plaatsingsronde
Base: 64 out of 71 people answered this question

6. Indien u gebruik  heeft gemaakt van een voorrangsregeling, was de gek ozen school ook de eerste  keuze voor u en uw 
kind of speelde de gegarandeerde plaats een rol bij  de schoolkeuze (antwoord aankruisen svp)?  
Single answer question or grid (answers per option add up to roughly 100%)

Option: TOTAL

(17)

a. de gegarandeerde plaats speelde geen enkele rol 1
1%

b. de gegarandeerde plaats speelde een kleine rol

c. neutraal 2
3%

d. de gegarandeerde plaats speelde een grote rol. 3
4%

e. de gegarandeerde plaats speelde een doorslaggeve nde 
rol

2
3%

Base: 17 out of 71 people answered this question

7. Was er in de tweede plaatsingsronde nog  plaats op een van de scholen waar u zich aanvankeli jk op had  georiënteerd?  
Single answer question or grid (answers per option add up to roughly 100%)

Option: TOTAL

(34)

a. Ja 9
13%

b. Nee 16
23%

Base: 34 out of 71 people answered this question

8. Heeft uw kind in de tweede plaatsingsronde  een plaats gekregen?  
Single answer question or grid (answers per option add up to roughly 100%)

Option: TOTAL

(34)

a. Ja (door naar vraag 9) 21
30%

b. Nee (door naar vraag 10) 4
6%

Base: 34 out of 71 people answered this question

9. Indien uw kind  een plaats heeft gekregen in de 2e Ronde, bent u te vreden met de gekregen  plaats?  
Single answer question or grid (answers per option add up to roughly 100%)

Option: TOTAL

(30)

a. heel ontevreden 2
3%

b. ontevreden 5
7%

c. neutraal 6
8%

d. tevreden 7
10%
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Option: TOTAL

(30)

e. zeer tevreden 1
1%

Base: 30 out of 71 people answered this question

10. Indien uw kind  nu nog geen plaats heeft gekregen, wat is uw plan:  
Large free-text box

Option: TOTAL

(14)

Comments: tja, plaatsen op een beschikbare onvoldoende scorende 
maar bereikbare plek en veel lobbyen in het komende 
schooljaar bij de school van de eerste en tweede keus, 
daarnaast met de vsa en 2xuitgeloot-mensen de 
plaatsingsproblematiek onder de aandacht brengen bij 
gemeente en schoolbesturen, want dit moet verleden 
tijd worden, hoe moet het straks als iedereen gaat 
studeren??

ws inschrijven bij Cartesius

wel plaats gekregen, maar heel ontevreden. Gelukkig 
door voldoende reden laten wij ons kind nog een keer 
groep 8 over doen op een andere school waardoor hij 
daarna wel voorrang heeft op de school die hij had 
gekozen.

naar een gymnasium in Bussum uitwijken met alle 
gevolgen vandien zoals verlies van vriendinnen, weg 
van de clubs in Amsterdam etc.

WIj wachten op een gepaste oplossing vande vereniging 
van schhobesturen

Base: 14 out of 71 people answered this question

11. Vindt u dat u  vooraf voldoende goed bent gëïnformeerd over de aar d en de praktische werking  van de kernprocedure?  
Single answer question or grid (answers per option add up to roughly 100%)

Option: TOTAL

(37)

a. Onvoldoende gëïnformeerd 16
23%

b. Neutraal 3
4%

c. Voldoende gëïnformeerd 6
8%

d. Goed gëïnformeerd 3
4%

Base: 37 out of 71 people answered this question

12. Heeft u de  indruk dat de kernprocedure consequent werd toegepa st?  
Single answer question or grid (answers per option add up to roughly 100%)

Option: TOTAL

(37)

a. Ja 15
21%

b. Nee 13
18%

Base: 37 out of 71 people answered this question

Toelichting antwoord vraag 12:  
Large free-text box

Option: TOTAL

(25)

Comments: Met een Cito score van 538 en een Havo/Vwo 
schooladvies was Berlage Lyceum volgens de 
kernprocedure verplicht over te leggen met de 
basisschool. Dit is niet gebeurd. Wel heeft mijn zoon 
een aanvullende toets gemaakt (die niet verplicht is 
volgens de kernprocedure) - en op basis van deze toets 
heeft hij een Havo plaats aangeboden gekregen i.p.v. 
een Havo/Vwo plaats. Bij de Havo plaats is er 
bovendien geen mogelijkheid om TTO te volgen - en dat 
was een zwaarwegende reden om juist voor die school 
te kiezen.

