
X Gemeente 
Amsterdam 

X 
X  

Bezoekadres 

Amstel i 

1011 PN Amsterdam 

Postbus 202 

l000  AE  Amsterdam 

Telefoon 14 020 

amsterdarn.n1 

Retouradres: Postbus 202, 1000  AE  Amsterdam 

Aan de leden van de gemeenteraad 

Datum 

Behandeld door 

Bijlage(n) 

Onderwerp 

19 maart 2019 
OJZ (afdeling Onderwijs & Leerplicht) 
VLoA-voorziening Kansenaanpak Voortgezet Onderwijs 
Onderzoek kansengelijkheid in het Amsterdams voortgezet onderwijs 

Kansenaanpak Voortgezet Onderwijs 2019-2023 

Geachte raadsleden, 

Ieder kind verdient alle kansen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Amsterdam wil een 

rechtvaardige stad zijn waarin iedereen, los van zijn of haar achtergrond, gelijke kansen heeft. De 

verschillen tussen kinderen in de stad zijn soms groot. Daarom vergt het bieden van gelijke kansen 

extra inzet voor de groep kinderen die vanwege hun achtergrond nog te vaak geen optimaal 

schoolresultaat behalen. Juist voor deze kinderen zetten we in Amsterdam een stap extra. Met de 

Kansenaanpak Voortgezet Onderwijs (VO) ondersteunt het college leerlingen en scholen die dat het 

hardst nodig hebben. Dat doen we met specifieke inzet die direct ten goede komt aan leerlingen in 

het vo. Hiermee bouwen wij voort op de Kansenaanpak Primair Onderwijs (PO), die bestaat sinds 

schooljaar 2018-2019. Zodat leerlingen gedurende de gehele schoolloopbaan de aandacht krijgen 

die nodig is voor gelijke kansen. In deze brief wil ik u vragen de uitgangspunten die het college 

voorstelt voor de Kansenaanpak VO vast te stellen. 

College investeert c 9,2 miljoen in Kansenaanpak VO 

In het coalitieakkoord 2018-2022 "Een nieuwe lente, een nieuw geluid" ligt de nadruk op 

kansengelijkheid. Dit college maakt van het tegengaan van kansenongelijkheid topprioriteit voor 

de komende jaren. In de brief 'Onderwijsvisie 2019-2025' is deze ambitie nogmaals uitgesproken. 

Het college stelt voor om de komende vier jaar via de Kansenaanpak VO € 9,2 miljoen te investeren 

in leerlingen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs om te werken aan gelijke kansen. 

De Kansenaanpak VO richt zich op het vergroten van de ontwikkelkansen van middelbare 
schoolleerlingen. Scholen, met veel leerlingen die op basis van hun achtergrondkenmerken risico 
lopen op achterstand, ontvangen middelen om deze leerlingen extra te ondersteunen. Op deze 
wijze investeert het college het meest, waar dat het hardste nodig is. De Kansenaanpak VO is in 
afstemming met het voortgezet onderwijs tot stand gekomen. Binnen de Kansenaanpak VO 
werken de gemeente en het onderwijs aan drie ambities, te weten: 

• Tegengaan van onderwijsachterstanden op taal en rekenen; 

• Vergroten van ouderbetrokkenheid; 
• Bevorderen van opstroom en voorkomen van afstroom van individuele leerlingen binnen 

het voortgezet onderwijs. 

Met extra middelen vanuit de Kansenaanpak VO kunnen scholen meer tijd besteden aan passende 

begeleiding aan leerlingen om hen optimaal te laten ontwikkelen en/of te laten doorstromen naar 

een hoger niveau binnen het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld door extra taalondersteuning, 
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verlengde leertijd of extra inzet op ouderbetrokkenheid door hun mentoraten. Scholen kunnen op 

maat de middelen inzetten, passend bij de opgave van hun school. 

Via het subsidiëren van de pilot Zomerschool zet de gemeente daarnaast in op het vergroten van 

mogelijkheden tot stapelen van diploma's door leerlingen in het voortgezet onderwijs. De pilot 

start in juni 2019. Minimaal 200 gediplomeerde vmbo- of havo-leerlingen van de Amsterdamse vo-

scholen kunnen zich gedurende de zomer bijscholen voor bepaalde vakken en werken aan studie-

en planningsvaardigheden. Op deze manier vergroten zij hun kansen op een succesvolle afronding 

van de vervolgopleiding. 

