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Geachte leden, 

Amsterdam kenmerkt zich door een grote diversiteit van haar bevolking. Al eeuwenlang trekt 
Amsterdam een grote variëteit aan mensen aan. Mensen die zich, eenmaal hier gesettled, net zo 
Amsterdammer voelen als mensen die hier al veel langer zijn. De diversiteit maakt Amsterdam 
uniek en biedt een grote rijkdom aan de stad en haar inwoners. Maar het vraagt ook wat van haar 
inwoners. Je verbinden met de stad betekent ook dat je leert omgaan met de verschillen in de 
stad. Burgerschapvaardigheden van haar inwoners zijn in een diverse stad als Amsterdam een 
absolute voorwaarde voor een prettig leefbare stad: 

Burgerschap gaat over het maatschappelijk functioneren van mensen. Het gaat over de manieren 
waarop individuen zich verhouden tot anderen en gemeenschappen, en daarmee over omgaan met 
verschillen, diversiteit, sociale cohesie en solidariteit. Daarnaast gaat burgerschap over de verhouding 
tussen individuen, autoriteiten en instituties. Hierbij spelen aspecten als democratie, invloed en 
mensenrechten een belangrijke rol. i. 

Amsterdams burgerschap, oftewel Amsterdamnnerschap, staat voor jezelf kunnen zijn in een 
diverse omgeving en een ander ook die ruimte gunnen. Het staat voor het vermogen om in 
gelijkwaardigheid samen de stad vorm te geven. Dat gaat niet altijd vanzelf. Burgerschap en 
diversiteit zijn niet alleen mooi, maar ook complex. De praktijk laat zien dat verschillen tussen 
mensen helaas ook vaak samengaan met segregatie, kansenongelijkheid, achterstelling en 
conflict. Het is daarom belangrijk om actief Annsterdamnnerschap te bevorderen. Een belangrijke 
rol is daarbij weggelegd voor het Amsterdamse onderwijs. 

John Dewey (1859-1952) schreef in zijn boek  'Democracy  and  education'  uit 1916 al over de 
noodzaak van goed onderwijs als fundament voor een goed functionerende democratie. Volgens 
hem diende democratie het ideaal van zelfrealisatie, de vrijheid om je te ontwikkelen als sociaal 
wezen. Hij stelde daarbij dat je het succes van democratie kon meten aan de hand van de mate van 
vrijheid waarop open interactie tussen verschillende groepen plaats vond. Eigenlijk raakt John 

1  Eidhof et al, 2016; Nieuwelink, 2016; Shils, 1991; Van Gunsteren, 1998  
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Dewey daarmee de kern van de ambitie van dit college: de vrijheid om je te ontwikkelen tot wie je 
wilt zijn en om je op open wijze te kunnen verhouden tot anderen en andersdenkenden. 
En de school is daar bij uitstek de aangewezen oefenplek voor. Op school leren Amsterdamse 
kinderen samen spelen en samen leven. Het is het de plek waar kinderen van verschillende 
achtergronden elkaar kunnen ontmoeten. De plek waar kinderen leren hun eigen stem te 
ontwikkelen en te luisteren naar die van anderen. Waar ze leren zich in te leven in een ander. Op 
school in Amsterdam worden kinderen voorbereid op een toekomst in een verbonden stad. 

Landelijke ontwikkelingen 
De burgerschapsopdracht staat in Nederland al geruime tijd onder druk. Internationaal onderzoek 
wijst uit dat Nederlandse kinderen slechter scoren op burgerschapsvaardigheden dan kinderen uit 
omringende vergelijkbare landen. Op de meeste scholen krijgen leerlingen weliswaar 
burgerschapsonderwijs, maar dit is niet altijd even doelgericht en scholen hebben weinig inzicht in 
wat leerlingen ervan opsteken2. 

