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 Samenvatting 1
 

In het Amsterdamse 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’ (dd.05-02-2019) is deze 

ambitie nogmaals uitgesproken. Naast heel veel moois biedt de stad ook uitdagingen voor het 

onderwijs. De verschillen zijn soms groot, en dat begint al bij de allerjongsten. Daarom vergt het 

bieden van gelijke kansen aan alle kinderen in Amsterdam extra inzet voor de groep kinderen die 

vanwege hun achtergrondkernmerken te vaak geen optimaal schoolresultaat behalen.   

 

Het beleidskader ‘PIEK-aanpak’ maakt onderdeel uit van deze ambitie en richt zich specifiek op 

aanpassingen in het onderwijssysteem (de structuur en de organisatie) die bijdragen aan gelijke 

kansen voor kinderen. Andere beleidsinstrumenten zoals de Kansenaanpak Primair Onderwijs en 

de Kansenaanpak Voortgezet Onderwijs zetten in op interventies gericht op de individuele 

leerling. Met de PIEK-aanpak investeert het college in scholen die bereid zijn een stap verder te 

gaan door ook de organisatie van het onderwijs aan te passen ten behoeve van het kind én 

daarnaast extra aandacht hebben voor de ouders en de leefomgeving van het kind. 

 

De PIEK-aanpak biedt scholen de mogelijkheid om daarbij hun eigen aanpak vorm te geven, 

aansluitend bij de strategische koers van het schoolbestuur. Scholen worden uitgedaagd in te 

zetten op een veranderstrategie of interventies die buiten de gebaande paden gaan om 

kansengelijkheid voor kinderen te vergroten. De scholen kunnen met deze aanpak (verder) gaan 

pieken: professionaliseren, innoveren, excelleren, kansen bieden, evalueren en navolging geven.  

 

Met deze aanpak zet de gemeente in op het versoepelen van de (kwetsbare) overgangen, het 

verkleinen van drempels tussen onderwijstypes, een integrale aanpak met de school als 

uitvalsbasis, het ondervangen van de nadelige effecten van vroegselectie en binnen- en 

buitenschools leren met aandacht voor brede talentontwikkeling. De PIEK-aanpak bestaat uit drie 

actielijnen: 

1. Uitbreiden en verstevigen van samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs 

(Allesinéénschool); 

2. Versoepelen overgang van po naar vo door middel van de Brede Brugklas Bonus; 

3. Stimuleren van een brede ontwikkelomgeving waarbij er een koppeling wordt gemaakt de 

thuissituatie en de leefomgeving van het kind (Amsterdamse Familie School). 

 

Er komt een brede brugklas bonus  voor brede scholen met minimaal drie niveaus (vmbo-havo-

vwo) en bestaande brede brugklassen kunnen (verder) werken aan hun kwaliteit. Want juist dit zijn 

de plekken waar leerlingen van verschillende niveaus en achtergronden elkaar blijven ontmoeten 

en leren omgaan met verschillen, een vaardigheid die zij in hun toekomstige leven als 

wereldburger hard nodig hebben. Om de doorgaande leerlijn tussen de voorschool en basisschool 

te versterken wordt ingezet op de samenwerking tussen kinderopvangorganisatie en scholen in de 

Allesinéénschool. Want bij kansengelijkheid geldt: een goed begin is het halve werk.  

 

Voor het realiseren van de PIEK-aanpak zet de gemeente €11,4 miljoen in, in de periode 2019-

2023. Deze investering richt zich zowel op de voor- en vroegschoolse educatie, primair onderwijs 

als het voortgezet onderwijs. De investering wordt ingezet om, naast de ondersteuning gericht op 

de individuele leerling (via bijvoorbeeld Kansenaanpak po en Kansenaanpak vo), ook op 

kansengerichte vernieuwing in het onderwijssysteem te realiseren. 
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 De urgentie: waarom een PIEK-aanpak  2

In de meest recente Staat van het Onderwijs constateert de onderwijsinspectie dat de 

kansenongelijkheid niet verder toeneemt1. Dat lijkt een positieve ontwikkeling, maar de 

verschillen zijn anno 2019 nog steeds twee keer zo groot als in 2010. Onderwijsachterstanden, 

onvoldoende onderwijskwaliteit, te weinig ondersteuning en het huidige onderwijssysteem 

veroorzaken kansenongelijkheid bij kinderen. Zo gebeurt het dat kinderen, met vergelijkbare 

capaciteiten, vanwege hun thuissituatie minder succesvol zijn op school. Dit heeft ook voor hun 

toekomst consequenties op het gebied van werk, inkomen en aanspraak op maatschappelijke 

voorzieningen. Zo ontstaat een vicieuze cirkel die we in deze stad willen doorbreken. Het 

onderwijs kan hierin een sleutelrol vervullen. 

 

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, en dat begint al bij 

de allerjongsten. Het is voor een groep kinderen uit de stad moeilijker om mee te komen op school 

vanwege hun achtergrond, hun opvoeding, de plek waar ze wonen of de opleiding van hun ouders. 

