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Geachte raadsleden, 

Hierbij bieden wij u de 'Verordening op het Lokaal Onderwijsbeleid Amsterdam 2019' (VloA 2019) 

aan. De VloA is het instrument waarmee de gemeente op basis van de wet op PO en VO uitgaven 

kan doen voor het onderwijs om in aanvulling op de Rijksbekostiging haar eigen beleid uit te 

voeren. 

Zoals in het coalitieakkoord vermeld, zet dit college vol in op gelijke kansen in het Amsterdamse 

onderwijs. Om komende jaren aan de ambities voor onderwijs te voldoen, is de VloA op de 

volgende wijze aangepast; 

1) We versimpelen de vorm van de VloA door de huidige regeling met 28 losse voorzieningen 

op te ruimen en deels onderte brengen in 6 hoofdstukken. Dit betekent niet dat 

bestaande subsidiemogelijkheden geschrapt' worden. Het betekent een eerste stap 

richting meer eenduidige en eenvoudige regelingen met meer maatwerk voor aanvraag 

en verantwoording voor scholen en schoolbesturen. De VloA 2019 biedt een raamwerk, 

voor de uitwerking van de subsidieregelingen onderwijs voor de komende beleidsperiode. 

2) Een belangrijk verschil met de VloA 2014 is dat de VloA 2019 geen schakelbepalingen met 

de ASA 2013 meer kent en daardoor een volledig zelfstandige verordening is geworden. 

Ook dit draagt bij aan meer eenvoud en transparantie in regelgeving richting scholen en 

schoolbesturen. 

3) We zetten inhoudelijk de eerste stap om gelijke kansen in het onderwijs beter te 

integreren in de VloA, als opmaat naar de verdere wijzigingen in de komende jaren. We 

De VloA 2014 inclusief de daarbij behorende voorzieningen, blijven van toepassing op subsidies die tot en met het schooljaar 
2018-2019 zijn verleend en blijft van kracht tot en met 31 december 2019 of zo veel  !anger  als nodig is om de verleende subsidies 
vast te stellen. 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl. 
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kiezen ervoor om scholen met meer doelgroepleerlingen2  een groter beroep te laten doen 

op de subsidiegelden, terwijl een generieke basis voor alle leerlingen toegankelijk blijft. 

In overleg met de schoolbesturen en na het inwinnen van extern juridisch advies hebben 

we in de VloA 2019 een mogelijkheid ingebouwd om onderwijssubsidies te kunnen 

weigeren. De ouderbijdrage in het onderwijs zoals opgenomen in artikel 40 van de WPO is 

bedoeld voor extra activiteiten die geen onderdeel uitmaken van het verplichte 

lesprogramma, zoals schoolreisjes, vieringen, excursies. De gemeente ziet een hoge 

ouderbijdrage als een drempel voor ouders om hun kind aan te melden voor een school, 

waardoor onder andere segregatie in de hand wordt gewerkt. 

4) 	Met de weigeringsgrond kan het college besluiten subsidies geheel of gedeeltelijkte 

weigeren. Deze wijziging is van invloed op subsidies met een langdurig karakter. Daarom 

neemt het college een redelijke termijn van één schooljaar in acht voordat we 

daadwerkelijk overgaan tot een verlaging of stopzetting van één of meerdere subsidies. 

De weigeringsgrond wordt dus in de VloA 2019 opgenomen en daarmee aangekondigd, 

maar het college zal pas in 2020 van deze weigeringsgrond gebruik maken. Hiermee geeft 

het college de betrokken schoolbesturen en scholen de mogelijkheid om de vrijwillige 

ouderbijdrage naar beneden bij te stellen. In eerste instantie geldt deze weigeringsgrond 

uitsluitend voor scholen voor het basisonderwijs. Met de OSVO zet het college in op 

afspraken van gelijke strekking voor het voortgezet onderwijs. 

In het vervolg van deze brief schetsen wij de indeling van de VloA. We hebben in de VloA 2019 

gekozen voor een indeling in hoofdstukken. Niet alle hoofdstukken zijn gevuld. We hebben er voor 

gekozen ruimte te maken voor beleid wat nog ontwikkeld wordt. 

Op hoofdlijnen is de VloA 2019 als volgt ingedeeld: 

i. 	We bieden een aantal generieke voorzieningen voor alle leerlingen in het basisonderwijs  

(Hi,  2, 5 en 6 VloA) 

2. We intensiveren regelingen om kansenongelijkheid tegen te gaan. Scholen met meer 

doelgroepleerlingen ontvangen meer middelen'. (H3 VloA) 

3. We blijven inzetten op het tegengaan lerarentekort en we blijven investeren in kwaliteit 

en schoolontwikkeling. (H4 VloA) 

1) We bieden een aantal generieke voorzieningen voor alle leerlingen in het basisonderwijs. 