De minister werkt daarom momenteel aan een voorstel om het curriculum aan te scherpen. In dit 
voorstel worden scholen verplicht om actief burgerschap en maatschappelijke cohesie te 
bevorderen. Hoofdpunten van het wetsvoorstel zijn: respect voor en kennis van grondwet en 
mensenrechten, aandacht voor sociaal maatschappelijke competenties en misschien wel het 
belangrijkst, de school als oefenplaats voor democratie, waarin vanuit gedeelde waarden wordt 
gehandeld. 

Het streven van de minister is om het wetsvoorstel nog in 2019 door beide kamers te laten 
vaststellen zodat het in het schooljaar 2020-2021 ingevoerd kan worden. Amsterdam houdt deze 
belangrijke aanscherpingen nauwlettend in de gaten. Maar het college wacht hier niet op. Met 
'Amsterdammerschap in het onderwijs' nemen we een voorsprong op de landelijke 
ontwikkelingen en spelen we in op wat nodig is in Amsterdam. Met de onderwijsinspectie kijken 
we of enkele scholen in Amsterdam als voorbeeld kunnen dienen voor goed 
burgerschapsonderwijs binnen het te verwachten nieuwe kader. 

Hoofdambitie, doelstellingen en actielijnen 
De hoofdambitie van `Amsterdammerschap in het onderwijs' is het bevorderen van een 
ambitieuze en weerbare samenleving, waar iedereen zichzelf kan zijn. Waar individuen leren 
omgaan met verschillen, zich in elkaar kunnen verplaatsen, werken aan hun ontwikkeling en 
talenten. We willen het vermogen van kinderen en jongeren om op een positieve manier 
onderdeel uit te maken van de Amsterdamse samenleving versterken. 

In de periode 2019 t/m 2022 verdubbelt het college de investering ten opzichte van de vorige 
beleidsperiode. In totaal investeert het college de komende jaren 11 miljoen om de volgende drie 
doelstellingen te realiseren: 

1. Zelfrealisatie: kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen, ongeacht hun achtergrond. 
2. Ontmoeting: kinderen gaan samen naar school en ontmoeten elkaar. 
3. Inleving: kinderen kunnen zich verplaatsen in anderen. 

Deze drie doelstellingen zijn nauw met elkaar verweven. De intensivering van het beleid krijgt 
vorm in vier actielijnen: 

J.. Amsterdamse leraren en schooldirecteuren zijn bekwaam in het lesgeven in de grote stad: 
zij beheersen het 'Amsterdams meesterschap'; 

2 
Staat van het onderwijs 2018. Onderwijsverslag over 2016/17. Onderwijsinspectie. 
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2. Amsterdamse scholen borgen een veilige pedagogische relatie waarin leraren en 
leerlingen zich kunnen herkennen en gezien voelen. 

3. Amsterdamse scholen bieden een rijk curriculum dat uitgaat van moderne veelzijdige 
perspectieven. 

4. Amsterdamse leerlingen, met al hun diverse achtergronden, gaan samen naar school en 
ontmoeten elkaar. 

Ambitie 	 4 actielijnen 	maatregelen 

• Ontwikkelen programma groot stedelijk onderwijs voor directeuren 
en schoolleiders, i.s.m. kennisinstellingenen het onderwijs 

• Investeren in netwerken zoals netwerk  Urban Education  
• Samenwerken met bestaande netwerken zoals dialooggroep 

• Starten met het moeilijke gesprek op school 
• Intensivering aanpak gezonde school 
• Intensivering 'vreedzame school 'en de `transformatieve school'. 
• Stimuleren pedagogische samenwerkingen in de wijk i.s.m. de 

stadsdelen. 

• Continueren ondersteuning onderwijs via Vloa voorziening 
burgerschap 

• Verstrekken subsidie gericht op organisaties bijdrage leveren aan 
ontmoeting en verbinding in de stad. 

