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Geachte lezer, 
 
Naar aanleiding van het besluit van het Sint Nicolaas Lyceum (SNL) om geen leerlingen met 
een enkelvoudig HAVO-advies toe te laten tot hun brugklassen, de reactie daarop van de 
gemeente en de reactie van het OSVO-bestuur, willen wij (het samenwerkingsverband van zes 
brede en vernieuwende schoolgemeenschappen in Amsterdam) graag reageren. Wij maken 
ernstig bezwaar tegen dit besluit en wijzen het met klem af. In deze brief lichten wij graag toe 
waarom. 
 
De gezamenlijke schoolbesturen van het VO hebben hun afspraken over de overgang van het 
PO naar VO vastgelegd in de kernprocedure, de KP1, en de afspraken over het aanbod van 
alle besturen in het RPO. Wij zijn van mening dat het besluit van het SNL niet in 
overeenstemming is met deze afspraken; naast het feit dat er formeel juridisch het een en 
ander is af te dingen op het tussentijds veranderen en het niet langer toelaten van leerlingen 
met een HAVO-advies, is het besluit zeker niet in overeenstemming met de bedoeling van de 
afspraken: transparantie over de toelatingseisen en een helder aanbod voor alle leerlingen 
voor alle niveaus. 
 
In het RPO hebben we gezamenlijk het volgende over het aanbod in Centrum/Zuid 
vastgelegd:  
"In  Centrum/Zuid moet een goed, volledig aanbod in balans worden gebracht. Het 
optimaliseren van het aanbod in de rest van de stad moet de druk op de scholen in 
Centrum/Zuid verlichten. Het aantal (uit)lotingen moet sterk verminderd worden. Het gevaar 
van versmalling moet daarbij worden voorkomen. Scholen die mavo en havo klassen 
vervangen door vwo- en Gymnasiumklassen trekken het aanbod nog verder scheef. Meer 
smalle en categorale scholen in Centrum/Zuid en brede scholengemeenschappen met een 
suboptimale verhouding tussen de afdelingen zijn ongewenst."  
 
Met het éénzijdig en zonder enig overleg (in OSVO-verband) veranderen van het aanbod en 
de toelatingeisen voor groepen leerlingen schendt het SNL de gemaakte afspraken in het 
kader van de Kernprocedure 1. Met het uitsluiten van leerlingen met een enkelvoudig HAVO-
advies (cito 538) wordt een aanzienlijke groep leerlingen in de schoolkeuze beperkt en wordt 
de druk op andere scholen in Zuid/centrum verhevigd. Tegelijkertijd wordt het SNL een 
school die in feite voor haar HAVO-afdeling een hoger ingangsniveau vraagt dan alle andere 
scholen in de stad. Waar vorig jaar nog een groot aantal HAVO-leerlingen werd toegelaten, 
worden deze op basis van achterblijvende resultaten de deur geweigerd. Graag willen wij als 



brede scholengemeenschappen die deze problematiek zelf heel goed kennen, het SNL hierbij 
met raad en daad terzijde staan als daartoe behoefte is.  
 
Als de mogelijkheid van de gemengde adviezen er toe leidt dat daarmee een uniform advies in 
feite als te laag voor het niveau wordt beoordeeld, klopt er iets niet meer in de toelatingseisen 
en daaraan gekoppelde adviesstructuur en bandbreedtes in Cito-scores. Dit kan niet de 
bedoeling zijn van de afspraken in de KP1.  
 
Samengevat: 

• In onze optiek worden de regels eenzijdig veranderd tijdens de wedstrijd 
• Deze stap is niet conform afspraken KP1 en RPO 
• De andere scholen in de stad, en zeker in Zuid, worden extra belast: meer Havisten 

met een enkelvoudig advies bij een gelijkblijvend aantal beschikbare plaatsen met als 
gevolg een toename van de lotingproblematiek  

• De keuze voor leerlingen met een enkelvoudig HAVO-advies wordt ten onrechte 
ingeperkt. 

 
Wij vragen het bestuur van de SVOAZ en de directie van het SNL om op haar besluit terug te 
komen en leerlingen met een enkelvoudig HAVO advies toe te laten, conform de afspraken in 
KP-1 en RPO. 
 
Wij vragen tegelijkertijd het OSVO bestuur en de gemeente Amsterdam toe te zien op de 
uitvoering van de afspraken die vastgelegd zijn in KP1 en het RPO.  
 
Rectoren, directeuren en bestuurders van het samenwerkingsverband brede 
schoolgemeenschappen: 

Saskia Grotenhuis, OSB 
Jos Catau, Spinoza Lyceum 
Lou Brouwers, IJburg College 
Ferd Stouten, Montessori Scholengroep Amsterdam 
Harold Ansink, Vrijescholen Noord-Holland 
Ewald Weiss, Caland Lyceum 
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