nee is nee bij de scholen, creatieve oplossingen willen 
ze niet bedenken
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Option: TOTAL

(25)

Ik heb toch gehoord dat er voor de loting in de 2e ronde 
al kinderen geplaatst waren (zonder broertje/zusje).

alleen te weinig inzicht is aantallen kinderen voor de 2e 
ronde waardoor verkeerde kansbepaling voor 2 reonde 
keuze

Ik ga ervan uit dat het eerlijk gaat. Maar las onlangs op 
jullie site dat het Nicolaas in het tweede ronde wel 
voorrang gaf aan broertjes zusjes en dat er scholen 
waren die na overaanmeldingen naar Cito scores 
hebben geselecteerd. Klopt natuurlijk niet volgens de 
kernprocedure. 

Alle informatie heb ik zelf uitgezocht. Zowel de 
leerkrachten van de lagere school en de middelbare 
scholen wisten niet zoveel. Het leek alsof ze zelf ook erg 
verrast waren. Men kent de kernprocedure wel maar er 
was nog nooit een tweede loting geweest dus ja wat dan 
te doen? Ik heb zelf alle scholen gebeld met de stand 
van zaken waardoor ik wel wist dat sommige scholen 
waarbij het leek dat er niet geloot ging worden ik wist 
dat er overal geloot ging worden. Alleen bij een paar 
scholen met een slecht inspectierapport voor vwo niet. 
Die waren over het algemeen dus ook in de derde ronde 
nog vrij. 

Ik had mijn kind ingeschreven op het Geert Groote voor 
de vmbo-t/havo klas. Lang nadat de inschrijving was 
gesloten werd ik gebeld met de mededeling dat er 
alleen een vmbo-t klas zou komen en 2 havo klassen 
ipv 1 vmbo-t, 1 vmbo-t/havo en 1 havo klas etc. Mijn 
kind kon alleen mee loten voor de vmbo-t klas. Ik kreeg 
nog wel "het aanbod" mijn inschrijving terug te trekken. 
Dit zou betekenen dat ik helemaal nergens mee kon 
mee loten aangezien het al zeker 1 1/2 week na 
sluitingsdatum van de eerste ronde was???? Door deze 
plotselinge actie van het Geert Groote waren er opeens 
heel veel kinderen op vmbo-t niveau, mede hier door is 
mijn kind uitgeloot. 

de derde ronde zeker en de tweede ronde hebben veel 
scholen een eigen plan getrokken waarschijnlijk door 
gebrek aan leiding van bovenaf. Zij moesten het maar 
oplossen met die treurende kinderen terwijl de 
gemeente achterover lag en naar de statistieken keek. 
Hoe kom je op het idee van een "speeddating dag". 
Hieruit blijkt een gebrek aan respect voor kinderen en 
scholen.Verscheidene Scholen hebben terecht 
gewijgerd hieraan deel te nemen. En hoe kom je op de 
gedachte om bij de 3e ronde Wie het eerst komt, het 
eerst maalt te hanteren. (los van het feit dat scholen op 
verschillende dagen gingen loten ) disrespect voor 
kinderen spelen hierbij parten en een grote mate van 
bureaucratie.

Als ik van te voren had geweten dat het Gerrit van der 
Veen alles met een score boven 543 zou plaatsen had 
ik mijn dochter daar ingeschreven want de stress na 
uitloting op het Amsterdams en de constatering dat 
daarna keuze 2 t/m 5 vol waren is haast niet te doen. 
ook voor kinderen is het afschuwelijk. Eerst op open 
dagen met open armen ontvangen, de kinderen worden 
helemaal gek gemaakt en vervolgens afgewezen ook 
met een citoscore van 548. Dit is te gek voor woorden. 
Men zou gewoon keuze 1 tot en met 5 moeten kunnen 
opgeven en dan de zekerheid hebben dat het een van 
die 5 wordt. De nazorg na te zijn afgewezen is ook 
abominabel!

Helaas werd de loting achter gesloten deuren verricht, 
en dat vind ik persoonlijk geen goed teken. Ik zou wel 
eens willen weten of er een correlatie is te vinden 
tussen uitloten en de CITO score. Maar daar zullen we 
dus niet achter komen.

Dat kan je als ouder niet goed controleren.