• Schoolbezoeken aan de gemeenteraad Pro  Demos  
• Stimuleren aandacht in onderwijs voor thema's zoals 

slavernijverleden 

• Evalueren Toelatingsbeleid bij primair onderwijs 
• Continueren scholenmarkten en stimuleren ouderinitiatieven 
• Starten pilot gemengde school 

Actielijn 1: Amsterdamse leraren en schooldirecteuren zijn bekwaam in het lesgeven in de 
grote stad: zij beheersen het 'Amsterdams meesterschap' 
Wij willen dat elke Amsterdamse docent is geëquipeerd om les te geven in een diverse stad als 
Amsterdam. Dit vraagt andere vaardigheden van een leraar, zeker op het gebied van 
burgerschapsvornning. In de lerarenopleidingen was hier tot voor kort weinig aandacht voor. 
Daarom werkt de gemeente actief samen met kennisinstellingen om dit te verbeteren. Het gaat 
hierbij bijvoorbeeld om bewustwording van eigen handelen ten opzichte van de diverse 
leerlingenpopulatie. Denk hierbij aan kennis over cultuurverschillen en hoe daar mee om te gaan, 
pedagogische handreikingen om moeilijke gesprekken te voeren en over bewustzijn van eigen 
vooroordelen. 

De gemeente wil samenwerken met schoolbesturen om onderadvisering niet meer voor te laten 
komen. Sommige schoolbesturen zetten hier al goed op in. Zo heeft schoolbestuur  Amos  samen 
met OIS onderzoek laten uitvoeren naar onderadvisering binnen de eigen scholen. Eén van de 
uitkomsten was dat leraren soms te veel de thuissituatie of het opleidingsniveau van de ouders 
meewegen in het schooladvies. Door middel van intensieve aandacht hiervoor binnen het 
schoolbestuur wordt er nu evenwichtiger geadviseerd. Dit moet voor elk bestuur gewoon worden. 
Het van belang dat docenten en directeuren van verschillende scholen elkaar kunnen vinden. We 
zetten daarom ook fors in op het faciliteren van kennisnetwerken en kennisoverdracht binnen de 
stad. De verbinding met wetenschappelijk onderzoek is van groot belang. Daarom participeren we 
in diverse onderzoeken zoals een groot onderzoek van het Nationaal Regieorgaan 
Onderwijsonderzoek (NRO) op het thema 'Het moeilijke gesprek in de klas'. En ook in de aanvraag 
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voor de academische werkplaats 'tegengaan van polarisatie via inclusieve 
onderwijsarrangementen' van UvA, HvA, scholen in het PO, VO, MBO. 

Een belangrijke stap was het sluiten van een convenant met de HvA, de VU, de UvA en de Ipabo 
waarin de opleidingen hebben afgesproken samen te werken om burgerschapsonderwijs te 
verbeteren. Door de samenwerking met het hoger onderwijs stroomt een brede uitwisseling van 
kennis en vaardigheden tussen scholen, hogescholen en universiteiten door Amsterdam. 

Wat gaan we doen? 
• We zetten in op een breed programma 'Grootstedelijk onderwijs' samen met de convenant 

partners. Dit programma bestaat uit drie onderdelen: 
- De kennisinstellingen ontwikkelen een aanbod van leergangen voor leraren en directeuren 

uit po, vo en mbo gericht op lesgeven in grootstedelijk context. Vanuit de lerarenagenda 
is hier al een start mee gemaakt met de ontwikkeling van de leergang Expert Pedagogiek. 
Door in de veilige omgeving van de school met leerlingen te praten over prikkelende 
stellingen leren zij hun mening formuleren, betrouwbare bronnen te raadplegen, naar 
elkaar te luisteren en respectvol op elkaars mening in te gaan. Door het versterken van 
zijn opvoedende rol, kan de leraar zijn vak en het leren van leerlingen versterken. Zie ook 
www.leraareenkleurrijkberoep.nl. 

