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Geachte heer Asscher,  
 
Namens de kinderen en de ouders van kinderen die zich dit jaar hebben ingeschreven voor een 

plaats op de brugklas van één van de scholen voor Voortgezet Onderwijs in Amsterdam, 

vragen wij graag uw aandacht voor het volgende.  

 

In de afgelopen maanden hebben wij er regelmatig de aandacht gevestigd op dat een absoluut 

tekort dreigde aan brugklasplaatsen voor Havo en Vmbo voor het komende schooljaar. Het is 

teleurstellend te zien dat er kennelijk zo lang gewacht is met het vinden en van oplossingen, 

dat duizenden kinderen nu in grote onzekerheid zitten. 

 

De gang van zaken toont naar onze mening aan dat de scholen en de OSVO tekort schieten in 

de rol van marktmeester/loods die de capaciteit voor plaatsen in brugklassen op scholen voor 

voortgezet onderwijs in Amsterdam moet sturen. Zoals eerder aangegeven zijn wij van mening 

dat het hoog tijd wordt dat die rol wordt opgepakt door iemand die bestuurlijk en politiek de 

slagkracht heeft om een einde te maken aan dit jaarlijkse pandemonium in scholenland. Naar 

onze mening is de wethouder van onderwijs de meest aangewezen persoon die rol op zich te 

nemen. We zijn bijzonder verheugd dat u in de vergadering van de Commissie Onderwijs en 

Cultuur van woensdag 28 maart jl. heeft aangeven die rol op u te willen nemen. Dat geeft ons 

vertrouwen gezien uw inspanningen in de afgelopen jaren om het aanhoudende 

capaciteitsprobleem op scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam op te lossen.  

 

Wij zijn ons er ook van bewust dat het instrumentarium dat u hiervoor beschikbaar heeft, te 

beperkt is. Zoals u weet hebben we de Tweede Kamercommissie voor Onderwijs daarom in 

januari van dit jaar gevraagd de Wet op het Voortgezet Onderwijs zo aan te passen dat dit 

marktmeesterschap mogelijk wordt gemaakt. We roepen politieke partijen op druk te zetten 

op de Kamerfracties en de minister om voortgang te bewerkstelligen in dit proces. Verder 

roepen wij de vereniging OSVO en de besturen van scholen voor voortgezet onderwijs in 

Amsterdam op om het belang van regie op stadsniveau te erkennen en de wethouder van 

onderwijs de ruimte te geven deze rol naar behoren in te vullen. 
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Verder zijn we van mening dat Amsterdam de consequenties moet aanvaarden van een open 

systeem van inschrijving, met een lastig in te schatten omvang van inschrijvingen van kinderen 

van buiten Amsterdam. Een open systeem vraagt een flexibel aanbod om aan de fluctuaties in 

de vraag te kunnen voldoen, waar de scholen tot op heden onvoldoende in slagen. Het 

alternatief is over te stappen naar het systeem dat alle randgemeenten hanteren: een gesloten 

systeem waarin kinderen uit het eigen voedingsgebied voorrang hebben.  

 

De ongelijkheid, die het gevolg is van de huidige situatie met een open systeem binnen 

Amsterdam en een gesloten systeem bij randgemeenten, blijft een punt van grote zorg voor de 

Stichting VSA. Het is ons bekend dat kinderen uit buurgemeenten van Amsterdam op 

verschillende scholen inschrijven om de kans op plaatsing te vergroten, terwijl kinderen in 

Amsterdam deze mogelijkheid niet hebben. Amsterdamse kinderen worden op deze manier 

structureel achtergesteld, een ongelijkheid die wij onacceptabel vinden. We vragen u met 

randgemeenten in overleg te treden teneinde inschrijvingsprocedures te koppelen in één 

elektronisch loket en zo de mogelijkheid van dubbel of driedubbel inschrijven uit te sluiten.  

 

Tot slot willen we u vragen alles in het werk te stellen de kinderen die zich dit jaar hebben 

ingeschreven voor de Amsterdamse VO scholen, daar ook werkelijk geplaatst te krijgen. We 

hebben kennisgenomen van het bericht van de OSVO waarin de suggestie wordt gewekt dat 

het probleem dit jaar kleiner is omdat het aantal scholen dat wil loten kleiner zou zijn dan 

vorig jaar. OSVO vermeldt echter niet dat het aantal uitgelote kinderen op basis van de eerste 

cijfers kan oplopen tot meer dan 700 en dat is juist veel meer dan vorig jaar. Ook vermeldt 

OSVO niet dat indien de geschetste uitbreidingen in IJburg, West en Noord onverhoopt niet 

gerealiseerd worden, er wel degelijk absolute tekorten op bepaalde onderwijsniveaus zullen 

optreden. VSA pleit ervoor dat scholen, zeker de scholen in de genoemde wijken, niet zouden 

mogen loten voordat er op Amsterdams niveau voldoende aanbodcapaciteit op ieder 

schoolniveau beschikbaar wordt gesteld.  

 

Hoogachtend,  

Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) 

Krijn van Beek, voorzitter 




