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Onderwijsvisie 2019-2025 

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. 

Amsterdam heeft een enorme rijkdom die we willen benutten voor onze kinderen. Op school 

ontwikkelen zij hun talenten. En ze leren er samen spelen en samenleven, in het belang van een 

mooie toekomst in een verbonden stad. Amsterdamse kinderen verdienen de beste kansen voor 

hun toekomst. En andersom heeft de stad de jongste generatie ook hard nodig. 

Tegelijkertijd constateer ik dat kansenongelijkheid in het onderwijs toeneemt, zoals de 

onderwijsinspectie al meerdere jaren achtereen laat zien in de 'Staat van het Onderwijs'. Het 

opleidingsniveau van ouders is in grote mate bepalend voor de kansen van leerlingen. Dit neemt 

de laatste jaren alleen maar toe. De inspectie constateerde in 2018: "Leerlingen met lager 

opgeleide ouders krijgen vaker een advies voor een lager onderwijsniveau en minder vaak een 

advies voor een hoger onderwijsniveau dan op basis van hun eindtoetsscore te verwachten zou 

zijnl." Ook komen deze leerlingen gedurende de middelbare schoolperiode vaker op een lager 

onderwijsniveau uit dan hun oorspronkelijke Cito-score uitwees. Zo gebeurt het dat kinderen, bij 

een gelijke startsituatie, vanwege hun achtergrondkenmerken een heel ander resultaat van hun 

schoolloopbaan behalen. 

Kansenongelijkheid in het onderwijs hoeft geen gegeven te zijn. Gelijke kansen bieden kan wel. 

Dat zien we bijvoorbeeld in het rapport 'Succesvolle basisscholen aan het woord2', dat ik in juli 

vorig jaar aanbood aan de gemeenteraad. Dit onderzoek laat zien dat er een aantal basisscholen in 

Amsterdam is dat kinderen in staat stelt betere resultaten te behalen. Deze scholen, met veel 

leerlingen die risico lopen op een onderwijsachterstand, halen een gemiddeld resultaat dat past bij 

een school met leerlingen die veel meer van thuis meekrijgen. Deze scholen maken het verschil. 

En laten zien dat kansengelijkheid in het onderwijs niet alleen een ideaal is, maar ook iets is dat we 

met elkaar kunnen realiseren. 

Dit is de belangrijkste opgave voor het Amsterdamse onderwijs. De stad biedt een mooi en divers 

palet aan onderwijsaanbod, waarin echt iets te kiezen valt. En de gemeente investeert sinds jaar 

1  Staat van het onderwijs 2018. Onderwijsverslag over 2016/17. Onderwijsinspectie. 

2  Onderzoek, Informatie en Statistiek, gemeente Amsterdam i.s.m. Kohnstamm Instituut, juni 2018. 
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en dag flink in het onderwijs. In deze brief wordt voorgesteld om dat voort te zetten. Tegelijkertijd 

stelt de stad het onderwijs ook voor extra uitdagingen. De verschillen zijn soms groot. Hier is het 

bieden van kansen voor iedereen urgenter. Daarom is het voorstel dat we het tegengaan van 

kansenongelijkheid de topprioriteit voor de komende jaren maken. 

In deze brief wordt u gevraagd de uitgangspunten voor het Amsterdamse onderwijsbeleid 2019-

2025 vast te stellen. Ook biedt deze brief een overzicht van de belangrijkste onderdelen van het 

onderwijsbeleid 2019-2025. Een deel van deze maatregelen betreft voorzieningen die de 

gemeenteraad in januari heeft vastgesteld bij de Verordening op het lokaal onderwijsbeleid 

Amsterdam (VloA) 2019. In de komende maanden biedt het college op een aantal andere 

beleidsonderdelen nadere voorstellen aan ter vaststelling door de gemeenteraad. Met deze brief 

kunt u die uitwerking in breder perspectief plaatsen. In deze brief neem ik u eerst mee in de 

uitgangspunten die het college voorstelt, zet vervolgens uiteen uit welke onderdelen de inzet 

bestaat en laat dan zien hoe ik hier de komende jaren aan ga werken. Net  als het coalitieakkoord 

"Een nieuwe lente en een nieuw geluid" richt ik me op 2025. Want kansengelijkheid vergt een 

lange adem. En we leggen de lat hoog. De ambitie is dat alle Amsterdamse kinderen zich optimaal 

kunnen ontwikkelen, ongeacht hun achtergrond. 