Juist voor deze kinderen zetten we in Amsterdam een stap extra. Dit doen we onder andere via de 

Kansenaanpak Primair Onderwijs en Kansenaanpak Voortgezet Onderwijs (vastgesteld door de 

gemeenteraad respectievelijk op 20 december 2017 en 8 mei 2019). Met de Kansenaanpak PO en 

VO ondersteunt de gemeente kinderen en scholen die dat het hardst nodig hebben. Dat doen we 

met specifieke inzet die direct ten goede komt aan kinderen in het primair- en voortgezet 

onderwijs. Met inzet op extra leertijd of begeleiding op het gebied van taal en rekenen, 

ouderbetrokkenheid en ondersteuning in het voortgezet onderwijs bij doorstroom of stapelen. 

Zodat kinderen gedurende de gehele schoolloopbaan de aandacht krijgen die nodig is voor gelijke 

kansen.  

 

Maar alleen inzet op het individueel niveau van het kind is niet voldoende. Om de verschillen 

tussen ontwikkeling van kinderen te verkleinen is moeten we iets doen aan de belemmeringen in 

het onderwijssysteem. Dat het schoolniveau van kinderen al op hun twaalfde wordt bepaald in 

combinatie met de drempels die er zijn om te stapelen, vergroot de kansenongelijkheid in het 

onderwijs. Ongelijkheid in onderwijs vraagt om een cumulatieve aanpak2. Een aanpak gericht op 

de hele onderwijsketen, want opeenvolgende schakels bepalen samen de ongelijkheid. Het 

onderwijsbeleid is opgedeeld in voorschool, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar 

onderwijs en hoger onderwijs. Positieve interventies eerder in de keten worden vaak weer teniet 

gedaan door obstakels verderop. Volgens professor Maurice Crul, hoogleraar diversiteit en 

onderwijs aan de Vrije Universiteit, is het daarom van belang om als gemeente (en Rijksoverheid) 

een visie te ontwikkelen voor de hele keten met extra aandacht voor de overgangen. Een soepele 

overgang tussen scholen (en daarmee tussen verschillende sectoren van het onderwijs) is vooral 

voor kinderen met een risico op een onderwijsachterstand essentieel. Dit adresseert ook de 

Onderwijsraad in de ‘Staat van Educatief Nederland 2018’. Dat kinderen al op hun twaalfde een 

schooltype kiezen en de drempels die er zijn om te stapelen, vergroot de kansenongelijkheid in het 

onderwijs. Met deze risicomomenten willen we binnen de PIEK-aanpak aan de slag. We stimuleren 

soepele overgangen zodat we de nadelige effecten van vroegselectie ondervangen. Met name de 

vroege selectie van leerlingen maakt de segregatie in het onderwijs groter en pakt voor kinderen 

met een risico op een onderwijsachterstand nadelig uit. Dit vraagt om een inzet buiten de kaders.  

                                                                    
1
 Staat van het onderwijs 2019, Onderwijsverslag over 2017/2018, Onderwijsinspectie 

2
 Presentatie “Aanpak cumulatieve onderwijs ongelijkheid”, maart 2019, professor Maurice Crul, Vrije Universiteit Amsterdam 
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 Gelijke kansen binnen het onderwijs 3

Het onderwijs in Amsterdam is complex en uitdagend. Al zijn de verschillen soms groot, 

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

maar vraagt om iets extra’s. Dat zien we bijvoorbeeld in het rapport ‘Succesvolle basisscholen aan 

het woord’3. Dit onderzoek laat zien dat een aantal basisscholen in Amsterdam kinderen in staat 

stelt betere resultaten te behalen. Deze scholen, met veel kinderen die op basis van hun 

achtergrondkenmerken het risico lopen op achterstand, halen een gemiddeld resultaat dat past bij 

een school met leerlingen die veel meer van thuis meekrijgen. Dit zijn scholen die het verschil 

maken. Zij laten zien dat gelijke kansen bieden niet alleen een ideaal is, maar ook iets dat scholen 

daadwerkelijk vorm kunnen geven. Vanzelfsprekend ondersteund en versterkt door allerlei 

partners rondom de school. 

 

3.1 Belemmeringen bij het bieden van gelijke kansen in het onderwijs 

Wetenschappelijk onderzoek en raadpleging van experts leert dat er vijf belangrijke 

belemmeringen zijn bij het bieden van gelijke kansen in het onderwijs: 

1. Onderwijsachterstanden4 (in de kernvakken); 

2. Grote afstand ouders tot schoolcultuur; 

3. Geen tijd of financiële middelen voor ondersteuning; 

4. Effect schoolsysteem: segregatie in het onderwijs, kwetsbare overgangen, vroegselectie,  

mogelijkheden op/afstroom; 

5. Bekwaamheid leraar. 

 

Deze belemmeringen werken door in de ontwikkeling van kinderen, bijvoorbeeld: 

1. Leerlingen hebben een laag niveau van Nederlands, rekenen of andere kernvakken; 

2. Bij ouders is geen kennis van het schoolsysteem, ouders komen niet op of durven niet op 

te komen voor hun kind of ouders tonen geen interesse in de ontwikkeling van hun kind 

en/of ouders zijn laaggeletterd; 

3. Er is binnen de school geen tijd voor ondersteuning vanuit de mentor, leraar, directe 

omgeving en/of thuis. Ouders hebben bijvoorbeeld niet de tijd of capaciteit om hun kind 

naar school te brengen of met het huiswerk te helpen; 

4. Er zijn weinig brede brugklassen en beperkte op- en afstroom mogelijkheden in het 

onderwijs; 

5. Leraren houden te weinig rekening met verschillen, onder- en overadvisering, te lage 

verwachtingen. 

