
 

 

Sweelinck College blijft open 

AMSTERDAM – Alle huidige leerlingen en leerlingen die zich dit voorjaar aanmelden voor de brugklas 

van het Sweelinck College, kunnen op deze school een diploma behalen. Dat heeft schoolbestuur ZAAM 

besloten door een eerder voorgenomen besluit tot afbouw in te trekken. De school aan de 

Moreelsestraat blijft dus open.  

  

Barbara Dijkgraaf, voorzitter van het college van bestuur van ZAAM: “Als schoolbestuur gaan we voor 

brede scholengemeenschappen met een herkenbaar en aantrekkelijk profiel en kwalitatief goed 

onderwijs, dit staat in ons strategisch beleidsplan. We gaan verder met het ontwikkelen van een 

innovatief onderwijsconcept in Amsterdam-Zuid. Tegelijkertijd willen we ons inzetten voor het Sweelinck 

College op het gebied van aantrekkingskracht, profiel en onderwijskwaliteit.”  

Ouders, leerlingen en medewerkers reageerden vorige week geëmotioneerd op het voornemen de school 

af te bouwen. “Terugblikkend moeten we constateren dat we de consequenties voor medewerkers, 

ouders en leerlingen niet goed hebben uitgewerkt. Er waren nog geen afgestemde plannen, die zouden 

later ontwikkeld worden. Daardoor ontstond veel verwarring en onduidelijkheid bij leerlingen, ouders en 

medewerkers. Het voorgenomen besluit leidde tot emoties en kritische vragen, ook van de media.” 

ZAAM neemt alle reacties ter harte en heeft nu dus besloten dat het Sweelinck College open kan blijven. 

Dijkgraaf: “We gaan de komende maanden met het team, ouders, leerlingen en medezeggenschapsraad 

in gesprek over de toekomst. We vinden we dat er iets moet veranderen op het gebied van 

aantrekkingskracht, profiel en onderwijskwaliteit. We zien ook dat het team van de school al stappen 

heeft gezet om de resultaten te verbeteren. Daar gaat ZAAM de school verder mee helpen. Samen komen 

we op korte termijn in actie met goede ondersteuning. We gaan de krachten bundelen en in goed overleg 

en gezamenlijkheid ons inzetten voor het Sweelinck College.” De open dagen op woensdag 15 februari en 

zaterdag 18 februari 2023 gaan door zoals gepland.  
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