Uitgangspunten voor het onderwijsbeleid 

ik zie dat er een collectieve opgave ligt voor de overheid en het onderwijsveld om de 

maatschappelijke opdracht van het onderwijs te realiseren. De taken en verantwoordelijkheden 

vanuit de gemeente zijn breed en veelomvattend, maar kennen ook hun grenzen. Soms gaat de 

gemeente er helemaal niet over. Maar de gemeente vindt er wel wat van. De gemeentelijke rol in 

onderwijs gaat verder dan leerplicht en huisvesting. lk wil deze ambitie samen met alle partners in 

de stad verwezenlijken en nodig ze daartoe uit. Waar nodig zal de gemeente ook sturen. En 

trekken en duwen als het moet. Want kansengelijkheid in het onderwijs vraagt om keuzes. Die 

gaat de gemeente niet uit de weg. 

De focus van het Amsterdamse onderwijsbeleid is duidelijk. Bij elke keuze stellen we ons de vraag: 

draagt dit bij aan het bieden van de beste kansen voor alle leerlingen? In de manier waarop de 

gemeente te werk gaat, hanteren we een viertal belangrijke uitgangspunten: 

1. De behoefte van leerlingen staat voorop 

Beleid ontwikkelen we vanuit de leer- en ontwikkelbehoefte van leerlingen in de praktijk en in 

perspectief van het vergroten van kansen van de leerlingen. Onze inzet volgt wat leerlingen 

nodig hebben en vooral ook waar ze baat bij hebben. Daarom maken we gebruik van  

evidence-based  methoden. Waar dat niet mogelijk is, werken we nauw samen met de 

wetenschap om te volgen of het ingezette beleid werkt zoals het bedoeld was en het de 

kansen van kinderen daadwerkelijk vergroot. 

2. We investeren het meest waar dat het hardste nodig is 

Gelijke kansen bieden vraagt soms om een ongelijke behandeling. We stoppen niet met het 

investeren in een goede basis voor alle leerlingen. Want alleen met een stevige basis, goed 

onderwijs en voldoende leraren, kunnen we kinderen de beste kansen bieden. Maar sommige 
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leerlingen hebben meer nodig. We investeren daarom het meest in scholen en leerlingen die 

dat het hardste nodig hebben. 

3. Oplossingen vinden we ook buiten de kaders 

Hoeveel extra we ook investeren in scholen en leerlingen die dat nodig hebben, het bestaande 

systeem werkt op sommige onderdelen niet in het voordeel van kwetsbare kinderen. Omdat 

we ons laten leiden door wat leerlingen nodig hebben, treden we soms buiten de kaders. We 

zoeken naar innovatieve oplossingen wanneer de bestaande situatie kansenongelijkheid 

oplevert. 

4. We zijn transparant over opbrengsten 

De gemeente en zijn partners geven optimale transparantie over de opbrengsten van 

investeringen. De inzet vergt een lange adem. Maar we houden continu vinger aan de pols 

over welk resultaat we behalen. Als duidelijk is dat een interventie niet werkt, of niet bijdraagt 

aan het bieden van kansen voor alle kinderen, stoppen we ermee. 

Wat gaat het college doen 

We investeren de komende jaren veel in het Amsterdamse onderwijs. In deze brief zet ik de grote 

onderdelen van het onderwijsbeleid tot 2025 voor u uiteen. We investeren op drie niveaus in het 

onderwijs: 

i. 	Een goed basisaanbod, waar alle leerlingen op mogen rekenen; 

2. Een Amsterdams aanbod, waarmee we de rijkdom van de stad benutten voor alle 

leerlingen; 

3. Een specifiek aanbod, dat ervoor zorgt dat leerlingen die dat het hardste nodig hebben, 

gelijke kansen krijgen om zich optimaal te ontwikkelen'. 

Opbouw ondersteuning scholen met meer/minder leerlingen met risico op onderwijsachterstand 

Toelichting. Deze illustratie 
is een schematische 
weergave van de opbouw 
van de ondersteuning aan 
scholen (verticale as) ten 
opzichte van het aantal 
leerlingen met een risico op 
onderwijsachterstand (van 
weinig naar veel). 
In werkelijkheid is het een 
verzameling van staafjes, 
waarbij elk staafje één 
school vertegenwoordigt. 
De verschillende kleuren in 
dit staafje stellen de 
ondersteuning vanuit de 
gemeente voor, gekoppeld 
aan drie niveaus: goed 
basisaanbod, Amsterdams 
aanbod, specifiek aanbod 
gelijke  kansen. 