 

3.2 Soepele overgangen en minder schotten dragen bij aan kansengelijkheid 

Het huidige onderwijssysteem in Nederland kenmerkt zich door vroege selectie. Kinderen worden 

al op twaalfjarige leeftijd ingedeeld naar niveau. Deze vroegselectie5 van leerlingen pakt in het 

nadeel uit van leerlingen met kans op een onderwijsachterstand. Op het moment van selectie 

presteren zij minder dan op grond van hun intellectuele capaciteit kan worden verwacht. Hierbij 

kan onderscheid worden gemaakt tussen een categorie leerlingen die zich nog onvoldoende heeft 

ontwikkeld (zogenaamde laatbloeiers) en een categorie leerlingen die te maken heeft met een 

ernstige taalachterstand. Voor deze kinderen is extra tijd om zich te ontwikkelen of achterstanden 

in te lopen cruciaal voor hun verdere schoolcarrière. Daarom stelt het college voor om oplossingen 

                                                                    
3 Onderzoek, Informatie en Statistiek, gemeente Amsterdam i.s.m. Kohnstamm Instituut, juni 2018 
4 Een mogelijk gevolg/effect van iets wat eerder mis is gegaan. 
5 Rapport Onderwijsraad 2014, “overgangen in het onderwijs” 
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te zoeken die deze drempels verzachten: brede brugklassen, tienercolleges en scholen voor 

leerlingen van o tot 18 jaar. Brede brugklassen geven leerlingen langer de tijd om zich te 

ontplooien. Daarnaast zorgen (gemengde) brugklassen ervoor dat alle leerlingen elkaar blijven 

ontmoeten en ook van elkaar kunnen leren op gebieden zoals sport, samenleving en 

burgerschaps- en persoonsvorming.6 

 

3.3 Armoede en effect op schoolgaande kinderen 

Naast eerder genoemde belemmeringen, gericht op het onderwijs, heeft ook armoede een grote 

invloed op het leven van kinderen. In Amsterdam groeien 30.000 kinderen op in een gezin met een 

laag inkomen en 1 op de 4 Amsterdammers heeft schulden. Deze cijfers dalen niet en tegelijkertijd 

nemen de verschillen tussen Amsterdammers toe. Kinderen met een risico op een 

onderwijsachterstand komen vaak uit een huishouden waar meer problemen, zoals armoede, 

samen komen. Het vergroten van kansengelijkheid vereist een kijk op het hele gezin. 

 

Armoede onder kinderen kan alleen worden aangepakt door in te zetten op verschillende aspecten 

van het probleem, volgens de Sociaal Economische Raad (SER) in het rapport ‘Opgroeien zonder 

Armoede’(2017). Dat betekent dat de inzet breder is dan alleen op kinderen in armoede; het gaat 

om armoede in brede zin als sociaal vraagstuk. Het tegengaan van kinderarmoede en het 

bevorderen van kansengelijkheid moet niet alleen worden aangepakt door verbetering van de 

inkomenspositie van de ouders (o.a. via de aanpak van schulden en uitstroom naar werk), of 

inkomensondersteunende regelingen (zoals de Stadspas, Bijzondere Bijstand en een gratis pc voor 

kinderen). Het vereist ook een integrale blik en samenwerking met andere beleidsterreinen als 

bijvoorbeeld zorg, jeugd, gezondheid en onderwijs. 

 

De consequenties van het opgroeien in armoede zijn groot. Armoede kan leiden tot verminderde 

cognitieve ontwikkeling, slechte gezondheid, lage levensverwachting en lage schoolprestaties7. 

Niet alleen door de beschikbare middelen voor bijvoorbeeld een museumbezoek, maar juist ook 

door de stress die in het gezin ontstaat door armoede. Interventies die zijn gericht op het 

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

kinderen. Het wegnemen van structurele oorzaken van armoede en het doorbreken van de 

intergenerationele armoede is van groot belang. Er moet aandacht zijn voor een integraal 

kindgericht armoedebeleid dat het leven van kinderen op alle vlakken verbetert, zowel de situatie 

thuis als het leven van kinderen buitenshuis, zoals op school en in de buurt. Voor een stabiele 

thuissituatie beveelt de Kinderombudsman (januari 2019) aan om ondersteuning voor het hele 

gezin in te zetten. Dit komt samen in de Amsterdamse Familie School, een onderdeel van de PIEK-

aanpak.  