Ik denk dat ze toch het kind met de beste cito resultaat 
willen hebben. Ook sommige scholen willen lever 
mesjes dan jongens. Volgens hun halen de meisjes 
betere school resultaten dan jongen. Deze school wilde 
ook dat mijn kind havo zal doen, dan zal hij zeker een 
plaats krijgen. Wij hebben geweigerd, gelukkig. Hij is 
aangenomen voor havo/ vwo. 
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Option: TOTAL

(25)

Bij het Cygnus konden er in de tweede ronde plotseling 
wel plaatsen bij, gelijke inschrijving in derde ronde werd 
ineens ingevoerd.

men zegt van wel, maar zeker weten we het niet

De regels worden tussentijds veranderd. Niet alle 
scholen houden zich aan de kernprocedure.

Bij het Vossius werden twee plaatsen vergeven terwijl 
het loket reeds was gesloten

Base: 25 out of 71 people answered this question

13. Zou u met de ervaring en kennis van nu, anders hebb en gehandeld bij het maken  van uw schoolkeuze?  
Single answer question or grid (answers per option add up to roughly 100%)

Option: TOTAL

(36)

a. Nee 5
7%

b. Ja 22
31%

Base: 36 out of 71 people answered this question

Toelichting vraag 13:  
Large free-text box

Option: TOTAL

(32)

Comments: Ik had waarschijnlijk toch een gok gemaakt op inloting 
bij een andere school in de tweede ronde.

bij het Cygnus werd iedereen in de eerste ronde 
toegelaten bij juiste score en advies, waarschijnlijk 
hadden we onze dochter hier aangemeld ipv bij 
Barlaeus, waar ze 80 procent kans had op inloting.

op de laatste dag de inschrijving terugtrekken en kijken 
naar de school van de tweede keuze

Ik vind toch dat je je eerste keuze moet volgen. bij mijn 
dochter was die ook heel expliciet.

niet door naar 2e ronde. Hadden plek op St. Nicolaas 
maar wilden daar eigenlijk alleen naar de sportklas 
waarvoor we niet werden aangenomen. Achteraf 
moeten blijven op St. Nicolaas

We zouden nog strategischer gekozen hebben, met 
minder lotingsrisico, dus schoolkeuze 4 of 6, maar 
daarmee nog wel een schoolkeuze waar we tevreden 
mee zouden kunnen zijn.

Zou direct een strategische keuze maken, dwz kiezen 
voor een school waar je positief over bent maar waar de 
afgelopen jaren niet geloot is, en je dus verwacht dat dat 
dit jaar ook niet zou gebeuren. Vond het uitgeloot 
worden een heel vervelende ervaring. Eerst 2 weken de 
spanning en dan de teleurstelling en de onzekerheid 
van de volgende stap in het traject. We waren heel blij 
dat onze zoon in de 2e ronde is ingeloot. En voelen erg 
mee met de kinderen die wederom zijn uitgeloot. Dit is 
heel heftig voor een kind. 

Ons kind is vorig jaar uitgeloot op het Fons Vitae. Toen 
werd het niet vermeld op de site hoeveel aanmeldingen 
er waren. Dit jaar wel. Als we voor sluitingsdatum 
hadden gezien hoeveel overaanmeldingen er waren, 
hadden wij hem mischien op het laatste moment 
aangemeld op een andere school. Dit jaar werd het wel 
op de site vermeld. Volgende jaar( tweede kind gr.7) 
gaan wij het anders doen, denk ik. Weet nog niet of we 
gebruik gaan maken van voorrang broertjes/zusjes. Dit 
hangt af van het advies/wensen/mogelijkheden van ons 
tweede kind en of de voorrangsregeling nog bestaat. 
Ben trouwens wel voor afschaffing. Ook al lost het niets 
op qua aantallen, het is wel eerlijker.

Ik heb nog getwijfeld of ik mijn kind zou terugtrekken. 
Omdat er nog 5 plekken waren op een vwo school om 
de hoek. Als ik had geweten dat het zo rampzalig zou 
zijn had ik dit gedaan. Ook de leraar van de middelbare 
school, al zo'n 25 jaar leraar vond het belangrijk om de 
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Option: TOTAL

(32)
keuze van het kind te respecteren. Deze was heel 
bewust. Maar dat zou ik als er nog plek is op een 
andere school nooit meer doen. 

