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Geachte mevrouw Kukenheim, beste Simone

In het Parool van zaterdag 28 maart jl. zegt de Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO)
dat het ruilen van plaatsen op een basisschool misschien wel een oplossing is voor
ontevreden ouders. Ook via de social media dreigt een soort ruilhandel te ontstaan. Ruilen
van plaatsen is echter niet toegestaan, de plaatsing is immers een bestuursbesluit en
persoonsgebonden.
De eerste plaatsingsronde laat zien dat 96% van de leerlingen geplaatst is op scholen van
de 1e, 2e en 3e voorkeur. Met een kleine groep van rond de 83 ouders is intensief contact
over de plaatsing van hun kind(eren). Rond de 150 scholen hebben gezamenlijk nog plaats
voor 2500 kinderen. De exacte resultaten zijn in uw bezit.
Het BBO dient nu bij u een klacht in tegen de handelwijze van het OCO en de wijze waarop
deze zich hiermee manifesteert in de media. Het BBO ervaart dit als een directe
ondergraving van het recent geïmplementeerde beleid. Een beleid dat nadrukkelijk en
minutieus met de gemeente is afgestemd.
Hoe kan het zijn dat een door de gemeente geïnitieerde en in stand gehouden organisatie
zich op een dergelijke wijze – en niet voor het eerst - tegen dit beleid keert?
Hoe kan het dat deze organisatie vrijuit persberichten doet uitgaan, terwijl bijvoorbeeld
persberichten van het BBO altijd afgestemd worden met de gemeente als het gezamenlijk
beleid betreft.
Hoe kan het zijn dat een onderdeel van de gemeente op deze wijze beleid negatief
beïnvloedt en ouders bewust aanzet tot illegale handelingen?
Het BBO is van mening dat u als wethouder en de gemeenteraad als opdrachtgever van het
OCO deze organisatie tot de orde dient te roepen. Het gaat niet aan dat binnen één en
dezelfde organisatie (in dit geval de gemeente) er enerzijds constructief wordt
samengewerkt om doordacht beleid te ontwikkelen en te implementeren en anderzijds een
gemeentelijke dienst volkomen eenzelvig dat beleid meer dan negatief afschildert en
beïnvloedt.
Desgewenst willen we graag in de gelegenheid gesteld worden deze klacht nader toe te
lichten.

Correspondentieadres Postbus 9853 . 1006 AN Amsterdam
T (020) 346 32 65 . I www.bboamsterdam.nl
. E info@bboamsterdam.nl
1

Te uwer informatie vindt u in de bijlage de ingezonden brief van het BBO die dinsdag 31
maart jl. in Parool is geplaatst.
In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Namens het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam
de voorzitters,

Diane Middelkoop

en Herbert de Bruijne
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