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Opnieuw hebben vandaag meer dan driehonderdvijftig Amsterdamse kinderen gehoord dat ze 

niet naar een van de drie scholen mogen waar ze heen hadden gewild. Ondanks enorme 

investeringen in het beter verdelen van de mismatch tussen vraag en aanbod in het 

Amsterdamse onderwijs, ziet VSA weinig verbetering. 

De conclusie moet zijn dat er energie wordt gestopt in het verkeerde probleem: niet de 

verdeling van mismatch is het probleem, maar de mismatch zelf. Er zijn te veel scholen in 

Amsterdam waar kinderen niet naartoe willen, maar waar ze door de schaarste worden 

gedwongen wel naartoe te gaan. 

VSA constateert net als vorig jaar dat de redelijke doelstelling dat alle kinderen in hun top 3 

van voorkeur worden geplaatst, opnieuw niet is gehaald. Ook niet bij benadering. VSA vindt de 

schade die dit heeft voor de toekomst van kinderen in Amsterdam onaanvaardbaar. 

VSA leeft mee met alle kinderen die vandaag gehoord hebben dat ze de komende vier, vijf of 

zes jaar naar een school moeten waar ze niet naartoe wilden. We voelen jullie pijn en zullen er 

alles aan doen om de schoolbesturen zover te krijgen dat ze dit probleem gaan oplossen. 

Een extra tekortkoming van de methode van loting dit jaar vindt VSA dat geen ruimte is voor 

aanpassingen van inschrijving op basis van hogere cito-scores. Na de CITO-toets zullen nog 

eens honderden kinderen ontdekken dat ze misschien wel naar een andere school mogen, 

maar dat niet kunnen omdat alle plaatsen al vergeven zijn.  

VSA is als deelnemer in de uitvoerende werkgroep betrokken geweest bij het proces van 

uitvoering van de lotingprocedure. We zijn nadrukkelijk niet betrokken geweest bij de keuze 

voor dit systeem. De uitkomsten bevestigen onze visie dat de discussie over het 

verdeelsysteem de verkeerde discussie is. In praktisch alle jaren wordt zo’n 5 procent van de 

kinderen het bos ingestuurd en dat is dit jaar niet anders. Geen enkel verdeelsysteem kan de 

problemen van mismatch tussen vraag en aanbod oplossen. Dit probleem kan alleen opgelost 

worden door gericht aanpassen van het aanbod aan de vraag. 

Het valt VSA op dat er dit jaar een aantal nieuwe schoolinitiatieven is gestart, maar dat de druk 

op scholen met traditioneel hoge inschrijvingen niet is verminderd. Blijkbaar weten kinderen 

de nieuwe scholen niet te vinden of misschien voldoen die niet aan hun wensen en 

belangstellingen. 

Meer info: Krijn van Beek, voorzitter, 06 55557838 
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