Ik zou absoluut tactisch hebben gekozen, en niet de 
keus van het kind hebben laten prevaleren! Maar helaas 
is me die insteek nooit voorgehouden door de lagere 
school, noch een VO school. Men deed overal alsof je 
gewoon kon kiezen voor een school. (In ons geval: 
GerritvdVeenColl.: 63 uitlotingen!!!)

zie vraag 12

de veilige keuze (montessori lyceum/ vrije plaatsing ivm 
doorstroming soort onderwijs en broertjes regeling) en 
het jaar daarna gaan proberen hem te plaatsen op een 
school die bij hem zal passen

Ik zou beter opletten op score voorkeursplaatsing

Ik denk dat ik sterker voor een strategischer keuze had 
gestaan, terwijl mijn kind volledig voor de eigen keuze 
ging. We hebben hier dus, ook al wisten we dat het druk 
zou worden op de school van keuze, bewust voor 
gekozen, maar de run in de tweede ronde toch niet 
goed kunnen inschatten. Er waren ook gewoon veel 
meer kinderen uitgeloot over alle scholen dan vorig jaar. 
Wat natuurlijk ook te veel was, maar nu is het bizar, ook 
op vmbo scholen. Het is dus geen elitair 
gymnasiumprobleem, maar een verontrustende 
ontwikkeling.

Meer info willen over hun keuzen bij kiezen van de 
leerlingen.

Wij zouden op de tweede keuze hebben ingeschreven 
want daar had mijn zoon wel voorrang gehad

Een uitloting heeft een enorme impact. Daar had ik geen 
idee van voordat mijn zoon zich inschreef bij een school 
waarvan we op onze klompen konden aanvoelen dat er 
geloot zou gaan worden (Barlaeus in Amsterdam). Al 
zijn klasgenoten die zich op dezelfde school hebben 
ingeschreven, zes in totaal, zijn wel ingeloot, terwijl mijn 
zoon de hoogste cito-score van iedereen had, nagenoeg 
het hoogste van heel Nederland. Dat voelt als een 
persoonlijke afwijzing en dat is zuur.

Wij hadden voorkeursplaats bij MLA want kind zit nu ook 
op montessori, school en kind en wij vonden de keuze 
montessori niet verstandig, we hebben dus voor een 
andere school gekozen waar uiteindelijk 60 kinderen zijn 
uitgeloot. Als ik dat wist hadden we misschien toch MLA 
gekozen. Wat een stress...Helaas zijn alle vriendjes 
daar wel uitgeloot. Mijn zoon is nu de enige die naar de 
school van keuze gaat. (en hij had niet de beste score)

Had ik strategisch de aanmeldingen bijgehouden en 
waren we voor het Vossius gegaan.

Van tevoren specifieker vragen of er nog additioneel 
getoetst wordt indien baaisschooladvies en cito score uit 
elkaar liggen. Op grond daarvan een inschatting maken 
van de kansen op verschillende scholen (mits die 
ongeveer even goed/leuk zijn)

Ik zie niet in hoe ik anders had kunnen handelen.

Wij hadden gebruik kunnen maken van een voorrang op 
een Montessori-school. Dit hebben we niet gedaan ivm 
de ervaringen daar van ons oudere kind. Dus dat komt 
ook voor dat je aan de voorrang door oudere broer/zus 
niets hebt! Verder geldt op het MLA elke 
voorrangsregeling alleen maar bij een vervroegde 
aanmeldingstermijn. Dus op het moment dat je merkt 
dat er teveel aanmeldingen zijn p de school van je 
keuze, kun je niet meer terug naar je voorrangsschool. 
Dit kon wel bij scholen zoals het vierde Gym. Ik ken 
mensen die tot de laatste dag 17 uur hebben gewacht 
om alsnog op safe te spelen en met hun voorrang daar 
aan te melden hoewel dit zeker niet de eerste keuze 
was. Persoonlijk vind ik die voorrangsregeling niet erg 
rechtvaardig, kinderen hebben wel eens heel 
uiteenlopende adviezen en dan heb je er niets aan. Je 
kunt ontevreden zijn over de school van je oudste en 
dan heb je er ook niets aan. Je eerste kind kan op een 
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Option: TOTAL

(32)
school terecht zijn gekomen die echt niet eerste keus 
was, etc.

