SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.
INDIENING
Steller vragen: R. Ates, HBB
Datum: 14 april 2013
Onderwerp: Loting middelbare scholen
Wijze van beantwoording:
Schriftelijke vragen worden binnen maximaal 30 dagen schriftelijk beantwoord.
Indien anders gewenst:
Graag beantwoorden vóór: raadsvergadering van 25 april. Dit in verband met mogelijke indienen van
motie over dit onderwerp
VRAAG
Inleiding
Zoals bekend werken de middelbare scholen in de regio Haarlem met een lotings-systeem. In het
verleden is hier al regelmatig kritiek op geweest. Echter dit jaar zijn de gevolgen van dit systeem
extreem.
ANTWOORD
datum: 23 april 2013
portefeuillehouder: Botter
antwoord: in rood
bijlage: brief wethouder Nieuwenburg aan Haarlemse commissie Samenleving
- Hoeveel Heemsteedse basisschool ( en zuidelijk van Heemstede i.c. Bennebroek) kinderen
zijn er in de 2e lotingsronde uit geloot.
Er zijn 4 kinderen met een havo advies uit Heemstede uitgeloot. Er zijn geen Bennebroekse leerlingen
uitgeloot. Totaal 28.
- Hoeveel van deze kinderen hebben zich ingeschreven op een lager onderwijs niveau dan het
basisschool advies.
Deze informatie is niet bij de gemeente bekend. Informatie is inmiddels via Haarlem bij de
schoolbesturen opgevraagd en het resultaat wordt u zo spoedig mogelijk meegedeeld.
- Hoeveel van deze kinderen gaan uiteindelijk naar Haarlem-Noord op school (Mendel /
Schoter).
Ook dit is nu nog onduidelijk. De inschrijvingen van deze leerlingen loopt nog. Er is nog niets definitief
bekend. Ook dit wordt zo snel mogelijk teruggekoppeld indien de informatie via Haarlem beschikbaar
is.
- Hoeveel kinderen zijn uitgeweken naar andere onderwijsregio’s
Dit is ook nog niet bekend omdat de regeling nog loopt. Sommige ouders hebben een voorlopige
aanmelding gedaan maar er kunnen nog nieuwe keuzes worden gemaakt.
Pas medio mei kan precies aangegeven worden waar alle 28 leerlingen voor gekozen hebben.
- Welke maatregelen hebben de scholen (Coornhert, ECL, Sancta, Kennemer) en
verantwoordelijke wethouders (Haarlem, Heemstede) om te zorgen dat er extra kinderen
kunnen worden opgenomen.

Er zijn dit jaar 3500 kinderen in de regio Zuid-Kennemerland die van de basisschool naar
vervolgonderwijs gaan. 97% van de kinderen zijn ingeloot op de school van hun eerste voorkeur. De
loting is als volgt verlopen:
• Na de eerste ronde zijn 113 kinderen uitgeloot. Vervolgens hebben Sancta Maria en de Rudolf
Steinerschool een extra groep geformeerd waardoor er nog 88 kinderen met een havo-advies
overbleven.
• Na de tweede loting bleven er nog 28 kinderen over.
Voor deze 28 kinderen is op het Schoter Scholengemeenschap voldoende capaciteit. Gegeven de
ruimte op de Schoter Scholengemeenschap is er geen noodzaak om nieuwe onderwijsvoorzieningen
te creëren.
Wat betreft de verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de wetouders kan het volgende worden
gemeld. Met ingang van 1 augustus 2008 is de nieuwe Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) van
kracht. Op basis van artikel 72 van de WVO bekostigt het rijk alleen een onderwijsvoorziening indien
deze is opgenomen in een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) dat door de schoolbesturen
is opgesteld en waarover op overeenstemming gericht overleg met de gemeente is gevoerd. Het doel
van deze samenwerking is het onderwijsaanbod beter aan te laten sluiten bij wensen van de
leerlingen/ouders, het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. In onze regio is medio 2010 een RPO
vastgesteld voor een periode van vijf jaar. In dit plan is geconstateerd dat er geen uitbreiding van
voorzieningen nodig is.
- Wat denkt de wethouder te kunnen doen om te zorgen dat deze kinderen toch in de regio
Zuid/ Centrum naar school kunnen.
De gemeente Haarlem vertegenwoordigt de regiogemeenten in het Regionaal Besturenoverleg
Onderwijs Zuid-Kennemerland. Dit overleg is opgericht om tegemoet te komen aan de toenemende
behoefte aan afstemming en besluitvorming op regionaal niveau. Deze behoefte is ontstaan door
maatschappelijke ontwikkelingen en overdracht van steeds meer bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van rijk en gemeente naar schoolbesturen.
Gemeente Haarlem heeft de regio over de loting geïnformeerd via het reguliere
portefeuillehoudersoverleg. Wethouder Botter heeft na de loting diverse malen direct contact gehad
met ouders uit Heemstede en de wethouder van Haarlem.
Helaas kan er geen enkele garantie worden gegeven dat alle kinderen straks ook daadwerkelijk hun
eerste jaar in de directe nabijheid van hun woning danwel bij een school van hun voorkeur geplaatst
kunnen worden.
De inspanningen tot nog toe hebben er toe geleid dat de leerlingen die voor de tweede keer zijn
uitgeloot volgend schooljaar de mogelijkheid krijgen om een overstap te maken naar een school naar
keuze binnen de regio Zuid-Kennemerland. Ze hebben dan een plaatsingsgarantie bij het Coornhert
Lyceum (zelfde schoolbestuur als Schoter Scholengemeenschap). De andere schoolbesturen zullen
zich inspannen hen een plaats op hun school te geven indien de wens van de leerling daarnaar
uitgaat.
De loting en de uitkomst heeft de volle aandacht van schoolbesturen en gemeente Haarlem. Afspraak
is dat Dunamare als schoolbestuur vanwege de plaatsingsgarantie op de Schoter
Scholengemeenschap volgt of leerlingen voor deze school kiezen dan wel voor een andere. Dit wordt
dan aan de regievoerder (=Haarlem) gemeld.
- Welke verkenningen zijn er uitgevoerd naar andere middelbare school plaatsingssystemen
dan loting?
Helaas is het de afgelopen jaren noodzakelijk geweest om als gevolg van de inschrijving voor het
voortgezet onderwijs met een lotingssysteem te werken. Op voorhand zijn er geen verkenningen naar
andere plaatsingssystemen uitgevoerd omdat er geen aanwijzingen waren dat de plaatsingsprocedure
tot dit resultaat zou leiden. Jaarlijks wordt de procedure geëvalueerd en dat zal ook dit jaar gebeuren.
Alle partijen zijn zich er van bewust dat de loting grote gevolgen heeft voor leerlingen en voelen het
als een plicht om ervoor te zorgen dat de nadelen van het systeem tot een minimum beperkt worden.

De evaluatie zal er dan ook zeker toe leiden dat uitvoerig zal worden gekeken naar verbeteringen en
alternatieven. De ouders die zich tot de gemeente hebben gewend zullen hierbij betrokken worden.

