
Aan de gemeenten Haarlem, Heemstede en Bloemendaal 
Aan de voorzitters van de fracties in deze gemeenten  
Aan de Onderwijsinspectie 
CC: 
Aan de directie en het schoolbestuur van een aantal middelbare scholen in de gemeenten Haarlem en 
Heemstede  
Aan het Haarlems Dagblad 
 

Per email verzonden        

 

         Bloemendaal, 26 maart 2008 
  
 
“Het is nog niet te laat” 
 
L.S, 
 
Met verbijstering en met toenemende ongerustheid hebben wij kennis genomen van de problematiek 
rond de inschrijving en loting bij middelbare scholen in de omgeving van Haarlem.  
 
De politiek in Nederland geeft hoog op van de noodzaak om te investeren in kennis en talent. Weg 
met de ‘zesjes-cultuur’ zegt de Minister President. De staatssecretaris van OCW stelt in haar brief van 
30 oktober 2007: ‘Het is noodzakelijk dat wij in Nederland alle talenten benutten. Daartoe moeten 
leerlingen op het voor hen juiste niveau opleidingen kunnen volgen om zich daar optimaal verder te 
kunnen ontplooien.’ 
 
Mede tegen deze achtergrond is het voor ons onbegrijpelijk dat meer dan 120 leerlingen in de 
omgeving van Haarlem niet op de door hen gewenste school terecht kunnen. Een gymnasiast kan niet 
terecht op een gymnasium, een leerling met dyslexie kan niet naar de school die bekend staat om de 
beste begeleiding. Niet alleen is het momenteel de vraag of de leerling op de gewenste school terecht 
kan, maar of er überhaupt plek is op een school in de buurt of zelfs in de omgeving van Haarlem.  
 
Het leidt er toe dat het schooladvies, waaraan men zegt veel belang te hechten (zie plaatsingsregels 
voortgezet onderwijs gemeente Haarlem), in veel gevallen niet kan worden opgevolgd. De situatie die 
is ontstaan is onverantwoord en ongewenst. De situatie doet tevens geen recht aan de 
onderwijsinspanning die de afgelopen jaren in het basisonderwijs is verricht ten einde een goede 
uitstroom van onze leerlingen te bewerkstelligen. 
 
De uitkomst zal naar verwachting zijn dat minder populaire (minder kwalitatieve) scholen opgevuld 
worden. Hierbij staat niet de kwaliteit voorop. Daarmee dreigt de leerling het slachtoffer te worden; die 
komt mogelijk niet op de plek die het beste bij hem of haar past. Minder populaire scholen worden niet 
gestimuleerd zich wezenlijk te verbeteren, maar voorzien van een gegarandeerde instroom. 
  
Daarom roepen wij de beleidsmakers dringend op om leerlingen en hun wensen en capaciteiten 
centraal te stellen in plaats van het huidige huisvestingsbeleid. Als we lokalen tot uitgangspunt 
bestempelen is een ‘zesjes-cultuur’ een zekere uitkomst. Een onmiddellijke correctie is ons inziens 
noodzakelijk. 
 
Voorkomen moet worden dat de brugklassers die nu worden getroffen, het kind van de rekening 
worden. Wij verzoeken u dringend om per ommegaande de hiervoor noodzakelijk maatregelen te 
nemen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. 
 
 
 
Ouders, Directie en bestuur Josephschool Bloemendaal  
 


