
regio

vmbo-‐(g)t	  
en	  vmbo-‐
t/havo

havo	  en	  
havo/vwo vwo totaal opmerkingen

Amsterdams	  Lyceum zuid 0 -‐6	  vwo	  gaat	  niet	  loten
Barlaeus	  Gymnasium zuid -‐11
Berlage	  Lyceum zuid 0 -‐2	  h/v	  waarschijnlijk	  te	  plaatsen

Fons	  Vitae	  Lyceum zuid -‐33
(vanwege	  2/3e	  vwo	  tov	  1/3e	  havo	  alle	  vwo	  
aanmeldingen	  geplaatst?)

Gerrit	  van	  der	  Veen	  College zuid -‐37
Montessori	  Lyceum	  Amsterdam	  (MLA)zuid -‐28 0 2	  vwo	  leerlingen	  waarschijnlijk	  te	  plaatsen
Spinoza	  Lyceum zuid -‐35 -‐58 -‐16
St	  Ignatius zuid -‐18
St	  Nicolaas zuid -‐72 -‐60
UITLOTINGEN zuid -‐35 -‐228 -‐105 -‐368 subtotaal	  per	  regio
KLASSEN	  TEKORT zuid -‐1,3 -‐8,1 -‐3,8 -‐13,1 klassen	  tekort	  per	  regio

Berlage	  Lyceum zuid 10 49
CSB zuid ? ? nog	  onbekend
HLZ zuid 7 21
MLA zuid 58
Sweelinck zuid 59
Vossius zuid 12
RESTCAPACITEIT zuid 117 7 33 157

SALDO	  PLAATSEN	   zuid 82 -‐221 -‐72 -‐211

SALDO	  KLASSEN zuid 2,9 -‐7,9 -‐2,6 -‐7,5

overschot	  mavo	  en	  tekort	  havo	  en	  vwo	  in	  Zuid,	  
mavo-‐capaciteit	  omzetten	  in	  havo	  en	  nieuw	  
Lyceum	  stichten?

4e	  Gymnasium west 0 -‐6	  vwo	  hoeven	  wellicht	  niet	  loten

Caland	  2 west -‐45 0
-‐11	  h/v-‐leerlingen	  mogelijk	  plaatsbaar	  door	  
combinatie	  met	  vwo-‐klas	  waar	  nog	  ruimte	  is

Calandlyceum west -‐69 -‐29
wellicht	  1	  h/v-‐klas	  voor	  28	  ll	  extra	  door	  combi	  
half	  gevulde	  ath	  en	  gym	  klas	  (-‐57+28=-‐29)

Cartesius	  Lyceum west -‐64
verdeling	  ath	  en	  gym	  onduidelijk,	  daarin	  nog	  ca	  9	  
plaatsen	  over

UITLOTINGEN west -‐178 -‐29 0 -‐207 subtotaal	  per	  regio
KLASSEN	  TEKORT west -‐6,4 -‐1,0 0,0 -‐7,4 klassen	  tekort	  per	  regio

Comenius	  Lyceum west ? ? nog	  onbekend
Hervormd	  Lyceum	  West west ? ? ? nog	  onbekend
Marcanti	  College west ? ? nog	  onbekend
Meridiaan	  College west 47
RESTCAPACITEIT west 47 0 0 47

SALDO	  PLAATSEN	   west -‐131 -‐29 0 -‐160

SALDO	  KLASSEN west -‐4,7 -‐1,0 0,0 -‐5,7

Comenius	  en	  HLW	  vormen	  misschien	  voor	  
sommige	  leerlingen	  uit	  Nieuw-‐West	  nog	  een	  
alternatief;	  ca	  5	  klassen	  tekort	  aan	  mavo	  
capaciteit	  tenzij	  deze	  leerlingen	  naar	  zuid	  gaan

Damstede noord -‐37
Hyperion	  Lyceum noord -‐42
UITLOTINGEN noord 0 -‐37 -‐42 -‐79
KLASSEN	  TEKORT noord 0,0 -‐1,3 -‐1,5 -‐2,8