Dan hadden wij waarschijnlijk in de eerste ronde een 
strategische keuze gemaakt

Base: 32 out of 71 people answered this question

14. Heeft u opmerkingen of suggesties voor andere ouder s, voor de gemeente of voor  de schoolbesturen:  
Large free-text box

Option: TOTAL

(33)

Comments: Voornamelijk voor de gemeente: Dit moet niet nog een 
keer zo gebeuren. Zo'n situatie waar zo veel kinderen 
uitgeloot zijn en er te weinig plekken zijn was wel te 
voorzien. Maatregelingen voor het oplossen van dit 
probleem had veel eerder moeten genomen worden.

deze lotingsstress gun ik niemand, kinderen van 
buitenaf naar de scholen in de buitenwijken? (de zoon 
van een collega uit Edam is wel ingeloot in de tweede 
ronde op de school waar ook mijn dochter naartoe 
wilde, maar werd uitgeloot voor hem is bijv. Bredero in 
Noord veel dichterbij, waar mijn dochter nu naartoe zou 
moeten; wij kiezen notabene voor wonen in Amsterdam, 
maar kunnen daar niet op een goede en bereikbare 
school terecht) een postcode-beleid en/of quota 
hanteren en schoolbesturen moeten samenwerken om 
deze overloting tegen te gaan, niet onvoldoende 
presterende scholen vullen met uitgelote leerlingen, 
maar dependances van goede scholen, met goede visie 
op onderwijs enz. 

Voorrang op scholen binnen een kilometer van je 
woonplaats

De stress is gewoon te groot!!

Ouders: een 1e, 2e, en 3e keuze maken bij inschriving. 
Gemeente: scholen met ondvoldoende kwaliteit niet 
laten meedingen met loten en aanpakken 
Schoolbesturen: verantwoordelijkheid nemen en meer 
kinderen aannemen, als daar een vraag naar is 

Voor de gemeenten: 1) Zorgen dat er een nieuwe 
scholengemeenschap in Amsterdam komt, of twee 
kleine. Bij voorkeur centraal in Amsterdam 
Oost/Watergraafsmeer, omdat daar heel weinig scholen 
zijn (IJburg college en Pieter Nieuwland en Cygnus) in 
vergelijking met andere stadsdelen, vooral Zuid, en er 
zeker met de komst van IJburg wel veel kinderen 
wonen. Bovendien kan het qua ligging ook aantrekkelijk 
zijn voor kinderen uit de staddelen die aan Oost 
grenzen. 2) (Openbare) scholen, net als vroeger/ in 
sommige andere plaatsen, dwingen meer/alle kinderen 
aan te nemen, maar wel voor de voorwaarden daarvoor 
zorgen, zoals bv. extra (nood) gebouwen om capaciteit 
te kunnen uitbreiden, en hier tijdig op anticiperen! 3) 
Kinderen uit gemeenten waarin het schooltype op een of 
meer scholen wordt aangeboden, niet op gelijke voet 
laten meeloten in Amsterdam, maar pas als er plaats 
over is in aanmerking laten komen. (Kinderen uit 
gemeenten waar het geadviseerde schooltype niet 
aanwezig is, dus wel gelijk laten meeloten). En sowieso 
iets doen aan de ongelijkheid wat betreft gemeente 
Amstelland (w.o. Amstelveen)die wel voorrang schijnt te 
geven aan kinderen uit de eigen gemeente, maar 
waarvan de kinderen uit die gemeente wel op gelijke 
voet met Amsterdamse kinderen aan de loting in 
Amsterdam mee kunnen doen. 

Anticipeer op de aanwas die er de komende jaren van 
basisschoolverlaters ontstaat. Het kan toch niet zo zijn 
dat er ieder jaar meer kinderen worden uitgeloot. 

Zorg eerst dat de kwaliteit van scholen goed zijn en dat 
de scholen hun zaken op orde hebben voordat je 
kinderen dwingt om naar een middelmatig>>slecht 
presterend school te gaan. -Investeer in docenten door: 
deskundigheidsbevordering en financiële beloning. -De 
schoolbesturen verantwoordelijk stellen als de kwaliteit 
beneden de maat is. -Quotum voor kinderen van buiten 
de stad. -Desnoods je kind naar het privé onderwijs 
sturen en de rekening naar de gemeente sturen. 
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Option: TOTAL

(33)
Asscher is op zich goed bezig. Hopelijk maakt hij zijn 
klus af en gaat niet alsnog naar Den Haag. Maar onze 
kinderen zullen er niets van merken. Het duurt een 
aantal jaren voordat alle scholen in Amsterdam aan de 
gewenste norm voldoen. Als de geboortegolf van 1997-
2001 voorbij is kunnen de jonge kinderen van onze 
bestuurders de vruchten ervan plukken. 