 

3.4 Meer dan onderwijs alleen 

Kenmerkend voor het Amsterdamse onderwijsbeleid is de werkwijze om op verschillende 

manieren te werken aan het wegnemen of compenseren van de ongelijke thuissituatie. Vooral 

voor kinderen die van thuis minder meekrijgen, is op school meer nodig. Scholen moeten de 

mogelijkheid en ondersteuning krijgen van de gemeente en van maatschappelijke partners 

verbindingen  te leggen tussen binnen- en buitenschools aanbod. Intensieve samenwerking met 

ouders en maatschappelijke partners binnen de domeinen: armoede, jeugd, zorg, sport en de wijk 

is daarbij van belang. Zo komen op een aantal scholen in de stad alle domeinen samen om de 

beste kansen te bieden. Daar waar dat het hardst nodig is. Want het hebben van gelijke rechten 

leidt niet altijd tot het krijgen van gelijke kansen binnen het onderwijs.  

 

 

                                                                    
6
 Van der Werfhorst, Elffers & Karsten (2015). Onderwijsstelsels vergeleken: leren, werken en burgerschap; Hanushek en Woβmann 

(2016) Does educational tracking affect performance and inequality? Differences – in – differences evidence across countries; Horn (2013). 
7
 Kinderombudsman, 30 januari 2019, Notitie kindgericht armoedebeleid aan de Tweede Kamercommissie van SZW 
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 PIEK-aanpak tegen kansenongelijkheid 4

De komende jaren ondersteunt de gemeente scholen die ook op systeemniveau het verschil willen 

maken voor hun leerlingen. Scholen die hun organisatie en hun onderwijs anders willen inrichten 

om alle kinderen de beste kansen te bieden. Door de (kwetsbare) overgangen soepel te laten 

verlopen en de nadelige effecten van vroegselectie te ondervangen. Via de PIEK-aanpak zoeken 

we samen met scholen en schoolbesturen naar de optimale mix van mogelijkheden om 

kansengelijkheid te bevorderen. 

 

De gemeente daagt scholen uit om via de PIEK-aanpak onderscheidend te zijn. Om, waar nodig, 

buiten de gebaande paden te treden, de grenzen van de kaders op te zoeken en te zoeken 

oplossingen te bedenken die het verschil maken. Buiten de gebaande paden, betekent daarbij ook 

letterlijk ‘buiten de school’. De leefomgeving van kinderen zijn van grote invloed op 

schoolprestaties. In de aanpak van de school komt de thuissituatie daarom nadrukkelijk terug. Dit 

vraagt om nauwe samenwerking met ouders en partners buiten de school.   

 

Met de PIEK-aanpak ondersteunt het college scholen om te werken aan: 

A. Versoepelen van de (kwetsbare) overgangen; 

B. Tegengaan van nadelige effecten van vroegselectie;  

C. Tegengaan van segregatie op onderwijsniveau en achtergrond leerlingen; 

D. Leerlingen ontmoeten elkaar: we streven naar een inclusieve samenleving; 

E. Bieden van een brede ontwikkelomgeving aan leerlingen; 

F. Verbindingen leggen met ouders en de domeinen: armoede, jeugd, zorg, sport en de wijk. 

 

Met de PIEK-aanpak biedt het college scholen de mogelijkheid om hun eigen aanpak vorm te 

geven. De scholen hebben een lange termijn visie op het vormgeven van soepele overgangen, het 

verkleinen van drempels tussen onderwijstypes, het verbinden van binnen- en buitenschools leren, 

cognitieve versus brede talentontwikkeling en het stimuleren van ontmoetingen, ten behoeve van 

kansengelijkheid voor alle leerlingen. Dit krijgt binnen de PIEK-aanpak vorm in drie actielijnen: 

� Actielijn I: Intensivering samenwerking tussen kinderopvang en po (Allesinéénschool); 

� Actielijn II: Versoepelen van overgang van po naar vo door de Brede Brugklas Bonus; 

� Actielijn III: Stimuleren van een brede ontwikkelomgeving waarbij er een koppeling wordt 

gemaakt met de thuissituatie en de leefomgeving van het kind (Amsterdamse Familie School). 

 

Actielijn I: Allesinéénschool 
Intensivering samenwerking tussen kinderopvang en po 

Naast de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs richt de PIEK-aanpak zich ook 

op de (kwetsbare) overgang van de voorschool naar de basisschool. Voor een groep leerlingen is 

ook deze stap, van de peutervoorziening naar de basisschool, een risicomoment. Het is namelijk 

belangrijk om op jonge leeftijd te zien of het kind bij de overgang een bepaalde onderwijs – en/of 

ondersteuningsbehoefte heeft. De doorgaande lijn kan dit risicomoment verkleinen, de opgedane 

kennis uit de voorschool van kind (en ouders) wordt meegenomen naar de basisschool. Door het 

verminderen van de schotten, het versoepelen van de overgang (van voorschool en basisschool) 

en een doorlopende afstemming rond het jonge kind, delen de organisaties belangrijke informatie 

beter en vergroten de ontwikkelkans van leerlingen. De goede samenwerking tussen de 

voorschool en basisschool zorgt voor meer zicht en grip op problemen in de directe 

(leer)omgeving van het kind. Scholen en kinderopvangorganisaties die vanuit één pedagogisch-

didactische visie en aanpak werken versoepelen deze overgang. Zij vormen een Allesinéénschool, 

een school die onderwijs combineert met een aanbod van kinderopvang met voorschoolse 



Gemeente Amsterdam, juni 2019 | Beleidskader PIEK-aanpak 2019-2023                                                                                               8                                      
 

educatie, buitenschoolse opvang en naschoolse activiteiten. Via de PIEK-aanpak wil het college de 

kwaliteit en intensiteit van deze samenwerking stimuleren. 

