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Amsterdam, 2 februari 2017  
 
Betreft: uw mogelijkheden om mismatch in het VO significant te verminderen 
 
 
Geachte mevrouw Kukenheim,  
 
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. Uit de inschrijvingen volgens het systeem 
van loting en matching voor scholen voor Voortgezet Onderwijs in Amsterdam is duidelijk 
geworden dat er een mismatch is in vraag en aanbod. Ouders blijken in toenemende mate te 
kiezen voor scholen met een focus of een onderscheidend onderwijsaanbod. Het aanbod blijft 
achter bij die veranderende vraag. Tegelijkertijd investeert het onderwijs in plekken op brede 
schoolgemeenschappen, zodat daar een overcapaciteit is ontstaan van ruim 2700 plekken. Dit 
bewijst dat er is geïnvesteerd in capaciteit waar geen of onvoldoende vraag naar is. De 
uitkomsten van de inschrijvingen over een reeks van jaren geven dat ook aan.  
 
In het nieuwe Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) is vastgelegd dat vraag en aanbod 
beter op elkaar zouden moeten aansluiten en dat er meer flexibiliteit in het aanbod zou 
moeten komen om pieken in de vraag beter te kunnen opvangen. De realisering van deze 
doelstelling is gedelegeerd aan de vereniging van samenwerkende scholen in het voortgezet 
onderwijs, de OSVO. Als wethouder van Onderwijs in Amsterdam heeft u de mogelijkheid 
hierin te sturen bij de financiering van nieuwbouw. Uw voorganger Wethouder Asscher heeft 
in het verleden verstandig gebruik gemaakt van die bevoegdheid. We vragen u nu hetzelfde te 
doen.  
 
We vragen u deze bevoegdheid te gebruiken bij de nieuwbouw van het Hyperion in 
Amsterdam Noord. De nieuwbouwplannen voor deze school voorzien in een capaciteit van 750 
leerlingen. Uit de analyses van de inschrijvingen in de afgelopen jaren blijkt dat het Hyperion 
één van de scholen is waar de vraag het aanbod ruim overtreft. Uit analyses van de cijfers blijkt 
ook dat een extra klas bij het Hyperion een grote bijdrage zou leveren aan het verminderen 
van de mismatch. In 2016 is bijna 5% van de leerlingen met VWO advies buiten de top 5 is 
geplaatst. Met één extra klas op het Hyperion zou dit resultaat significant verbeteren. 
 
We vragen u derhalve het Hyperion opdracht te geven het nieuwe gebouw geschikt te maken 
voor structureel zes brugklassen per jaar. Dit zou voorzien in de toegenomen vraag naar dit 
type school en de groeiende behoefte aan onderwijsvoorzieningen in Amsterdam Noord en 
aansluiten op de uitgangspunten zoals vastgelegd in het nieuw RPO.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) 
Krijn van Beek, voorzitter 