3  De PIEK aanpak (zie pagina io), waarmee het college een aantal scholen wil gaan ondersteunen om kinderen het 

allerbeste onderwijs te bieden, maakt hier onderdeel van uit. 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.n1 



Gemeente Amsterdam 	 Datum 5 februari 2019 

Pagina 4 van 11 

Hierbij staat de leerling centraal. Maar ook de schoolteams en de schoolomgeving (waaronder 

ook ouders) worden betrokken. Dat is niet los van elkaarte zien. Investeren in extra leertijd voor 

kinderen die dat nodig hebben, heeft geen zin als de kwaliteit van het onderwijs niet goed is of er 

simpelweg geen leraar is. Het beste onderwijs voor alle kinderen vraagt inzet op alle facetten. 

In de bijlage vindt u het overzicht 'instrumenten onderwijsbeleid' waar heel concreet in kaart is 

gebracht hoe het college te werk gaat. Het maakt inzichtelijk met welk instrument we werken aan 

welk onderdeel van het onderwijsbeleid. Zo ziet u bijvoorbeeld dat de VloA subsidie voor de 

Kansenaanpak in het voortgezet onderwijs, waarvoor u later dit voorjaar een concreet voorstel 

ontvangt, niet alleen 'extra leertijd op school' biedt, maar ook bijdraagt aan de 

beleidsdoelstellingen 'scholen van voldoende kwaliteit', 'buitenschools leren verbinden' en 'de 

omgeving van het kind betrekken'. 

1. Goede basis voor alle leerlingen 

Kansengelijkheid is per definitie afhankelijk van een goede basis voor alle kinderen: goede scholen 

met voldoende leraren in prettige gebouwen. Passend en toegankelijk onderwijs zijn daarbij 

randvoorwaarden. 

a) Lerarentekort  

Kwalitatief goed onderwijs valt of staat met vakkundige teams, goede 

ontwikkelingsmogelijkheden, sterk leiderschap, modern werkgeverschap en vooral ook met 

voldoende goede leraren, die door een professionele schoolorganisatie worden ondersteund. Dat 

is de Amsterdamse standaard die de gemeente en schoolbesturen willen bieden aan onze leraren. 

Amsterdam kampt net als andere gebieden in Nederland met een urgent tekort aan leraren en 

andere professionals, zoals pedagogisch medewerkers. Vergeleken met het landelijke gemiddelde 

is het tekort in Amsterdam nijpender. Het college  paid—  samen met het onderwijs— het 

lerarentekort aan. In het voorjaar van 2019 ontvangt u een voorstel voor de periode 2019-2023. 

De nieuwe aanpak bouwt voort op wat we de afgelopen twee jaar hebben bereikt met de 

Taskforce Lerarentekort. Gemeente en schoolbesturen hebben samen hard gewerkt aan het 

versterken van het imago en de werving. Potentieel geïnteresseerden hebben we begeleid naar 

werk in het onderwijs. Door deze inzet zijn  loo  nieuwe zij-instromers in september 2018 gestart 

met hun opleiding en staan zij direct voor de klas. Daarbij worden ze natuurlijk intensief begeleid. 

Ook hebben we gewerkt aan het wegnemen van drempels voor (her)intreders en belangrijke 

randvoorwaarden, zoals reiskosten, wonen en parkeren, verbeterd voor leraren die al in het 

onderwijs werken én voor een ieder die dit overweegt. Door extra inzet in de afgelopen zes 

maanden hebben we deze aanpak geïntensiveerd. Met maatregelen als de gratis griepprik voor 

leraren, extra parkeervergunningen voor scholen en het aanbod van ondersteuning door een 

ambtenarenpoule. 

Ook in de komende periode blijven gemeente en schoolbesturen de krachten bundelen om de 

tekorten tegen te gaan. Op de korte termijn zorgen wij samen voor voldoende leraren voor de 

klas. Op de lange termijn voor een versterking van de beroepsgroep en meer focus op modern 

werkgeverschap. Dat betekent bijvoorbeeld ondersteuning bij het vormgeven van strategisch 
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personeelsbeleid en professionaliseringsmiddelen voor schoolteams. De vaardigheid om les te 

geven in een grootstedelijke context heeft daarbij onze bijzondere aandacht. Daarnaast blijf ik er 

bij het rijk voor pleiten dat leerkrachten een goed salaris verdienen. Waar leraren het hardst 

werken en het hardst nodig zijn, is een hoger salaris op zijn plaats. 

b) Kwaliteit scholen  

De kwaliteit van het onderwijs is in alles wat de gemeente doet een belangrijk aandachtspunt. De 

focus ligt op scholen die dat het hardst nodig hebben en het verhogen van de leerwinst. Het 

ondersteunen van schoolleiders is daarbij belangrijk, omdat goed leiderschap van invloed is op de 

hele school: het geeft professionele richting aan het schoolteam4. Deze elementen maken 

onderdeel uit van het voorstel voor de schoolgerichte aanpak die u in het voorjaar van 2019 kunt 

verwachten. Vooruitlopend hierop zorgen we dit schooljaar al voor extra middelen die een 

compensatie bieden voor het aflopen van het project Stadsscholeno2o, voor de scholen die dat het 

hardst nodig hebben. 