 

Uit de vorige subsidieperiode van de Allesinéénschool (2017-2019) blijkt dat een integrale 

samenwerking veeleisend is, niet eenvoudig tot stand komt en dus ook niet zomaar opgestart 

wordt. Om de kwaliteit van de bestaande allesinéénscholen en het aantal allesinéénscholen in de 

stad verder te vergroten zet de gemeente ook de komende jaren in op het intensiveren van de 

samenwerking tussen kinderopvang en primair onderwijs. Daarbij kijken we ook naar belangrijke 

randvoorwaarden zoals huisvesting. 

 

Actielijn II: Brede Brugklassen 
Versoepelen van overgang van po naar vo door middel van Brede Brugklas Bonus 

Voor kinderen met een risico op een onderwijsachterstand zijn soepele overgangen tussen scholen 

en tussen verschillende types onderwijs van groot belang. Vroegselectie is voor deze groep 

leerlingen een grote belemmering in hun schoolloopbaan. Door het stimuleren van brede 

brugklassen ondervangen we de nadelige effecten van deze drempel in het systeem om leerlingen 

gelijke kansen te bieden. Dit is van groot belang, omdat brede brugklassen leerlingen langer de 

tijd geven om zich te ontplooien. Daarnaast zorgen gemengde brugklassen ervoor dat alle 

leerlingen van en met elkaar leren op niet-cognitieve gebieden zoals sport, burgerschaps- en 

persoonsvorming. Ook tienercolleges en scholen voor leerlingen van 0 tot 18 jaar zorgen ervoor 

dat de veelal bepalende overstapmomenten beter verlopen. In een grote stad als Amsterdam waar 

de segregatie groeit als leerlingen naar het voortgezet onderwijs gaan, zien we dat leerlingen 

steeds meer van elkaar gescheiden worden. Op hun twaalfde worden kinderen gesorteerd voor 

onderwijsroutes die hun verdere loopbaan sterk bepalen. En daarbij zien we de laatste jaren een 

groei van het aantal categorale scholen. Hierdoor zijn er minder gelegenheden waar leerlingen 

met verschillende sociale en culturele achtergronden elkaar tegenkomen.  

 

Vanuit de PIEK-aanpak voert het college een Brede Brugklas Bonus in. Via deze bonus worden 

bestaande brede brugklassen ondersteund in hun aanpak. Zij bieden een gemengde basis aan 

leerlingen en uit minimaal drie niveaus bestaat, te weten vmbo, havo en vwo. Scholen die nu nog 

met homogene groepen werken, kunnen de Brede Brugklas Bonus gebruiken voor het invoeren 

van een gemengde brugklas. Hiervoor komen alleen scholen in aanmerking die al minimaal drie 

niveaus (vmbo, havo en vwo) aanbieden. Scholen werken hiermee aan de kwaliteit van hun 

onderwijs. Zodat alle leerlingen op boven hun niveau onderwijs kunnen volgen en het beste uit 

zichzelf kunnen halen. 

 

Actielijn III: Amsterdamse Familie School 
Stimuleren van een brede ontwikkelomgeving waarbij er een koppeling wordt gemaakt met de 

thuissituatie en de leefomgeving van het kind (Amsterdamse Familie School) 

Om bovenop de soepele overgangen als school (zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs) 

een brede ontwikkelomgeving te kunnen bieden voor kinderen, is het belangrijk dat de school 

intensief samenwerkt met ouders en met maatschappelijke partners binnen de domeinen: 

armoede, jeugd, zorg, sport en de wijk. Meer betrokkenheid en afstemming tussen de leefwereld 

binnen en buiten de school kunnen een groot verschil maken voor de ontwikkeling van het kind. 

Dat gaat verder dan alleen de cognitieve ontwikkeling. De overheid heeft de ondersteuning van 

jongeren georganiseerd in verschillende domeinen, die in het gezin en in school eigenlijk niet van 

elkaar te onderscheiden zijn en nauw met elkaar samenhangen. Door de school als natuurlijke 

vindplaats als uitvalsbasis te nemen én te versterken, kunnen we als gemeente zoeken naar een 

manier om de dienstverlening meer integraal te organiseren. Dit doen we door op de 
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Amsterdamse Familie School vanuit de praktijk te zoeken naar manieren waarop dit het beste 

werkt voor leerlingen en ouders. De Amsterdamse Familie School is een plek waar leerlingen 

breed leren en waar ouders intensief betrokken zijn. Vooral voor kinderen die van thuis minder 

meekrijgen, is er op school meer nodig dan alleen onderwijs. Een verbonden binnen- en 

buitenschools aanbod en ruimere openingstijden zijn daarbij belangrijke elementen. Met hulp van 

maatschappelijke partners is er een aanbod voor ouders (bijvoorbeeld trainingen rondom taal en 

educatief partnerschap. 