Komend jaar wordt nog erger. Wees ervan bewust dat 
er weer een groep kinderen de dupe gaat worden. 
Waarom de slechte havo en/of vwo afdelingen niet 
sluiten van scholen. Kijk naar mogelijkheden om een 
extra klas te vormen op scholen die wel in staat zijn om 
het juiste niveau te bieden. En niet scholen met slechte 
inspectierapporten al die mooie extra 
voorlichtingsmiddagen en avonden laten geven. Als je 
dan vraagt naar het inspectierapport wordt er gewoon 
overheen gekletst. Je mag blij zijn dat er nog plek en is. 
Het lijkt er nu op dat men probeert via de uitgelote groep 
kinderen het niveau van deze scholen omhoog te laten 
gaan. Dat is een zeer kwalijke zaak. Verder vond ik dat 
veel mensen dit probleem bagataliseren. Maar als het 
hun eigen kinderen betreft dan piept men wel anders. 
Laten schoolbesturen en gemeente dit probleem ook 
daadwerkelijk onder ogen zien en er ook echt wat aan 
doen. Ik heb tijdens dit proces wel degelijk het gevoel 
gekregen dat dit probleem niet werd gezien. Wij hebben 
geluk gehad in de tweede ronde te zijn ingeloot maar 
het voelt alsof je door het oog van de naald ben 
gekropen en dit hebben andere ouders ook. Ik hoop dat 
geen van de betrokkenen dit ooit hoeft mee te 
maken!!!!!!! Ik had een ding wel besloten. Liever nog 
met de trein buiten Amsterdam dan naar een school die 
echt een slecht inspectierapport heeft. Of zijn die 
rapporten opeens onzin en moeten we die niet meer 
serieus nemen? 

Hoewel de schoolkeuze belangrijk is is het volgens mij 
niet alles bepalend. Wij hebben ons dan ook niet zo 
druk gemaakt toen onze zoon uitlootte. We hebben hem 
daarna aangemeld bij het Cartesius waar onze dochter 
tot haar tevredenheid al twee jaar op zit. Weliswaar 
scoort die school niet zo best volgens de Inspectie maar 
ze leert er veel en vind het leuk en ze doet veel extra's. 
Ik denk dat de schoolcarriere meer door het kind en 
zijn/haar ouders wordt bepaald dan door de school, 
extremen uitgezonderd. Nabijheid vind ik veel 
belangrijker dan de signatuur of kleur van de school: het 
is zoveel makkelijker om goed contact met de school op 
te bouwen als je er vlak bij woont en er even kunt 
binnenlopen om iets te bespreken. Bovendien is het erg 
handig met al die tussenuren en uitvallende lessen. 
Geloof de school niet als ze zeggen dat ze dat niet laten 
gebeuren, van alle ouders (ook met kinderen op andere 
scholen) hoor ik over voortdurende lesuitval. Dan is 
dichtbij wonen echt heel prettig.

Het mag inderdaad niet zo zijn dat een na een uitloting 
van de school van voorkeur in de 1e ronde, het 
automatisch betekent dat de 2e, 3e, 4e, etc keus ook 
gelijk onbereikbaar is want vol. En dat zelfs een school 
waar het kind niet naar toe wilde, maar door de ouders 
wordt ervaren als een een goed alternatief -ook 
vanwege de relatief veel plaatsen voor de tweede ronde
- dat zelfs daar de aannemelijke kans is te worden 
uitgeloot en het kind eindigt in de rafelranden van de 
stad, én de rafelranden van het schoolgebeuren. Ik heb 
geen oplossing, maar zoals het nu gaat, KAN NIET! Al 
die 'leuke' open dagen hebben geen zin; er is géén 
keus!