Slecht onderwijs is onacceptabel. Met scholen die door de ondergrens zakken en als 'onvoldoende' 

of (zeer) 'zwak' worden beoordeeld door de onderwijsinspectie gaan we in gesprek. Het doel is om 

deze scholen zo snel mogelijk weer op het goede niveau te krijgen. Hier kan de gemeente bij 

ondersteunen. Maar is er geen vertrouwen in verbetering, dan gaan we het gesprek aan over 

sluiting van de school. Want elk kind verdient goed onderwijs. 

c) Goede schoolgebouwen  

Amsterdam investeert veel in onderwijshuisvesting en continueert de inzet op gezonde 

schoolgebouwen en groene en uitdagende schoolpleinen. Hiermee bieden we een goede basis 

voor alle leerlingen. Maar de focus van het onderwijsbeleid om ongelijkheid tegen te gaan is ook 

op het gebied van huisvesting zichtbaar. Goede huisvesting is meer dan stenen: het draagt bij aan 

de kwaliteit van het aanbod door te zorgen voor een aantrekkelijke leeromgeving. Ook een 

gezonde omvang is nodig om een goede basis te kunnen bieden. lk kijk samen met schoolbesturen 

heel nauwkeurig welke kansen groei en krimp bieden om te zorgen voor een divers onderwijspalet 

met een goede spreiding. Nieuw en bestaand gebied bekijken we daarbij in samenhang. Bij 

herschikking van het onderwijsaanbod de revitalisering van wijken zijn ook investeringen in 

bestaand gebied opportuun, om te zorgen dat alle scholen aantrekkelijk zijn voor een divers 

publiek. 

d) Passend onderwijs  

In samenwerking met de Samenwerkingsverbanden Amsterdam-Diemen  geeft het college vorm 

aan passend onderwijs. ik bied u dit voorjaar de gezamenlijke werkagenda aan. Speerpunten 

daarbij zijn het versterken van de samenwerking tussen zorg en onderwijs, het stimuleren van 

inclusiever en thuisnabij onderwijs en aandacht voor soepele overgangen voor zorgleerlingen van 

po tot mbo. 

4 
Goed leiderschap is ivan de 7 pijlers voor betere kansen in het rapport 'Succesvolle basisscholen aan het woord'. 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.n1 



Gemeente Amsterdam 	 Datum 5 februari 2019 

Pagina 6 van  ii  

e) Toegankelijk onderwijs  
Om te kunnen leren is het belangrijk dat de leerlingen daadwerkelijk onderwijs volgen. Om dit te 
bereiken waarborgen wij met de inzet van leerplicht het leerrecht van alle Amsterdamse kinderen. 
Toezicht op de leerplicht heeft daarnaast een belangrijke signaalfunctie. Ook zorgt de gemeente 
samen met de schoolbesturen voor het stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs en de 
matchingsprocedure voor het voortgezet onderwijs. Het doel is dat scholen toegankelijk zijn voor 
alle leerlingen. Een hoge ouderbijdrage past daar niet bij. In de brief van 5 december 2o1.8 over de 
wijzigingen in de Verordening op het lokaal onderwijsbeleid Amsterdam 2019 (VloA 2019) heb ik u 
laten weten dat we sturen op de toegankelijkheid van het onderwijs doorte regelen dat we vanaf 
2020 scholen met een hoge ouderbijdrage uit kunnen sluiten van gemeentelijke subsidies. 

2. Amsterdams aanbod 

Op Amsterdamse scholen ontwikkelen kinderen zich tot betrokken burgers, die hun weg weten te 
vinden in een internationale metropool. Amsterdam kent een mooie onderwijstraditie: voor de 

gemeente Amsterdam gaat de verantwoordelijkheid in onderwijs verder dan de wettelijke taken. 
Het aanbod op school wordt daarom versterkt door de rijkdom van de grote stad te benutten. 
Leerlingen worden voorbereid om te participeren in een democratische samenleving en we 
besteden veel aandacht aan het samen (leren) leven op school en in de stad en aan het (leren) 
omgaan met verschillen. 

