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Onderwerp

Wijzigen van de Verordening op het Lokaal Onderwijsbeleid in de gemeente 
Amsterdam 2014, toevoegen van de bijlage Voorziening ‘Statushouders voor de klas’.

Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen:

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders,

Besluit:

Tekst van openbare 

besluiten wordt 

gepubliceerd

1. Vast te stellen de volgende

Verordening tot wijziging van de Verordening op het lokaal onderwijsbeleid in 
de gemeente Amsterdam 2014, vastgesteld bij raadsbesluit van 12 maart 2014 
(Gemeenteblad 2014, afd. 3A, nr. 62/181), laatstelijk gewijzigd bij Raadsbesluit 
van 6 juni 2018 (Gemeenteblad, afd. 3A, nr. 176/461).

Aan de Verordening op het lokaal onderwijsbeleid in de gemeente Amsterdam 2014 
(VLOA) wordt de volgende nieuwe bijlage toegevoegd: 

Bijlage 19 Voorziening ‘Statushouders voor de klas’
Deze verordening treedt in werking een dag na publicatie in afdeling 3A van het 
gemeenteblad.

Wettelijke grondslag

 Wet op het primair onderwijs (Wpo), art. 6 en 140; 
 Wet op het voortgezet onderwijs (Wvo), art. 77 en 96 ;
 Wet op de expertisecentra (Wec), art. 6 en 134; 
 De hiervoor  genoemde artikelen  van onderwijswetten schrijven voor dat:

o de gemeente geen uitgaven mag doen aan niet door de gemeente in 
stand gehouden scholen dan krachtens de wet;

o indien de gemeente zelf geen scholen in stand houdt, en vanwege haar 
eigen beleid aanvullend op de Rijksbekostiging uitgaven aan scholen wil 
doen, de gemeenteraad hiervoor een verordening moet vaststellen. In 
Amsterdam is dat:
Verordening op het lokaal onderwijsbeleid in de gemeente Amsterdam 
2014 (VLOA).

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Wet%20op%20het%20primair%20onderwijs
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Bestuurlijke achtergrond

In de VLOA  wordt geregeld welke voorzieningen een schoolbestuur kan aanvragen 
en hoe de aanvraagprocedure is vormgegeven. Omdat de gemeente zelf geen 
openbare scholen in stand houdt, dient de gemeente, als zij middelen aanvullend op 
de rijksbekostiging aan schoolbesturen beschikbaar wil stellen, dit te regelen in een 
eigen verordening; in casu is dat de Verordening op het lokaal onderwijsbeleid in de 
gemeente Amsterdam. Hierna te noemen ‘verordening’. Het gaat daarbij om 
voorzieningen in de vorm van een subsidie of in natura. Daarbij mag de gemeente 
geen onderscheid maken tussen openbaar en bijzonder onderwijs en dient zij de 
schoolbesturen te behandelen volgens dezelfde maatstaf (Artikelen 6 en 140 van de 
Wpo).

Onderbouwing besluit

Bijlage 19
Er is een groeiend tekort aan leraren in Amsterdam. Om dit tekort het hoofd te bieden 
hebben schoolbesturen, lerarenopleidingen en de gemeente Amsterdam vanuit de 
Stuurgroep Amsterdamse Onderwijsopgaven in december 2016 samen het Plan van 
aanpak Lerarentekort opgesteld. Deze Amsterdamse samenwerking toont aan dat de 
urgentie rond het lerarentekort breed wordt gedragen. Samen spannen partijen zich in 
om meer leraren voor Amsterdam te werven en de huidige leraren te behouden. 
Onderdeel van de uitwerking van het plan van aanpak is statushouders voor de klas, 
zie bijlage 2 voor een beschrijving van het traject.

Met de voorziening Statushouders voor de klas wordt beoogd: 
Het bevorderen van de instroom van hoogopgeleide statushouders  met relevante 
werkervaring in het land van herkomst  in het Amsterdams onderwijs. Hierbij  ligt de 
nadruk op een leerzame werkplek voor de deelnemers op een school voor (speciaal) 
voortgezet onderwijs, opdat zij na het oriëntatietraject succesvol  instromen in het zij-
instroom traject. 
Belangrijk onderdeel van het programma is het opdoen van werkervaring als 
ondersteuner op een school. De voorziening is opgesteld om scholen tegemoet te 
komen in de investering in de deelnemers, en het mogelijk te maken goede 
begeleiding binnen de school te organiseren. 
14 van de 16 deelnemers zijn toekomstige leraren in tekortvakken (wiskunde, 
natuurkunde en scheikunde). 

Subsidieplafond
Middels deze subsidieregeling kunnen scholen het aanstellen van een van de 16 
deelnemers voor het tijdvlak van 1 september 2018 tot 1 maart 2020 voor 50 procent 
bekostigd krijgen.

In artikel 4 van de voorziening is een subsidieplafond opgenomen voor de gehele 
periode (1 september 2018 tot 1 maart 2020) van € 67.520. 
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Financiële paragraaf

Grondexploitatie: Nee  Totale omvang krediet: €

Financiële dekking:

Investering: Nee Totale omvang krediet: €

Afschrijvingstermijn:

Gebruikt rentepercentage: %

Looptijd krediet:

Is de regeling kredieten van 

toepassing: Nee

Omvang aangevraagd 

krediet (excl BTW)

€

Regeling Risicovolle Projecten 

van toepassing: Nee

Zijn er risico’s en zo ja, hoe 

worden deze beheerst?

nee

Financiële gevolgen

Jaar T T+1 T+2 T+3 T+4 Volgnummer

Kapitaallasten

Overige exploitatielasten 67.520 Product 236

Baten 0 0

Saldo ten laste van de 

algemene middelen

Waarvan nog niet gedekt

Toelichting

Voor de incidentele uitgaven is 100% dekking aanwezig in de begroting van 
Onderwijs 2018. Specifiek betreft het ‘product 236 VO/MBO’ - ‘coalitie akkoord 
middelen lerarentekort’.

Geheimhouding

n.v.t.

Stukken

Meegestuurd Bijlage 1 – Voorziening  ‘Statushouders voor de klas’
Bijlage 2 – Samenvatting oriëntatietraject statushouders voor de klas

Ter inzage gelegd n.v.t.

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

onderwijs jeugd zorg, Puck Euwe, 0612659387, p.euwe@amsterdam.nl  

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

Femke Halsema, burgemeester Wil Rutten, waarnemend secretaris
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