 

Familiepakket voor (voor)scholen 

Een goede opleiding is bewezen effectief tegen armoede8. Daarom is de inzet op regelingen die 

onderwijskansen structureel vergroten belangrijk. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in een 

armoedeaanpak op scholen met de inzet van maatschappelijke dienstverleners (MaDi) op een 

aantal basisscholen in Noord, Zuidoost en Nieuw-West en de stadspasvergoeding van de 

vrijwillige ouderbijdrage. De ervaringen met deze werkwijzen zijn positief. In het verlengde 

daarvan ontwikkelt het college een armoedepakket9 voor (voor)scholen met leerlingen die op 

basis van hun achtergrondkenmerken risico lopen op een achterstand. Dit armoedepakket bestaat 

uit de inzet van budgetconsulenten van de MaDi’s, de stadspasvergoeding van de ouderbijdrage, 

taallessen voor ouders (Taal- en Ouderbetrokkenheid), een taalspreekuur, klantmanagement op 

school en voorlichting over minimaregelingen. De onderdelen uit het pakket zijn verplicht voor 

basisscholen die in aanmerking willen komen voor de subsidie Amsterdamse Familie School. 

 

  

                                                                    
8
 Rapport ‘Alle kinderen kansrijk’, Het verbeteren van de ontwikkelingskansen van kinderen in armoede, december 2017 

9
 De aanpak Armoede en Schuldhulpverlening (“Stad met Uitzicht”) wordt na de zomer aan de gemeenteraad voorgelegd 
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 Uitgangspunten 5

De PIEK-aanpak gaat uit van de eigen visie van scholen op kansengelijkheid in het onderwijs en 

hun samenwerking met de maatschappelijke partners. Het college hanteert een aantal 

uitgangspunten om voor subsidie in aanmerking te komen:  

1. De behoefte en vorming van leerlingen staan voorop; 

2. Interventies dragen bij kansengelijkheid voor alle leerlingen; 

3. Integrale werkwijze: samenbrengen inspanning school-wijk-gemeente; 

4. Oplossingen hebben een vernieuwend karakter en richten zich op structurele inbedding; 

5. Gemeente en scholen zijn transparant over de opbrengsten van de PIEK-aanpak; 

6. Kennisontwikkeling en –deling maken onderdeel uit van de aanpak. 

 

Al deze uitgangspunten zijn onderdeel van het te ontwikkelen plan door de school. De school 

geeft in het plan aan hoe de ingezette interventies bijdragen aan kansengelijkheid voor alle 

leerlingen. 

 

Plan van Aanpak (Werkwijze) 

De PIEK-aanpak is onderverdeeld in drie verschillende fasen. 

1. Aanvraagprocedure 

a. Het schoolbestuur dient een startdocument in; 

b. De school presenteert het startdocument aan een adviescommissie; 

c. Adviescommissie beoordeelt het startdocument en de pitch; 

2. Subsidieverlening 

3. Uitvoering en monitoring. 

 

Fase 1: Aanvraagprocedure 

Schoolbesturen dienen voor een (specifieke) school een aanvraag (startdocument) in voor de 

VLoA voorziening PIEK-aanpak.  

 

Scholen die een aanvraag indienen nemen hun ambities en plannen voor de PIEK-aanpak in grote 

lijnen op in een startdocument, waar nodig samen met maatschappelijke partners. Vervolgens 

presenteren de scholen (eventueel samen met hun maatschappelijke partners) hun startdocument 

aan een adviescommissie.  

 

In het startdocument gaat de school in ieder geval in op:  

1. De mate waarin de inzet in lijn is met de schoolontwikkeling en het strategisch beleidsplan 

van het bestuur; 

2. De mate waarin en op welke onderdelen de school verbeteringen in de organisatie en het 

onderwijs (doorgaande leerlijn) verwacht te bereiken; 

3. De verhouding tussen de kosten en de te bereiken doelen en te verwachten resultaten; 

4. Duurzaamheid en borging. 
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Voorwaarden actielijn I: 
Intensivering samenwerking tussen kinderopvang en po door Allesinéénschool 

De Allesinéénschool kenmerkt zich door een vergaande samenwerking tussen de 

kinderopvangpartner met voor- en naschools aanbod en het primair onderwijs. Dat uit zich onder 

andere in een doorgaande lijn in het aanbod rond het kind, een gedeelde pedagogisch-didactische 

visie en een verlengde openstelling. Hierdoor wordt een soepele overgang tussen de kinderopvang 

met voorschoolse educatie en het primair onderwijs bevorderd. 

 

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen zijn: 

1. De inzet draagt bij aan het vergroten van kansengelijkheid; 

2. De school heeft meer dan 25% doelgroep leerlingen10 

3. De kwaliteit van de kinderopvang is op orde; 

4. Het schoolbestuur bepaalt zelf – in afstemming met haar schooldirecties - welke 

school/scholen een aanvraag indient/indienen; 

5. De pitch wordt gehouden door zowel de onderwijs- als de kinderopvangpartner.  

 

Daarnaast kan het college de subsidieaanvraag weigeren indien: 

1. Het inspectieoordeel van de basisschool op moment van aanvraag onvoldoende of (zeer) 

zwak is; 

2. De basisschool onder de geldende opheffingsnorm zit of in de eerste jaren van oprichting 

is en nog niet heeft voldaan aan de stichtingsnorm. 