Amsterdam kent sinds jaar en dag een aantal bijzondere voorzieningen voor basisscholen. 

Schoolzwemmen, Verkeerseducatie, Cultuureducatie en Natuur- en Milieueducatie en 

schooltuinen. Deze laatste voorziening bestaat in 2020 zelfs  loo  jaar. Deze regelingen zijn deels 

een aanvulling op het landelijk curriculum. Ook kan elke basisschool een bevoegde gymleerkracht, 

een cultuurdocent aanstellen, zodat kinderen door professionals in aanraking gebracht worden 

met beweging en cultuuronderwijs. De conciërge waarvoor schoolbesturen subsidie kunnen 

2  De definitie van doelgroepleerling: een leerling met een VVE indicatie, of laag opleidingsniveau van de ouders, of 
bijstandsniveau inkomen, of statushouder. 
3 1n de wet is het gelijkheidsbeginstel opgenomen. Dit betekent niet dat alle scholen recht hebben op dezelfde voorzieningen. 
Maatwerk op basis van duidelijke criteria, die rekening houden met de omstandigheden van een school is mogelijk. 
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aanvragen, ontzorgt de leraren en draagt bij aan de veiligheid op school. 

Ook vindt u in de VloA 2019 de ongewijzigde voorzieningen Hoogbegaafdheid, Burgerschap en 

Tegemoetkoming voor overdimensionering en schoolgebouwen in de fijnstofzone. 

2) We intensiveren regelingen om kansenongelijkheid tegen te gaan. Scholen met meer 

doelgroepleerlin gen ontvangen meer middelen'. 

Werken aan gelijke kansen in het onderwijs betekent vroeg beginnen en een schoolcarrière lang 

investeren in de ontwikkeling van kinderen. De aansluiting van het vroegschools aanbod dient 

nauw aan te sluiten op het aanbod op de voorschool. We stimuleren daarom doorlopende 

leerlijnen, extra taalaanbod en extra ondersteuning voor groep a en 2 middels de voorziening 

vroegschools aanbod en de voorziening Nieuwkomers. 

Voor kinderen vanaf groep 3 is de voorziening kansenaanpak PO ontwikkeld. Deze voorziening zet 

specifiek in op het tegengaan van leer- achterstanden bij ‘doelgroepleerlingen.i. Scholen met meer 

leerlingen die risico lopen op achterstand ontvangen meer middelen. Deze middelen worden 

vervolgens ingezet voor extra taalondersteuning, verlengde leertijd en ouderbetrokkenheid. Door 

nnaatwerkmogelijkheden kunnen scholen zelf activiteiten organiseren voor de leerlingen die het 

hardste nodig hebben. Het college stelt de raad voor het bedrag per doelgroepleerling op te hogen 

van €700,- naar c 800,-. 

De ‘Kansenaanpak VO' zal zich richten op het vergroten van kansengelijkheid voor individuele 

leerlingen in het voortgezet onderwijs. Uitgangspunt ook hier is dat we daar in onderwijs 

investeren, waar het het hardst nodig is. 

De uitwerking van de kansenaan pak VO kunt u verwachten in maart 2019. 

Ook zal het college u dit voorjaar een breed stedelijk kansengelijkheidsplan aanbieden waarvan 

onderwijs en bovenstaande elementen deel uit maken. 

3) We blijven inzetten op tegengaan lerarentekorten en we blijven investeren in kwaliteit en 

schoolontwikkeling. 

Alle Amsterdamse leerlingen hebben recht op goed onderwijs mét de ondersteuning die zij nodig 

hebben voor een succesvolle schoolloopbaan, zodat ze goed voorbereid zijn op de toekomst. 

Kwalitatief goed onderwijs valt of staat met een goede leraar die door een professionele 

schoolorganisatie wordt ondersteund. Omdat de kwaliteit van het onderwijs primair de 

verantwoordelijkheid is van de Amsterdamse besturen, wordt het beleid in nauwe samenwerking 

met het veld vormgeven. De gesprekken hierover worden de komende maanden gevoerd. 

De uitwerking van bovenstaand beleid behorend bij punt 3 kunt u dit voorjaar 2oig verwachten. 
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5. Vervolg 

Met deze brief hebben wij u geïnformeerd over hoe het instrument VloA 2019 past in het 

onderwijsbeleid en op welke manier we met de VloA een nieuw raamwerk bouwen voor alle 

bestaande en (toekomstige) nieuwe voorzieningen. Nadere informatie over de wijze waarop deze 

hoofdlijnen in de VloA 2019 zijn uitgewerkt, treft u aan bij de bijgevoegde voordracht voor het 

vaststellen van de Verordening op het Lokaal Onderwijsbeleid Amsterdam 2019. 

Met vriende ijke groet, 
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