Voor alle leerlingen vullen we de solide basis aan met een specifiek Amsterdams aanbod, gericht 
op een brede ontwikkeling en actief burgerschap. Thema's die belangrijk zijn voor de stad krijgen 
hun vertaling voor de jongste generatie. Zodat leerlingen, maar ook ouders en leerkrachten, hier in 
de praktijk van de schoolomgeving mee aan de slag gaan. 

a) Verrijking van het onderwijscurriculum  
Concreet betekent dit dat alle leerlingen in het Amsterdams basisonderwijs naast een goede basis, 
een extra aanbod krijgen tijdens hun basisschoolperiode. Scholen krijgen voor elke leerling 
middelen om extra cultuureducatie te bieden in samenwerking met de Amsterdamse culturele 
instellingen. Ook is er veel aandacht voor een gezond beleid, van voorschool tot middelbare 
school. En voor extra bewegingsonderwijs. Ook kunnen scholen schoolzwemmen en 
verkeerslessen aan bieden. Vooruitlopend op de inbedding van Wetenschap en Technologie in het 
curriculum vanaf 2020, ondersteunen we Amsterdamse scholen om dit nu al aan te bieden. En 
omdat het voor kinderen in deze stad belangrijk is om internationale oriëntatie op school mee te 
krijgen, stimuleren we scholen om meer en vroeg vreemde talenonderwijs aan te bieden. 

Verduurzaming en de energietransitie staan hoog op de Amsterdamse agenda. Een duurzame 
stad begint met Amsterdammers die zich bewust zijn van hun omgeving en zich daar betrokken bij 
voelen. In het onderwijs werkt Amsterdam aan respect voor natuur en milieu met het programma 
Natuur- en Milieueducatie voor alle leerlingen in het basisonderwijs. Daarbij kunnen alle groepen 6 
en 7 lessen volgen in één van de mooie schooltuinen die Amsterdam rijk is. 
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b) Ruimte voor diversiteit 
Amsterdam is een stad die zich kenmerkt door de enorme diversiteit van haar inwoners. 
Sociologen duiden onze stad als ‘superdivers'5, waar geen enkele groep meer de meerderheid 
vormt en wijzen op het belang van 'bonding6' met de eigen groep en  'bridging'  tussen 
verschillende groepen, om vorm te geven aan een verbonden stad. Dit betekent ook iets voor het 
onderwijs in de stad. Alle scholen krijgen middelen om veel aandacht te besteden aan 
burgerschapsvorming in het onderwijs. We bereiden kinderen voor op een toekomst waarin 
omgaan met elkaar en  'bridging'  één van de belangrijkste competenties is. In Amsterdam is het 
van het grootste belang dat alle leerlingen zich herkennen 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, pluriforme perspectieven. En waar leerlingen burgerschapsvaardigheden ontwikkelen, 
zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving. Daarbij is het belangrijk dat leraren 
in Amsterdam vaardig zijn om les te geven in een grootstedelijke context. De gemeente werkt 

samen met kennisinstellingen om die vaardigheden te vergroten. Veel aandacht gaat uit naar het 
voorkomen van onderadvisering en het voeren van het moeilijke gesprek in de klas over 
onderwerpen waar perspectieven uiteen lopen. 

De specifieke inzet ten aanzien van burgerschap en diversiteit in het onderwijs ontvangt u in het 

voorjaar van 2019. Deze uitwerking heeft betrekking op scholen, maar raakt daarmee de 
samenleving als geheel, bijvoorbeeld wanneer het gaat over vreedzame scholen in een vreedzame 
wijk. Het voorstel burgerschap en diversiteit in het onderwijs stel ik daarom op in afstemming met 
de wethouder Antidiscriminatie en Diversiteit en op relevante onderdelen ook met de stadsdelen. 

c) Elkaar ontmoeten op school  
Leren samenleven begint bij samen spelen. Amsterdam stimuleert dat kinderen met verschillende 
achtergronden elkaar ontmoeten op school. Dat begint al op de leeftijd van 2 jaar, waar we 
inzetten op een aantrekkelijke peutervoorziening voor diverse groepen ouders. In het 
basisonderwijs betekent de groei van de stad een kans om samen met schoolbesturen het aanbod 
goed onder de loep te nemen. Het ontwikkelen van aantrekkelijk onderwijs waar diverse groepen 
ouders voor willen kiezen, in nieuw én bestaand gebied, is hierin een speerpunt. Ook ondersteunt 
Amsterdam ouderinitiatieven die de krachten bundelen voor een diverse school. 

In het voortgezet onderwijs ligt de focus samen met de schoolbesturen op een goede spreiding 
van het onderwijs op verschillende niveaus over de stad, waarbij veel aandacht uitgaat naar brede 
brugklassen en scholengemeenschappen. Want juist dit zijn de plekken waar leerlingen van 
verschillende niveaus en achtergronden elkaar ontmoeten en leren omgaan met verschillen, een 
vaardigheid die zij in hun toekomstige leven als wereldburger hard nodig hebben. Dat betekent 
dat we scholen die deze ontmoeting faciliteren aantrekkelijker gaan maken. Onderwijs en 
gemeente kunnen dit niet alleen. De gemeente stimuleert het gesprek over segregatie in het 
voortgezet onderwijs in de samenleving. 