- We organiseren masterclasses/ kennisdelingsbijeenkomsten in de stad met uiteenlopende 
thema's en partners, zoals over- en onderadvisering, het voeren van het moeilijke 
gesprek, het herkennen van radicalisering, wereldgeschiedenis inclusief verzwegen 
perspectieven, slavernijverleden, et cetera. 

- We zorgen voor een aanbod gericht op lerarenteams waarbij deskundigen en 
wetenschappers op school met lerarenteams aan de slag gaan, bijvoorbeeld op 
teamdagen. Daarbij maken we ook gebruik van partners, zoals het aanbod van School en 
Veiligheid. 

Daarnaast investeren we in kennisuitwisseling en kennisopbouw door het opzetten van  
community's  van scholen, schoolleiders en leraren op het gebied van lesgeven in de 
grootstedelijke context. Samen met de Gelijke Kansen Alliantie faciliteren we de  community  
grootstedelijk onderwijs, die bestaat uit po, vo en mbo scholen uit Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag en Tilburg die werken met de Transformatieve School methode van lliass El Hadioui 
en inzet op professionalisering in het lesgeven in een grootstedelijke context. Deze  
community  maakt het mogelijk om kennis op specifieke vraagstukken te delen over de 
grenzen van de steden. 

• We blijven samenwerken met de dialooggroep burgerschap. Zij spelen ook een rol in de 
uitwerking van de motie van het lid Rooderkerk inzake de Lerarenagenda 2019-2023 

(kennisplatform voor Amsterdams (burgerschaps)onderwijs). Over de uitvoering van deze 
motie informeren wij u separaat omdat dit niet alleen burgerschapsonderwijs betreft. 

• Met de convenantpartners HvA. Ipabo, VU en UvA en het OSVO organiseren we in 2020 een 
brede conferentie over burgerschap en diversiteit in het onderwijs. Waarbij natuurlijk ook 
thema's als inclusiviteit en radicalisering/ polarisatie aan bod komen. 

• We faciliteren besturen die onderzoek willen doen naar eigen functioneren op advisering 
vervolgonderwijs. 

Met deze maatregelen beschouw ik de motie Begroting 2019- Investeren in 
burgerschapsonderwijs (1096.18) Timman, De Fockert, Marttin, Temmink, La Rose, Yilmaz 
afgedaan. 
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Budget actielijn 1 
2019 2020 2021 2022 

Grootstedelijk 
onderwijs 

300.000 500.000 500.000 500.000 

Actielijn 2: Amsterdamse scholen borgen een veilige pedagogische relatie waarin leraren en 
leerlingen zich kunnen herkennen en gezien voelen 
Het college streeft naar een veilig pedagogisch klimaat waar op school en in de wijk taboes niet uit 
de weg worden gegaan en waar het stimuleren van in contact komen met andere leef- en 
zienswijzen gemeengoed is. Een veilig klimaat op school is een basisvoorwaarde om goed 
onderwijs te kunnen geven. Het is onontbeerlijk voor kinderen om zich te kunnen ontwikkelen, om 
te kunnen experimenteren met het in veilige setting uiten van eigen gevoelens en meningen. Dit 
geldt niet alleen voor de leerlingen maar natuurlijk ook voor het team op school.  Aileen  wanneer 
een schoolteam met elkaar in staat is de dilemma's te delen van de dagelijkse lespraktijk en 
moeilijke thema's als segregatie en 'botsende werkelijkheden' in de klas, dan leven zij voor wat zij 
de kinderen willen leren. Daarmee is een veilig pedagogisch klimaat niet alleen een fundament 
onder kwalitatief goed onderwijs maar ook voor geslaagd burgerschapsonderwijs op schoo1.3  

Het college stimuleert dat scholen in contact met de gemeenschap in de buurt of wijk positief 
contact onderhouden en afspraken maken over de pedagogische aanpak. Dit gebeurt bijvoorbeeld 
in de vreedzame wijk en de netwerken rond de transformatieve4  school. In deze programma's 
wordt nog een steviger fundament gelegd voor het opvoedklimaat in de buurt of wijk. 