Waarom is er geen keuze vmbo-t/havo ?????????

andere ouders ga voor de veilige keuze deze weg is een 
hel gemeente: besturen is vooruitkijken!!! als jullie daar 
te bang voor zijn of niet capabel genoeg ga iets anders 
doen waarbij je adhoc mag reageren. geef duidelijk 
infomratie dat geeft rust omdat je duidelijker je kansen 
kan bekijken . qua inspiratie kijk naar de site Vrije keuze 
amsterdam : een geweldig inzichtelijke site met alle info 
doet je nodig had om je kansen af te wegen Zorg dat de 
onderwijskwaliteit omhoog gaat van de andere scholen. 
Jullie zelf geven aan de helft van de scholen onder de 
maat presteert en dan moeten wij in het kader van de 
integratie onze kinderen erheen sturen. Het rouwen van 
de ouders heeft te maken met het feit dat niet de 
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kinderen te verschillend zijn qua achtergrond op de 
overgebeleven scholen maar het onderwijs te slecht is 
volgens jullie eigen normen. Schoolbesturen: helaas 
opgezadeld met dit probleem krijgen jullie boze 
treurende ouders langs. Advies zorg dat iemand van de 
gemeente er is om de algemene informatie te geven en 
de boosheid op te vangen. Geef informatie middag op 
tijd dat leerlingen er zijn anders krijgen kinderen alleen 
de sfeer van de rouwende ouders en kinderen mee die 
misschien helemaal niet naar die school gaan. EN houdt 
een enthousiast positief verhaal alsof het een van de 
eerste informatiedagen is en als helend effect voor de 
kinderen kan werken. een extra belasting helaas voor 
jullie door wanbeleid van de overheid. Daarnaast de 
blinde woede van de schoolbestuurders over deze 
stichting vrije keuze amsterdam is genant. Ook zij 
moeten leren vooruitkijken. Blinde ideologieen navolgen 
om politiek correct te zijn lijkt mij niet de weg.Het 
argument Amsterdam moet een regiofunctie hebben kan 
als je de capaciteit hebt maar als nu leerlingen met 
vleugelboten naar Velsen moeten sturen voor onderwijs 
is toch absurd en de omgekeerde wereld.

In elk geval tav de kernprocedure. ik zou zeggen laat 
iedereen een lijst maken met 5 scholen met keuzes 1 tot 
en met 5 en laat de scholen onderling dan kijken hoe dit 
te verdelen zodat je als kind en ouder weet dart je in elk 
geval plek krijgt op 1 van deze 5 en niet na uitloting 
moest vaststellen dat 1 t/m 5 vol is en naar andere 
scholen gedwongen worden.

Gemeente Amsterdam: voordat je een grote broek 
aantrekt over een regiofunctie en daarmee omliggende 
gemeenten probeert te diskwalificeren, probeer dan 
eerst de eigen kinderen aan een fatsoenlijke school te 
helpen. Dan praten we weer over de regio. Er zijn 
kinderen uit de omgeving van Hoorn ingeloot, terwijl 
Amsterdamse kinderen naar Velsen naar school 
moeten. 

- ik vind dat allochtone ouders beter geholpen moeten 
worden. Het vriendinnetje van mijn dochter heeft maar 
één school bezocht, nl. het Pieter Nieuwlandcollege, 
omdat wij hen hadden gevraagd om mee te gaan. 
Helaas werd ze uitgeloot, en dan is het stressen voor 
zo'n meisje en haar ouders, want ze hebben geen 
scholen vergeleken. Laat staan dat ze de cijfers van de 
onderwijsinspectie gaan bekijken. - In Oost zijn maar 
twee havo/VWO scholen (IJburgcollege en Pieter 
Nieuwland), die ook nog kids uit Diemen moeten 
opvangen. Dat is erg weinig. - het is heel vervelend dat 
vriendjes en vriendinnetjes door het loten uit elkaar 
getrokken worden. Dat maakt de overgang naar een 
nieuwe school er niet leuker op. - huiswerkbegeleiding 
zou overal gratis aangeboden moeten worden. Op 
sommige scholen worden daar flinke bedragen voor 
gevraagd. Je wekt zo de indruk dat scholen liever geen 
mensen met een krappe portemonnee op hun school 
willen.

Bij de open dagen doe scholen hun best om de leerlinge 
te winnen.. Directeur, leerkrachten en de leerlingen 
treken aan het kind. Vertellen hoe geweldig de school is, 
ouder wordt kwalijk genomen bij de twijfel of de school 
bij het kind past. Dan wil het kind zo graag op die 
school, overtuigt dat is de plaats waar het wil zijn. Maar 
de school bepaalt dat ze het kind niet willen. De scholen 
moeten de kinderen niet gek maken met hun 
reclames,om vervolg de kinderen af te wijzen. Elke kind 
heeft recht om naar de door hun uitgekozen school te 
gaan. Het kind en de ouders zoveel spanning geven is 
niet normaal. Loten is niet eerlijk. 