 

Voorwaarden actielijn II: 
Versoepelen van overgang van po naar vo door middel van de Brede Brugklas Bonus 

Bestaande scholen met een brede brugklas en scholen die een brede brugklas willen invoeren 

krijgen vier jaar lang de mogelijkheid om de brede brugklas vorm te geven. Hiermee bevorderen zij 

de soepele overgang tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs en ondervangen zij 

de nadelige effecten van vroegselectie en de drempels tussen onderwijstypes. 

 

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen zijn: 

1. De inzet draagt bij aan het vergroten van kansengelijkheid; 

2. Scholen moeten minimaal drie niveaus aanbieden - te weten vmbo, havo en vwo - en 

moeten op alle niveaus de licentie hebben tot de eindexamenklassen; 

3. De brugklassen zijn gemengd samengesteld (in één klas worden minimaal drie niveaus 

aangeboden, te weten vmbo, havo en vwo); 

4. Alle leerlingen moeten minimaal op niveau van het basisschooladvies les krijgen; 

5. Het invoeren en werken met een brede brugklas is of wordt vanaf schooljaar 2020-2021 

onderdeel van de schoolontwikkeling/het schoolplan en het strategisch beleidsplan van 

het schoolbestuur. 

 

Daarnaast kan het college de subsidieaanvraag weigeren indien: 

1. Het inspectieoordeel van de school voor voortgezet onderwijs op moment van aanvraag 

onvoldoende of (zeer) zwak is; 

2. De school voor voortgezet onderwijs onder de geldende opheffingsnorm zit of in de eerste 

jaren van oprichting is en nog niet heeft voldaan aan de stichtingsnorm. 

 

 

                                                                    
10

 Volgens de definitie Kansenaanpak PO of Kansenaanpak VO, op basis van de op het moment van de aanvraag meest recente 

berekening 
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Voorwaarden actielijn III: 

Stimuleren van een brede ontwikkelomgeving waarbij er een koppeling wordt gemaakt met de 

thuissituatie en de leefomgeving van het kind (Amsterdamse Familie School) 

Een groep van negen scholen (acht basisscholen en één school voor voortgezet onderwijs) krijgen 

de kans om een Amsterdamse Familie School te worden. Deze scholen krijgen extra middelen om 

kansengelijkheid te bevorderen voor leerlingen van scholen die gevestigd zijn in wijken met veel 

onderling samenhangende problematiek zoals als armoede, taalachterstanden, 

onderwijsachterstanden en opvoedproblemen.  

 

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen zijn: 

1. De inzet draagt bij aan het vergroten van kansengelijkheid; 

2. De school heeft meer dan 25% doelgroep leerlingen11;  

3. Het schoolbestuur bepaalt zelf – in afstemming met haar schooldirecties - welke 

school/scholen een aanvraag indient/indienen; 

4. De inzet is in lijn met de schoolontwikkeling en het strategisch beleidsplan van het 

schoolbestuur. 

 

Daarnaast kan het college de subsidieaanvraag weigeren indien: 

1. Het inspectieoordeel van de basisschool op moment van aanvraag onvoldoende of (zeer) 

zwak is; 

2. De basisschool onder de geldende opheffingsnorm zit of in de eerste jaren van oprichting 

is en nog niet heeft voldaan aan de stichtingsnorm. 

 

Adviescommissie 

Om aanvragen goed te kunnen beoordelen, stelt het college een adviescommissie in. Deze 

commissie beoordeelt het startdocument en de daarbij behorende pitch en adviseert het college 

welke plannen in aanmerking komen voor een aanvraag tot subsidie en in welke volgorde. De 

commissie wordt ingesteld met leden met (één van de) volgende expertises: 

- Integraal Kind Centrum 

- Primair onderwijs 

- Voortgezet onderwijs 

- Expert (wetenschapper) op het gebied van kansengelijkheid 

- Jurist 

De commissie beoordeelt de pitch op basis van een vooraf vastgesteld beoordelingskader. Dit 

beoordelingskader is uitgewerkt in de voorziening PIEK-aanpak.  

 

Fase 2: Uitwerking van het startdocument en aanvraag subsidie 

Nadat het college tot subsidieverlening heeft besloten, krijgen de scholen en hun 

(maatschappelijke) partners voorbereidingstijd om hun startdocument uit te werken tot een 

uitvoerbaar project, tot uiterlijk 1 augustus 2020 

 

Fase 3: Uitvoering en monitoring 

Indien de plannen van de school om een voorbereidingsjaar vragen, kan dit plaatsvinden in het 

schooljaar 2019-2020. Scholen die het plan al op korte termijn kunnen starten, kunnen met de 

uitvoering starten in schooljaar 2019-2020. Gedurende de vier jaar van uitvoering worden de 

plannen gemonitord door de gemeente Amsterdam. Monitoring bestaat onder andere uit 

tussentijdse verantwoording waar de aanvrager zichtbare resultaten laat zien. 