5  Superdiversiteit, een nieuwe versie op integratie. Crul,  Schneider  & Lelie, 2013. 
6  Bonding  en  bridging:  termen van socioloog Robert  Putnam.  
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3. Gelijke kansen voor alle leerlingen 

Naast heel veel moois biedt de stad ook uitdagingen voor het onderwijs. De verschillen tussen 

mensen in de stad zijn soms groot. Daarom vergt het bieden van gelijke kansen aan alle kinderen 

in Amsterdam extra inzet voor de groep kinderen die vanwege hun achtergrondkenmerken te 

vaak geen optimaal schoolresultaat behalen. Het Amsterdamse onderwijs zet voor deze kinderen 

een stapje meer en kan daarmee een enorme bijdrage leveren aan hun toekomst. Naast de goede 

basis voor iedereen, met een Amsterdams aanbod om kinderen de rijkdom van onze stad mee te 

geven, heeft de gemeente een specifieke, kindgerichte, inzet. Die extra investering gaat naar 

leerlingen en scholen die dat het hardst nodig hebben. En dat gebeurt gedurende de hele 

schoolloopbaan van leerlingen. Het doel van deze kindgerichte inzet is dat kinderen van alle 

achtergronden evenveel kans hebben om hun potentie waarte maken. 

a) Vroeg naar school  

Bij kansengelijkheid geldt: een goed begin is het halve werk. In Amsterdam kunnen alle peuters 

vanaf 2 jaar samen naar de voorschool. Alle voorscholen zijn van hoge kwaliteit en aantrekkelijk 

voor diverse groepen ouders. We investeren extra in kinderen met risico op een 

onderwijsachterstand, zodat de kinderopvangaanbieder deze kinderen een ontwikkelingsgericht 

aanbod kan doen. Zo kunnen alle peuters goed voorbereid naar de basisschool. Door de 

harmonisatie peutervoorzieningen is er een drempel ontstaan die maakt dat sommige ouders 

minder makkelijk voor de voorschool kiezen. De gemeente stimuleert ouders op verschillende 

manieren om hier toch gebruik van te maken. Dit doen we via ouder-kind teams, lokale netwerken 

en één-op-één advisering van ouders. Ook de spelinloop voor ouders en kinderen draagt hier aan 

bij. De spelinloop is gericht op kinderen tussen de a en 2 jaar. De inloop ondersteunt ouders bij de 

opvoeding en stimuleert de ontwikkeling van de jongste kinderen. Het is een goede opstap naar 

de voorschool en sluit aan bij de inzet van het ouder-kind team. In het voorjaar doe ik u een 

voorstel toekomen om de spelinloop ouders en kinderen te intensiveren. 

Een ander onderdeel van onze inzet is dat Amsterdam samen met de G4 steden een lobby voert 

richting het rijk voor een gratis aanbod voor minima. Dit is van het grootste belang om te zorgen 

dat álle kinderen mee kunnen doen. Voor gelijke kansen zijn kwalitatief goede voorzieningen voor  

kinder-  en buitenschoolse opvang essentieel. 

b) Meer lestijd op school  

Om de strijd aan te gaan met kansenongelijkheid is de kansenaanpak Primair Onderwijs 

ontwikkeld. Deze voorziening zet specifiek in op het tegengaan van leerachterstanden bij 

leerlingen die daar op basis van hun startpositie risico op lopen. Scholen met meer leerlingen die 

risico lopen op achterstand ontvangen meer middelen. Bijvoorbeeld voor extra taalondersteuning, 

verlengde leertijd of extra inzet op ouderbetrokkenheid. Scholen kunnen deze middelen op maat 

inzetten. Met deze maatwerkaanpak kunnen we gericht investeren waar dat het hardst nodig is. 

Zo is er in stadsdeel Zuidoost, waar de instroom naar havo/vwo lager is dan in de rest van de stad, 

een pilot gestart waarbij bestaande instrumenten gecombineerd worden om intensieve nnentoring 

en  tutoring  te bieden aan kinderen uit ontwikkelbuurten. In samenwerking met kennisinstellingen 

monitoren we de resultaten nauwgezet om de kennis die we opdoen ook voor andere stadsdelen 

in te kunnen zetten. 
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De kansenaanpak is door het vorige college gestart en met de extra middelen die het huidige 
college voor gelijke kansen in het onderwijs heeft vrij gemaakt is het beschikbare bedrag per 
leerling verhoogd van c 700,- naar c 800,-. En de ambitie gaat verder. Onderzoek laat zien dat 
kansenongelijkheid zich gedurende de hele schoolloopbaan opbouwt. 