Laat ze ook een 2e en 3e keuze opgeven, met de 
garantie dat je in ieder geval naar de school van je 3e 
keuze mag. Dat vergt een hele organisatie maar dat 
moet dan maar. Wij hebben gelukkig nu een plaatsing 
maar dat is zeker niet op een school die bij ons in de top
-5 voorkwam (Berlage). We speelden op safe om in 
ieder geval niet weer een loting mee te hoeven maken. 
Het Berlage heeft in het eerste jaar geen gymnasium en 
heeft een onvoldoende van de inspectie gekregen.

Het is idioot dat de generatie van kinderen van mijn 
zoon al vanaf de creche te maken heeft met 
wachtlijsten, er zijn maar weinig ouders van deze groep 
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kinderen de stad uitgegaan juist de hoog opgeleide 
ouders blijven in Zuid en de binnenstad wonen, dit is al 
jaren duidelijk. Van creche, zwemles, basisschool etc, 
overal moet geloot worden door deze groep kinderen, 
en de gemeente past niets aan. In de 60er en 70er jaren 
hebben wij, ouders, altijd les gekregen in 
noodgebouwen/barakken omdat er toen ook een kleine 
babyboom was geweest. Helaas zijn nu maar weinig 
scholen bereid om klassen bij te bouwen. Ik denk vooral 
dat het een poging tot spreiding is. Omgekeerd aan het 
postcode beleid van de basis-scholen. al die kinderen 
moeten dus enden gaan reizen terwijl ze om de hoek op 
school hadden gekund. Treurig!

Als er dan toch geloot moet worden geef dan kinderen 
met de hoogste score voorrang en ga dan zo terug tot 
545.

laat kinderen uit andere gemeentes pas toe als er nog 
plek is in Amsterdam, of laat Amsterdam net als andere 
gemeentes ook een preferentiebeleid hebben t.a.v. de 
eigen inwoners. *heel veel kinderen hebben in groep 7 
een entreetoets gemaakt. Daar wordt voor zover ik weet 
geen gebruik van gemaakt bij de aanmelding, maar wel 
wordt er een hele korte NIO toets gedaan. Ik snap niet 
waarom niet naar de entreetoets wordt gekeken. 
*belang van de cito score is veel groter dan ik had 
verwacht, en dan werd gezegd. In tegenstelling tot mijn 
eigen idee (je houdt jezelf voor de gek als je vooraf gaat 
oefenen) zou ik andere ouders toch aanraden hun 
kinderen de cito te laten oefenen (er hangt -te-veel van 
af) 

Er zijn in Amsterdam twee mogelijkheden: ingeloot op je 
eerste keus en dus 100% geluk (en in het kielzog 
daarvan ook nog eens geluk voor broertjes/zusjes als 
die er zijn) Of uitgeloot en 100% pech, want je komt op 
een school terecht die niet eens op je lijstje voorkwam, 
onvoldoende presteert en aan de andere kant van de 
stad ligt. (en in het kielzog van deze pech, mogen evt. 
broertjes/ zusjes in de toekomst ook nog eens door 
deze ellende heen. DIT MOET EERLIJKER KUNNEN. 
Waarom vasthouden aan het idee dat kinderen maar op 
1 school mogen inschrijven?

het is duidelijk dat er bij ouders voorkeur is voor scholen 
die niet een godsdienstige achtergrond hebben. En het 
is duidelijk dat er gekozen wordt voor kwaliteit,via 
onderwijsinspectie-beoordelingen en ervaringen van 
anderen. En die komen vaal overeen. Dus gemeente, 
meer goede, centraal gelegen goed met OV bereikbare 
scholen rond het centrum. Mijn persoonlijke wens/idee 
op de plek van de parool-driehoek, een super 
kwaliteitsschool bouwen (metrohalte, station, bussen). 
En scholen die niet goed presteren niet gaan opvullen 
met kinderen die er nooit voor hadden gekozen, laat ze 
leeglopen. Jullie dank voor dit initiatief!!!!

Gelijke kansen voor alle kinderen. geen voorrang meer 
voor broertjes en zusjes en voorrang voor kinderen uit 
amsterdam net als kinderen voorrang hebben op 
scholen in de regio's!

Base: 33 out of 71 people answered this question

AskPeople 2.2 from Pentri.com
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