Wat gaan we doen? 
Met het OSVO starten we een pilot rondom 'het moeilijke gesprek op school'. In eerste 
instantie met het eigen lerarenteam een jaar lang in gesprek over de dilemma's die zij in de 
klas met leerlingen tegen komen. Uiteindelijk wordt iedereen betrokken bij deze gesprekken, 
dus ook leerlingen, ouders en onderwijsondersteunend personeel. De school maakt afspraken 
over de gedeelde waarden en de normen die daarbij horen. De ervaringen worden uiteindelijk 
ook breder gedeeld. De doelstelling is dat de gesprekken onderdeel worden van het DNA van 
de scholen. Ook betrekken we hier de kennisinstellingen bij voor onderzoek en advies. Hierbij 
draagt dit programma ook bij aan het versterken van de netwerken in de stad. 

• De samenwerking rondom de aanpak `gezonde school' (GGD) wordt geïntensiveerd. We 
dragen bij aan breder onderzoek naar het onderwijsklimaat op school en het breed aanbieden 
van lessen over seksuele vorming waarbij ook aandacht is voor seksuele diversiteit. 

• We stimuleren gedegen pedagogische aanpakken op school zoals de `vreedzame school 'en de 
'transformatieve school'. We stimuleren pedagogische samenwerkingen in de wijk rond 
pedagogisch klimaat mede door actief bij te dragen aan  pilots  en initiatieven in de stadsdelen. 

Margalith Kleiwegt 'Twee werelden, twee werkelijkheden', 2016 ministerie van OCW 
Transformatieve school: Hoe ga je als school om met leerlingen die opgroeien tussen botsende codes 

van thuis, school en straat? lliass El Hadioui ontwikkelde de filosofie van de Transformatieve School 
waarbij docenten leren omgaan met straatgedrag op school. Deze methode wordt ook breder in 
wijkennetwerken toegepast. 
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• We voeren het initiatiefvoorstel kinderburgemeester uit door in schooljaar 2019-2020 een 
kinderburgemeester te verkiezen, daarbij betrekken we de bestaande kinderraden in de stad. 

• We stimuleren gsa netwerken  (gender  en seksualiteit allianties) van leerlingen en/ of 
docenten. 

2019 2020 2021 2022 

Pedagogisch 
klimaat 

500.000 500.000 500.000 500.000 

Actielijn 3: Amsterdamse scholen bieden een rijk curriculum dat uitgaat van moderne 
veelzijdige perspectieven 
We bereiden kinderen voor op een toekomst waarin omgaan met elkaar één van de belangrijkste 
competenties is. In Amsterdam is het van het grootste belang dat alle leerlingen zich erkend en 
gezien voelen op school. Ongeacht waar ze vandaan komen, wat hun ouders doen, hoe ze eruit 
zien en op wie ze verliefd worden. Dat betekent een school met een veilig pedagogisch 
schoolklimaat en waar het curriculum uitgaat van moderne veelzijdige perspectieven. Scholen 
waar leerlingen burgerschapsvaardigheden ontwikkelen, zodat ze een bijdrage kunnen leveren 
aan onze samenleving. 

Dat betekent ook iets voor kansengelijkheid. Democratisch vaardige burgers zijn beter in staat om 
macht te mobiliseren, om te lobbyen voor een deelbelang, gebruik te maken van publieke 
diensten en netwerken, kortom: om invloed te hebben op de samenleving. Taal- en 
rekenvaardigheden zijn fundamenteel voor een gelijkere start op de arbeidsmarkt. 
Burgerschapsvaardigheden zijn fundamenteel voor een gelijkere start in de maatschappij. 