Dit voorjaar kunt u daarom van mij een voorstel verwachten dat de kansenaanpak doortrekt naar 
het voortgezet onderwijs. Dan kunnen ook middelbare scholen met leerlingen die extra risico 
lopen om achterstanden op te lopen, extra middelen inzetten. Deze kunnen ze bijvoorbeeld 
benutten voor: 

Extra leertijd of begeleiding van leerlingen op het gebied van taal en rekenen; 
Doorstroom/stapelen door leerlingen binnen het voortgezet onderwijs; 
Ouderbetrokkenheid en —ondersteuning. 

c) Van school naar school  
Een soepele overgang tussen scholen (en daarmee tussen verschillende sectoren van het 
onderwijs) is vooral voor kinderen met een risico op een onderwijsachterstand van belang. Dit 
adresseert ook de Onderwijsraad in de 'Stand van Educatief Nederland 2018'. Dat kinderen al op 
hun twaalfde een schooltype moeten kiezen en de drempels die er zijn om te stapelen, vergroot de 
kansenongelijkheid in het onderwijs. Deze risicomomenten willen we ondervangen. We 
stimuleren soepele overgangen. Dat vraagt vaak een inzet buiten de kaders. We blijven inzetten 
op allesinéénscholen met een doorlopende pedagogische aanpak van kinderopvang naar 
onderwijs. En experimenten in de overgang naar het voortgezet onderwijs, zoals tienercolleges 
(10-14) of o-18 scholen. Maar ook door het stimuleren van brede brugklassen en brede 
scholengemeenschappen waar minder of lagere drempels zijn voor kinderen die een hoger 
onderwijstype aankunnen. Dit doen we door scholen ruimte te bieden om te experimenteren. Ook 
voor kwetsbare overstappen van praktijk- en speciaal onderwijs naar het mbo entreeonderwijs 
draagt de gemeente zorg. 

d) Meer dan school  
Scholen zijn meer dan een plek waar leerlingen leren. Vooral voor kinderen die van thuis minder 
meekrijgen, is op school meer nodig. In samenwerking met stadsdelen stimuleer ik de verbinding 
tussen binnen- en buitenschools aanbod. Op plekken waar dat nodig is, moeten scholen zich 
kunnen ontwikkelen tot een 7:oo tot ig:oo faciliteit, waar niet alleen onderwijs wordt gegeven, 
maar waar ook opvang, brede talentontwikkeling en eventuele huiswerkbegeleiding integraal 

wordt aangeboden. 

Bij steeds meer ouders in de stad leeft het gevoel dat bijles 'moet' om hun kinderen de beste 
kansen te geven. lk vind dit een onwenselijke ontwikkeling, omdat bijspijkeren voor individuele 
leerlingen kan werken, maar in het algemeen zouden leerlingen zich op school moeten kunnen 
ontwikkelen, zonder dat daar aanvullende bijlessen voor nodig zijn. Bovendien mag het niet zo zijn 
dat de dikte van je portemonnee bepalend is voor de ontwikkelkansen van kinderen. De gemeente 
zorgt er daarom voor dat alle kinderen waar nodig extra bijgespijkerd kunnen worden. Als 
onderdeel van de kansenaanpak in het primair- en voortgezet onderwijs kunnen scholen 
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methoden inzetten die aantoonbaar werken om leerlingen verbonden aan de school extra te 

ondersteunen met als doel dat bijles op lange termijn overbodig wordt. 

e) Rondom de school  

Onderwijs is belangrijk in de ambitie om kansengelijkheid te realiseren, maar kan dat niet alleen. 

Op terreinen zoals gezondheid, armoede of sport heeft de gemeente verantwoordelijkheden en 

beleid die kunnen bijdragen aan het verminderen van de verschillen in de stad. Daarom werkt het 

college aan een kansengelijkheidsplan voor de stad, dat we u in het voorjaar doen toekomen. Die 

aanpak reikt verder dan onderwijs alleen. 