Nieuwe kindgerichte verdeelsystematiek 
Amsterdam heeft een groep leerlingen die structureel extra ondersteuning nodig heeft. 

Om de ondersteuning in te zetten daar waar dat het hardste nodig is, stelt het college een 

verdeelsystematiek voor op basis van een nieuwe definitie van doelgroepleerlingen in het 

voortgezet onderwijs. Doelgroepleerlingen (leerlingen met ouders met een lage Sociaal 

Economische Status (SES)) worden daarbij bepaald op basis van twee indicatoren: 

opleidingsniveau en huishoudinkomen van de ouders. Daarnaast duiden wij een leerling in een 

internationale schakelklas (ISK) ook aan als doelgroepleerling. Uit onderzoek blijkt dat een lage 

SES een belangrijke voorspeller is voor het risico op onderwijsachterstanden. 

Om de omvang en spreiding van de doelgroepleerlingen per school jaarlijks te bepalen, maakt het 

college gebruik van een terugkerende analyse uitgevoerd door de dienst Onderzoek Informatie en 

Statistiek (01S). Hierdoor ontstaat een beeld van de omvang en spreiding van de Amsterdamse 

leerlingen waarop de Kansenaanpak Voortgezet Onderwijs zich richt: ongeveer 18.009 middelbare 

schoolleerlingen. Het geeft een inschatting van het aantal leerlingen met een risico op 

onderwijsachterstanden. 

De gemeente berekent het maximale subsidiebedrag dat beschikbaar is voor een school op grond 

van het aantal doelgroepleerlingen op ioktobervan het schooljaar twee jaar voorafgaand aan het 

schooljaar waarvoor aangevraagd wordt. Om te voorkomen dat het budget versnipperd raakt over 

de stad komen alleen scholen in aanmerking die uit meer dan 47 procent doelgroepleerlingen 

bestaan. De gemeente verdeelt het budget vervolgens op basis van het absolute aantal 

doelgroepleerlingen per school, waarbij gelimiteerde bedragen gelden voor acht te onderscheiden 

categorieën. De subsidiebedragen per school liggen tussen de c so.000,- en c 120.000,- per 

schooljaar. Op deze wijze houdt de gemeente rekening met de grootte van de scholen in het 

Amsterdamse voortgezet onderwijs. Bij een drempel van 47% kunnen zowel grote als kleine 

scholen gebruik maken van een aanzienlijk bedrag om het verschil te maken voor de leerlingen op 

hun school. In schooljaar 2019 — 2020 kunnen op basis van dit drempelpercentage en het 

beschikbare totaalbudget ongeveer 36 scholen met zo'n 1.2.972Ieerlingen ,die een risico lopen op 

een achterstand, gebruik kunnen maken van deze voorziening. De gemeente bereikt hiermee 72% 

van de doelgroepleerlingen. 

Kansenongelijkheid neemt toe in het onderwijs 

Het college wil via de Kansenaanpak VO inzetten op gelijke kansen voor middelbare 

schoolleerlingen, omdat zij constateert dat de kansenongelijkheid toeneemt in het onderwijs. Het 

opleidingsniveau en inkomen van ouders is in grote mate bepalend voor de kansen van leerlingenl. 

1  Staat van het onderwijs 2018. Onderwijsverslag over 2016-2017. Onderwijsinspectie. 
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Zo gebeurt het dat kinderen met een gelijke startsituatie, maar vanwege hun 

achtergrondkenmerken op een heel ander eindniveau uitkomen. We zien op verschillende thema's 
ongelijkheid ontstaan: 

• Onderwijsachterstanden op taal- en rekenen: deze leerlingen stromen het voortgezet 

onderwijs in met een te laag niveau van Nederlands, wiskunde/rekenen. Zij hebben 

structureel extra ondersteuning nodig voortaal- en rekenonderwijs. 
• Grote afstand van ouders tot school2: ouders kunnen vaak onvoldoende ondersteuning 

bieden bij de schoolloopbaan van hun kind, soms vanwege een taalbarrière. Ze zijn vaak 

onbekend met het onderwijssysteem en/of minder mondig, waardoor ze niet (durven) 

opkomen voor hun kind. Ook krijgen deze kinderen minder vaak toegang tot bijles. 
• Effecten van het huidige schoolsysteem. Door de inrichting van het schoolsysteem is het 

lastiger om door op of door te stromen naar een hoger niveau in het voortgezet onderwijs. 