Het college wil faciliteren dat Amsterdamse kinderen de geschiedenis kennen. Zoals de 
geschiedenis van het slavernijverleden wat tot op de dag van vandaag het leven van een groep 
Amsterdammers beïnvloed. Een ander belangrijk voorbeeld is kennis over de Shoah, de Tweede 
wereldoorlog en de geschiedenis van joden in Amsterdam. De geschiedenis van de Joodse 
gemeenschap is een belangrijk en onlosmakelijk deel van de Amsterdamse historie. Antisemitisme 
heeft de aandacht van het college. De collegepartijen hebben daarom ook het Amsterdams Joods 
Akkoord ondertekend op 6 maart 2018. 

Het college geeft hier ook al uitvoering aan door de voorziening burgerschap in de VLOA. Scholen 
kunnen middels deze regeling extra aandacht besteden aan thema's die belangrijk zijn voor de 
stad zoals gedeelde geschiedenis, slavernijverleden en mensenrechten. (Omdat we hiermee deels 
uitvoering geven aan Motie Diversiteit en Inclusiviteit- versterking begeleiding docenten 
holocausteducatie (TA2019-000372) van Vroege, Mbarki, Hammelburg en Ernsting, ontvangt u 
hier over separaat een brief). 

Wat gaan we doen? 
• We behouden de Vloa voorziening burgerschap, scholen kunnen 21 euro per leerling 

aanvragen voor projecten of lesaanbod wat bijdraagt aan burgerschapsonderwijs, gedeelde 
geschiedenis, diversiteit en talentontwikkeling. 

• We ontwikkelen een regeling gericht op organisaties die een waardevolle  evidence based  
bijdrage leveren aan ontmoeting en verbinding in de stad. Het gaat dan vooral om projecten 
die voor scholen zelf lastig te organiseren zijn en waarbij dialoog, in aanraking komen met 
andere leefwerelden en het ervaren van en oefenen met democratie centraal staan. Denk 
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daarbij aan projecten zoals projecten zoals Stadslab Burgerschap, Discussiëren kun je leren 
waarvan scholen eerder al veel gebruik hebben gemaakt voor het versterken van het 
burgerschapsonderwijs. Hierin zullen we nauw optrekken met het BBO en het OSVO. 

• Elke school ontvangt de poster 'Tien keer meer geschiedenis' met de tien tijdvakken vanuit 
wereldburgerschapsperspectief ontwikkeld door Miguel Heilbron in samenwerking met de 
AlanTuringschool. 

• In samenwerking met ProDemos zorgen we voor zo veel mogelijk schoolbezoeken aan de 
gemeenteraad. 

2019 2020 2021 2022 

Rijk curriculum 1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 

Actielijn 4: Amsterdamse leerlingen, met al hun diverse achtergronden, gaan samen naar 
school en ontmoeten elkaar. 
Amsterdamse kinderen verdienen de beste kansen voor hun toekomst. Het Amsterdamse 
onderwijs levert daar een belangrijke bijdrage aan. Op school ontwikkelen kinderen hun talenten. 
En ze leren er samenleven. Dat begint bij samen spelen. Zo lang we niet overal in de stad gemengd 
wonen en ouders vrij zijn in de keuze van de school van hun kinderen, is een volledig gemengd 
Amsterdams scholenbestand niet haalbaar. Het college zet er stevig op in om te zorgen dat ouders 
op zoveel mogelijk plekken in de stad de keuze voor een gemengde school kunnen maken. Met 
onderstaande maatregelen nemen we drempels weg, passen we op maat interventies toe en 
houdt het college continu de vinger aan de pols. En waar samen naar school gaan niet haalbaar is 
of niet de beste kansen biedt aan alle leerlingen, bieden we vanuit actielijn 3 mogelijkheden voor 
contact met andere leef- en zienswijzen waar kinderen van verschillende scholen elkaar 
ontmoeten. 