De school betrekken we daarom veel meer bij de inzet om armoede, schulden en 

laaggeletterdheid te bestrijden. Bijvoorbeeld de ondersteuning vanuit maatschappelijke 

dienstverlening te koppelen aan scholen. Kinderen met een risico op een onderwijsachterstand, 

komen vaak uit een huishouden waar meer problemen samen komen. Het vergroten van 

kansengelijkheid vereist daarom een brede kijk op het hele gezin. Interventies die gericht zijn op 

het versterken van de positie van de ouders hebben ook een positief effect op de kansen van 

kinderen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan maatschappelijke dienstverlening op scholen of cursussen 

op school voor ouders, gericht op taal, ouderbetrokkenheid of financiële administratie. 

f) PIEK aanpak  

Met bovenstaande instrumenten zet het Amsterdamse onderwijs een stapje meer voor kinderen 

die dat nodig hebben. In het voorjaar van 2019 ontvangt u bovendien een voorstel voor een 

nieuwe aanpak, de PIEK aanpak. Met deze aanpak komen op een aantal scholen in de stad alle 

instrumenten om de beste kansen te bieden samen. 

Professionaliseren, Innoveren, Excelleren, Kansen pakken, Evalueren en Navolging geven. Pieken. 

Dat kan binnen de Amsterdamse PIEK aanpak wil het college scholen gaan ondersteunen om 

kinderen het allerbeste onderwijs te bieden. Waar de school van 's morgens vroeg tot 's avonds 

laat een brede ontwikkelomgeving voor kinderen is en waar de school intensief samenwerkt met 

ouders. We gaan uit van wat de school in de praktijk nodig heeft, gaan buiten de gebaande paden 

waar dat nodig is en trekken daar lessen uit die bredertoepasbaar zijn. Dit kunnen ook scholen zijn 

die voor leerlingen de overgang tussen schoolsoorten soepeler laten verlopen en drempels tussen 

onderwijstypes verkleinen. 

Tot slot 

De ambities voor het onderwijs die in deze brief uiteengezet zijn, zijn fors. Dat is ook nodig om 

gelijke kansen te bieden voor alle kinderen. Dat begint in de basis met kwalitatief goed onderwijs 

op alle Amsterdamse scholen. Waar kinderen aanbod krijgen aangereikt om hun weg te vinden in 

onze mooie stad. Tegelijkertijd is een ongelijke behandeling nodig om te zorgen dat iedereen 

daarvan profiteert. 

In januari 2019 heeft u het raamwerk vastgesteld voor de investeringen in het onderwijs de 

komende jaren: de Voorziening lokaal onderwijsbeleid Amsterdam (VloA). Naast financiële 

middelen die via de VloA aan scholen toekomen heb ik ook andere instrumenten tot mijn 

beschikking, die u terugvindt in de bijlage bij deze brief. Zo is de gemeente extern toezichthouder 
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op het openbaar onderwijs en voert de gemeente de leerplichtwet uit. Ook is er het jaarlijkse 
onderwijshuisvestingsprogramma. Daarnaast voer ik formele overleggen (Op Overeenstemming 
Gerichte Overleggen) en informele gesprekken met individuele schoolbesturen, het BBO, het 
OSVO en de Samenwerkingsverbanden po en vo. Waar nodig laat ik onderzoek doen naar de 
effectiviteit van bovenstaande interventies. Dit gebeurt binnen het kenniscentrum 
kansengelijkheid dat in de stad wordt opgericht, in samenwerking met alle kennisinstellingen die 
Amsterdam rijk is. En ik trek met mijn collega's in de andere grote steden en de rijksoverheid op 
om te bespreken wat wij van het rijk nodig hebben om onze ambities te realiseren. 
lk stel u voor dat kansengelijkheid in het onderwijs het leidend principe wordt bij alle instrumenten 
die de gemeente in handen heeft om deze annbitieste realiseren. Als u daarmee kunt instemmen, 
dan markeert deze brief wat mij betreft het startpunt van die realisatie. 

ik heb u in deze brief meegenomen in de meerjarige visie, uitgangspunten en ambities voor het 
onderwijs en hoor graag of u die kunt onderschrijven. Als dat zo is, dan kunt u de komende jaren 
van mij verwachten dat ik u informeer over de concrete voorstellen die hieruit volgen. Daar hoeft u 
niet lang op te wachten. Zoals in deze brief al is aangekondigd, kunt u in de komende maanden, 
tot aan het zomerreces 2019, op de volgende onderdelen van het onderwijsbeleid een voorstel 
verwachten: 

• Stedelijk plan kansengelijkheid; 
• Aanpak lerarentekort 2019-2023; 
• Burgerschap en diversiteit in het onderwijs; 
• Kansenaanpak voortgezet onderwijs; 
• Kwaliteit en PIEK aanpak; 
• Werkagenda Passend Onderwijs; 
• Intensivering spelinloop ouders en kinderen. 

Over deze brief en over al deze plannen ga ik graag met u in gesprek. 

lk hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
Namens het cdrIlege van burgemeester en wethouders, 

Wethouder Onderwijs 
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