Bredero	  Mavo noord 50

De	  nieuw	  Havo noord 39
kwaliteit	  De	  Nieuwe	  Havo	  als	  (door)startende	  
school	  is	  moeilijk	  objectief	  te	  beoordelen

Over-‐Y	  College noord ? nog	  onbekend
RESTCAPACITEIT noord 50 39 89

SALDO	  PLAATSEN	   noord 50 2 -‐42 10

SALDO	  KLASSEN noord 1,8 0,1 -‐1,5 0,4

2	  klassen	  vwo	  tekort	  in	  Noord	  of	  heeft	  Hyperion	  
ook	  veel	  leerlingen	  van	  beneden	  het	  IJ	  
getrokken?	  2	  klassen	  overschot	  mavo



Vooralsnog	  geen	  lotingen oost

Vooralsnog	  geen	  lotingen	  in	  Oost,	  wellicht	  nog	  
op	  IJburg	  College	  ivm	  evenwichtige	  verdeling	  
adviezen;	  dan	  misschien	  aantal	  vmbo-‐leerlingen	  
uitgeloot	  (b/k)	  en	  nog	  plek	  voor	  vwo

UITLOTINGEN oost 0 0 0 0
KLASSEN	  TEKORT oost 0 0 0 0

Cosmicus oost 22 28 16

IJburg	  College oost 52

Als	  IJburg	  College	  	  nog	  h/v-‐leerlingen	  wil	  
opvangen	  leidt	  dit	  (waarschijnlijk)	  tot	  uitloting	  
van	  b/k-‐leerlingen

Pieter	  Nieuwland oost 59 26
RESTCAPACITEIT oost 22 139 42 203

SALDO	  PLAATSEN	   oost 22 139 42 203
SALDO	  KLASSEN oost 0,8 5,0 1,5 7,3 opvallend	  overschot	  h/v-‐klassen	  in	  Oost

Vooralsnog	  geen	  lotingen zuidoost 0 0 0 0
UITLOTINGEN zuidoost 0 0 0 0
KLASSEN	  TEKORT zuidoost 0 0 0 0

Exellius zuidoost ? nog	  onbekend
SG	  Reigersbos zuidoost ? ? nog	  onbekend
OSB zuidoost 26 nog	  capaciteit	  voor	  h/v	  of	  vwo	  
RESTCAPACITEIT zuidoost 0 26 0 26

SALDO	  PLAATSEN	   zuidoost 0 26 0 26

SALDO	  KLASSEN zuidoost 0,0 0,9 0,0 0,9

OSB	  vormt	  wellicht	  nog	  stedelijk	  alternatief	  voor	  
degenen	  die	  geen	  bezwaar	  hebben	  tegen	  
reisafstand

TOTAAL	  UITLOTINGEN stad -‐213 -‐294 -‐147 -‐654
TOTAAL	  KLASSEN	  TEKORT stad -‐7,6 -‐10,5 -‐5,3 -‐23,4

RESTCAPACITEIT	  PLAATSEN stad 236 211 75 522
RESTCAPACITEIT	  KLASSEN stad 8,4 7,5 2,7 18,6

SALDO	  PLAATSEN	   stad 23 -‐83 -‐72 -‐132

SALDO	  KLASSEN stad 0,8 -‐3,0 -‐2,6 -‐4,7

Stedelijk	  gezien	  vormen	  de	  scholen	  die	  nog	  geen	  
inzage	  hebben	  gegeven	  in	  stand	  aanmeldingen	  
en	  misschien	  nog	  capaciteit	  over	  hebben	  geen	  
reëel	  alternatief.	  Er	  lijkt	  behoefte	  te	  zijn	  aan	  een	  
extra	  lyceum	  in	  Zuid,	  eventuel	  tegen	  de	  
westgrens	  aan.	  Daarnaast	  zal	  groot	  aantal	  
leerlingen	  bereid	  moeten	  te	  zijn	  te	  reizen	  naar	  
Oost.


