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‘Extra klassen in plaats van loten ’ 
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AMSTERDAM Ouders en de gemeente Amsterdam roepen populaire middelbare scholen 
op extra klassen te maken. Dan hoeven minder kinderen te loten om een plekje.  

Circa 640 van de 7300 leerlingen dreigen uitgeloot te worden op de school van hun 

keuze. Al jaren moet in Amsterdam geloot worden voor populaire scholen. Waarschijnlijk 

zullen dit jaar op zeventien scholen kinderen uit de boot vallen. Daarbij gaat het niet 

alleen om categorale gymnasia, maar ook om scholen met vmbo-, havo- of vwo-
afdelingen.  

Onderwijswethouder Lodewijk Asscher denkt dat een aantal scholen prima kan 
uitbreiden.  

Hij richt zich, samen met de Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (SVA), in een brief 

aan de schoolbesturen met het verzoek het lotingsprobleem op te lossen: „Wij doen een 

dringend beroep op u om de komende weken in samenwerking met de gemeente alle 

mogelijkheden te onderzoeken en te benutten die het aantal uit te loten kinderen voor 
het komend schooljaar verminderen.‟  

Ze wijzen erop dat de besturen eerder in een rapport aangaven een oplossing te willen 

bieden, maar dat het daar tot op heden niet van is gekomen. De Stichting Vrije 

Schoolkeuze telt inmiddels duizend sympathisanten, vooral ouders van kinderen op de 
basisschool.  

Asscher denkt dat scholen best kunnen uitbreiden, maar dat niet willen. Als voorbeeld 

noemt hij het IJburg College en Pieter Nieuwlandcollege in Oost en het Damstede in 

Noord, waar volgens de gemeente te veel leerlingen zich hebben aangemeld. Asscher: 

“Natuurlijk zul je altijd een enkele populaire school houden waar loten nodig is doordat 

groeien natuurlijk niet onbeperkt kan. Maar schoolbesturen kunnen er best eens voor 

kiezen uit te breiden of een slecht lopende afdeling te sluiten ten gunste van een 

populaire.” Een woordvoerder van schoolbestuur Amarantis, waar het Pieter Nieuwland 

en Damstede onder vallen, zegt dat de scholen de ruimte niet hebben om uit te breiden: 

“Maar zoals het er nu naar uitziet, zitten we precies vol en hoeven we ook niet te loten.” 

Directeur Lou Brouwers van het IJburg College: “We nemen dit jaar tweehonderd 

leerlingen aan, vorig jaar waren dat er nog maar honderd. Dan moeten we inderdaad nog 

steeds loten, maar ik zou niet weten hoe we het moeten bekostigen als we nog meer 

leerlingen aan zouden nemen.”  

Een eerder overleg tussen de ouders en de schoolbesturen heeft deze week niets 

opgeleverd, zegt woordvoerder Cas Bijlholt van SVA. De stichting denkt dat de 

schoolbesturen het tekort aan klassen in stand houden omdat het in het belang van alle 

scholen is: “De scholen waar geloot moet worden, zien het als bewijs van hun goede 
onderwijs of medaille voor populariteit.” 
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