Wat gaan we doen? 
• Het college staat voor een transparant en eerlijk aanmeldbeleid dat ervoor zorgt dat kinderen 

gelijke kansen hebben op plaatsing op een school. Het doel is dat scholen toegankelijk zijn 
voor alle leerlingen. Een hoge ouderbijdrage werpt een drempel op voor sommige ouders. De 
gelijke toegankelijkheid van scholen komt dan in het geding. In januari 2019 heeft de 
gemeenteraad er bij het vaststellen van de Verordening op het Lokaal Onderwijsbeleid 
Amsterdam, mee ingestemd dat we vanaf kalenderjaar 2020 basisscholen met een hoge 
ouderbijdrage kunnen uitsluiten van gemeentelijke subsidies. Ook met het voortgezet 
onderwijs voert de gemeente het gesprek over de vrijwillige ouderbijdrage. 
Uit Amsterdams en landelijk onderzoek blijkt dat ouders, naast factoren als reisafstand, veelal 
scholen kiezen met leerlingen die ongeveer dezelfde achtergrond als zijzelf hebben5. In het 
voortgezet onderwijs komt daar nog de mogelijkheden voor opstroom bij. Het college 
faciliteert daarom initiatieven van schoolbesturen om ouders een diverser perspectief te 
bieden. Zo organiseren de besturen in sommige wijken scholenmarkten, waar ouders in één 
keer de gelegenheid krijgen om met verschillende scholen kennis te maken. Ook kunnen 
ouders tijdens een "scholentour" in één dagdeel een aantal scholen langsgaan. Voor het 
voortgezet onderwijs is de gemeente in gesprek met de schoolbesturen over de organisatie 
van een scholenmarkt van alle scholen in de stad. 

5  Staat van het onderwijs 2018. Onderwijsverslag over 2016/17. Onderwijsinspectie. Monitor diversiteit in het 
basisonderwijs 2018. 01S, gemeente Amsterdam. 
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• Elkaar ontmoeten begint al op jonge leeftijd. In 2017 heeft de raad het beleidsplan 'Eén 
peutervoorziening voor alle Amsterdamse peuters' vastgesteld. Deze voorziening is belangrijk 
om gelijke kansen te bieden, maar ook om te zorgen dat kinderen al vóór de basisschool 
samen spelen. In Amsterdam is de peutervoorziening daarom toegankelijk voor alle kinderen 
vanaf 2 jaar, ongeacht de achtergrondkenmerken van hun ouders. 

• Het college ondersteunt ouders en scholen die met een ouderinitiatief verandering willen 
brengen in de eenzijdige samenstelling van een school. Scholen en ouders kunnen rekenen op 
ondersteuning op maat, er is een  online  platform gecreëerd en kennisdeling wordt 
gestimuleerd. Vaak is een langdurige inzet nodig om de diverse samenstelling van de school 
ook op de lange termijn te borgen. 

• Naast ouderinitiatieven zetten schoolbesturen nog andere instrumenten in, bijvoorbeeld 
samenwerking met kinderopvang, aanscherping van de profilering van de school en meer 
aandacht voor communicatie. Ook hier biedt het college maatwerk, vanuit het uitgangspunt: 
we ondersteunen scholen die zich inzetten om gemengd te worden of te blijven. 

• Ook in het voortgezet onderwijs is het belangrijk dat leerlingen van diverse achtergronden én 
onderwijsniveaus elkaar blijven ontmoeten. Het college zet de komende jaren in op meer 
brede brugklassen van goede kwaliteit via de brede brugklas bonus in de PIEK-aanpak. 
Daarnaast werken we aan het imago van brede scholen. 