De verschillende typen voortgezet onderwijs sluiten minder goed op elkaar aan en er zijn 

meer smalle scholengemeenschappen. Vooral leerlingen met een lage SES hebben 

hiermee te maken, omdat zij vaker een advies voor een lager onderwijsniveau krijgen op 
de basisschool. 

Om de kansenongelijkheid te bestrijden is het van belang dat het Amsterdamse voortgezet 

onderwijs werkt aan deze belemmeringen. Het onderwijs moet maximaal kansen bieden aan alle 

leerlingen om zich te kunnen ontwikkelen en zo een optimaal resultaat kunnen behalen. Zodat 

jongeren zich nu en in de toekomst op de arbeidsmarkt kunnen redden. 

Naast de Kansenaanpak VO wil de gemeente inzetten op het versoepelen van de (kwetsbare) 

overgangen, tegengaan van nadelige gevolgen van vroegselectie en het bieden van een brede 

ontwikkelomgeving. Dit wil het college doen door met de PIEK-aanpak in te zetten op de kwaliteit 

en kwantiteit van brede brugklassen. Scholen worden op deze manier in staat gesteld ook te 

werken aan de onderwijsstructuur. Wij zullen u de plannen voor deze PIEK-aanpak voor de zomer 
voorleggen.  

Monitoring  en kennisdeling 

Het college geeft scholen de vrijheid om aan de gestelde ambities te werken, aansluitend op de 

huidige uitdagingen van de school. En dat gaat gepaard met verantwoordelijkheid. Scholen zullen 

volledig transparant over de middelen die zij aanvragen, hoe zij die inzetten en wat het oplevert, 
middels een maatwerkplan. 

Het college zal uw raad over de opbrengsten regelmatig, tenminste één keer per jaar, informeren 

via een voortgangsrapportage. Ook wordt onderzoek gedaan of specifieke oplossingen effect 

sorteren, of om uitdagingen beter in beeld te krijgen. Het college onderzoekt momenteel op welke 

wijze het nog op te richten kenniscentrum kansengelijkheid hier een rol in kan spelen. 

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de opgedane kennis en expertise ook gedeeld wordt. 

Leraren, schoolleiders en andere professionals leren van elkaar binnen de school, maar ook 

kennisdeling tussen de scholen is belangrijk. Scholen kunnen elkaar inspireren met goede 

Onderzoek Kansengelijkheid in het Amsterdamse voortgezet onderwijs, dec 2018, Youngworks. 
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voorbeelden om te komen tot een steeds effectiever aanbod van onderwijsinterventies voor 

leerlingen met een risico op achterstand. Zo gaan bijvoorbeeld ook de goede lessen en 

aanbevelingen uit de onderzoeksrapportage over ouderbetrokkenheid in het voortgezet 

onderwijs, die ik in de commissie van 28 maart 2019 met u deelde, mee in deze aanpak. 

Tot slot 

Met deze impuls verwacht het college een stevige bijdrage te leveren aan gelijke kansen voor 

kinderen (en hun ouders) in het voortgezet onderwijs in Amsterdam. Zoals ook in de 

Onderwijsvisie, waarmee u heeft ingestemd op 13 maart jl. beschreven is, is dit niet de enige 

ambitie en aanpak om gelijke kansen te realiseren. Dat begint in de basis met kwalitatief goed 

onderwijs op alle Amsterdamse scholen in een goed schoolgebouw. Waar kinderen (passend) 

onderwijs krijgen aangeboden om hun weg te vinden in onze stad. Middels de Kansenaanpak 

Primair Onderwijs ondersteunt het college de groep basisschoolkinderen extra waar dat het hardst 

nodig is. En via een stedelijk plan kansengelijkheid kijken we onder andere naar belemmerende en 

bevorderende factoren, zoals armoede, sport, gezondheid, inkomen in de thuissituatie en de 

omgeving, die de ontwikkeling van kinderen beïnvloeden. Dat is ook nodig om ieder kind, los van 

zijn of haar achtergrond, gelijke kansen te bieden. 

Met vriendelijke groet, 

Namens h t college van burgemeester en wethouders, 
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