                                                                    
11

 Volgens de definitie Kansenaanpak PO of Kansenaanpak VO, op basis van de op het moment van de aanvraag meest recente 

berekening 
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 Kennisdeling en onderzoek 6

Met de PIEK-aanpak werkt de gemeente samen met het onderwijs door scholen te ondersteunen 

bij veranderingen in hun organisatie en het onderwijssysteem, in het belang van kansengelijkheid.  

Om dit optimaal te kunnen doen, is het belangrijk dat het onderwijs centraal staat in het beleid en 

blijvend wordt betrokken bij de vormgeving en uitvoering ervan. Hierbij worden ook de 

maatschappelijke partners in de wijk en de ouders betrokken. 

 

Kennisdeling 

Gedurende de vier jaar van uitvoering organiseert de gemeente per actielijn een aantal 

kennisdelingsbijeenkomsten. Deze kennisdelingsbijeenkomsten zijn verplicht voor alle scholen die 

onderdeel zijn van de PIEK-aanpak en heeft als doel om een lerend netwerk te creëren. Tijdens 

deze bijeenkomsten worden onder andere ‘best practices’ gedeeld en interventies besproken die 

niet het gewenste effect hebben. 

 

Onderzoek 

Naast kennisdeling wordt aan de inzet van de Brede Brugklas Bonus en de Amsterdamse Familie 

School wetenschappelijk onderzoek gekoppeld ten behoeve van effectmeting. Om het 

wetenschappelijk onderzoek vorm te geven wordt een wetenschappelijke ring ingericht. Deze 

wetenschappelijke ring bestaat uit wetenschappers die samen met de scholen onderzoeken wat 

de succesvolle elementen en overeenkomsten van de verschillende aanpakken zijn. Zodat deze 

lessen gedeeld kunnen worden elkaar en met andere scholen.  

 

Monitoring  

Voor de doorontwikkeling van de aanpak is monitoring van de inzet en uitvoering van belang. Op 

deze manier is er inzicht in welke inzet werkt en welke niet. Monitoring vindt plaats middels 

tussentijdse verantwoording, wetenschappelijk onderzoek en via eerder genoemde 

bijeenkomsten voor 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. Een voorwaarde voor scholen is volledige transparantie over de  

middelen die schoolbesturen aanvragen, hoe zij die inzetten en wat het oplevert om 

kansengelijkheid te bevorderen. 
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 Financiën 7

Voor de PIEK-aanpak is voor de jaren 2019-2023 totaal € 11,4 miljoen begroot. Dit is opgenomen in 

de uitwerking van de financiën onderwijs. Dekking komt uit de coalitiemiddelen onderwijs en uit 

de rompbegroting onderwijs. 

 

Het college stelt voor actielijn I €1 miljoen in totaal beschikbaar. Per aanvraag wordt maximaal 

€50.000,- verleend. De subsidie wordt voor een tijdvak van twee schooljaren toegekend. 

 

Het college stelt voor actielijn II €4,6 miljoen in totaal beschikbaar. Voor de Brede Brugklas Bonus 

stelt het college per jaar €950.000 beschikbaar. Daarnaast investeert de gemeente €600.000 om 

samen met het onderwijsveld aan de beeldvorming van brede scholen en brede brugklassen te 

verbeteren. De subsidie wordt voor een tijdvak van vier schooljaren toegekend. Voor effectmeting 

& monitoring stelt het college nog eens €200.000 beschikbaar. 

 

Het college stelt voor actielijn III €5,6 miljoen in totaal beschikbaar. Voor de Amsterdamse Familie 

School stelt het college per jaar €1,35 miljoen beschikbaar. Voor effectmeting & monitoring stelt 

het college €200.000 beschikbaar. De subsidie wordt voor een tijdvlak van vier schooljaren 

toegekend. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actielijn Activiteit 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Inzet op kwaliteit & kwantiteit Allesinéénschool € 125.000 € 325.000 € 375.000 € 175.000 € 1.000.000

Brede Brugklas Bonus (kwaliteit & kwantiteit) € 950.000 € 950.000 € 950.000 € 950.000 € 3.800.000

Beeldvorming € 162.500 € 162.500 € 162.500 € 112.500 € 600.000

Effectmeting & Onderzoek € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 200.000

3. Brede ontwikkelomgeving Amsterdamse Familie School € 1.350.000 € 1.350.000 € 1.350.000 € 1.350.000 € 5.400.000

Effectmeting & Onderzoek € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 200.000

4. Projectkosten Uitvoering Plan van Aanpak € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 10.000

Communicatie € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 10.000

Kennisdeling € 0 € 17.000 € 17.000 € 17.000 € 51.000

Monitoring € 0 € 43.000 € 43.000 € 43.000 € 129.000

€ 2.707.500 € 2.947.500 € 2.997.500 € 2.747.500 € 11.400.000

1. Soepele overgangen 

kinderopvang-po

2. Soepele overgangen 

po-vo