• Het college intervenieert daarnaast door bij de huisvesting en spreiding van basisscholen 
doorlopend het streven naar gemengde scholen van voldoende omvang in het oog te houden. 
Waar sprake is van een onevenwichtige spreiding van leerlingen werken we toe naar een 
gemengder scholenbestand door verhuizing, herschikking en/of vernieuwing van 
schoolgebouwen. En bij de bouw van nieuwe basisscholen is een aantal uitgangspunten 
vastgesteld door de gemeente en de schoolbesturen om ditzelfde doel te bewerkstelligen: 

- Beginnende scholen starten tegelijk met de oplevering van de eerste woningen; 
- We maken scholen aantrekkelijk voor diverse groepen leerlingen, o.a. door alles-in-

één-scholen te realiseren; 
We kiezen waar mogelijk voor schoollocaties op de rand tussen het bestaande gebied 
en ontwikkelgebied. 

Ook In het voortgezet onderwijs werkt de gemeente met de schoolbesturen aan een goede 
spreiding van scholen. Uitgangspunt daarbij is dat er in elke windrichting een keuze is voor 
ouders en kinderen. Een goede spreiding van het categorale aanbod en het brede aanbod 
staat daarbij voorop. 

• Het college monitort segregatie in het Amsterdamse onderwijs jaarlijks. De monitor van 2019 
komt in september beschikbaar. Over de resultaten van deze jaarlijkse 'thermometer' kunnen 
we na de zomer verder in gesprek gaan. Bovendien heeft het college u in het voorjaar 
geïnformeerd dat de gemeente samen met de Onderwijsinspectie opdracht heeft gegeven tot 
een uitvoeriger, vierjarig onderzoek. Het doel van het onderzoek is om een model voor 
segregatie te maken waarin de effecten van beleidsinterventies op schoolkeuze en 
onderwijssegregatie, voorspeld kunnen worden. Het onderzoek helpt ons om te begrijpen hoe 
onbedoelde effecten van individueel gedrag tot verandering op macroniveau kan leiden. 
Zodra er rapporten of publicaties uit dit onderzoek voortkomen, informeert het college u. 

• Bij het vaststellen van de beleidsbrief Onderwijsvisie 2019-2025 in maart van dit jaar, heeft de 
gemeenteraad bovendien de motie van raadslid Flentge aangenomen (aanpakken van 
segregatie en kansenongelijkheid in het onderwijs) die het college oproept te experimenteren 
om tot een evenwichtige spreiding van kinderen met risico op onderwijsachterstand te komen 
(TA2019-000378). Het college betrekt de Amsterdamse schoolbesturen bij de uitvoering van 
deze motie en informeert u in het derde kwartaal van 2019 nader. 
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Tot slot 
In deze brief heeft het college voor u uiteengezet hoe we de komende jaren te werk gaan om onze 
ambitie voor burgerschap en diversiteit in het onderwijs te realiseren. Door scholen te 
ondersteunen om hun burgerschapsopdracht, juist hier Amsterdam, gedegen vorm te geven, 
werkt het college aan een verbonden stad. Met deze inzet bevorderen we een ambitieuze en 
weerbare samenleving, waar individuen werken aan hun ontwikkeling en talenten en waar 
iedereen zichzelf kan zijn. Vanuit de overtuiging dat burgerschapsvaardigheden van fundamenteel 
belang zijn voor een gelijkere start in de maatschappij. 

Over onze inzet blijft het college graag met u in gesprek. Burgerschap en diversiteit in het 
onderwijs zijn thema's die even mooi als complex zijn. Het vraagt onze voortdurende aandacht en 
een lange adem. Wij stellen u daarom voor om over de voortgang van de vier actielijnen, waar het 
college met inzet van alle betrokkenen aan gaat werken, jaarlijks te rapporteren. 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendqlijke groet, 
Namens het co lege van burgemeester en wethouders, 

"agilej 	  

	

.~-el "  saar4T+a t 	 

Wethouder Onderwijs 

6 Het college werkt vanuit verschillende invalshoeken aan het tegengaan van segregatie in het onderwijs, zoals de 

peutervoorziening, onderwijshuisvesting en de PIEK-aanpak. De financiële inzet hierboven betreft uitsluitend de 

genoemde stimuleringsmaatregelen, zoals scholentours, scholenmarktenen onderzoek. 
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