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Basisscholen: broeinesten van oplossingen 

Via de gemeenteraadsverkiezingen wordt bepaald hoe Amsterdam de komende jaren zal inzetten op het basisonderwijs: 

louter als onderwijs of als maatschappelijke motor voor stedelijke vooruitgang en samenhang? 

Na de noodkreet vanuit Focusscholen heeft de gemeente in de afgelopen jaren, samen met de scholen en schoolbesturen 

een goede start gemaakt met het project Stadsscholen020. Ook het nieuwe beleid met de Kansenaanpak is een grote stap 

in de goede richting. Hierdoor komen meer voorzieningen terecht op de plekken waar ze het hardste nodig zijn. Er is 

ervaring opgedaan met maatwerkplannen per school. De Initiatiefgroep Focusscholen bepleit een versterking, uitbreiding 

en verduurzaming van deze aanpak. 

Onderwijs helpt tegen een gespleten stad 

Amsterdam is een prachtige stad met veel diversiteit. Dat is een krachtige bron van ontwikkeling en welbevinden, zolang 

er geen groepen structureel op achterstand worden gezet. Grote kloven tussen rijk en arm, tussen hoog- en laagopgeleid, 

tussen buurten en culturen bedreigen een gezond stadsleven. 1 Waar het ene gezin volop deelneemt aan al het goede dat 

de stad te bieden heeft en profiteert van ons aller rijkdom, komt een ander kind de eigen buurt niet uit en groeit het op in 

een taalarme omgeving.  

 

Onderwijs is een van de sterkste middelen tegen deze kloven. Onderwijs kan extra kansen bieden aan kinderen die van 

huis uit minder meekrijgen, maar even slim zijn. Scholen voelen zich verantwoordelijk voor deze opdracht en leerkrachten 

willen daar gepassioneerd aan werken! 

Alle kinderen gaan naar school en daarmee is onderwijs de belangrijkste en grootste sociale infrastructuur. Elke euro die 

hier preventief op jonge leeftijd wordt besteed heeft veel meer effect2 en is verre te verkiezen boven curatieve 

interventies, als zaken uit de hand zijn gelopen op latere leeftijd. 

 

 

Focusscholen: The place to be 

Zo’n 80 van de ruim 200 basisscholen in Amsterdam hebben meer dan 50% kinderen, die van thuis te weinig meekrijgen. 

Dat zijn  doelgroepkinderen met een groot risico op onderwijsachterstand. Als we daar niets aan doen, betekent dit dat 

even slimme kinderen veel minder ver komen in hun ontwikkeling, schoolcarrière en loopbaan3. Verreweg de meeste 

scholen hebben, volgens de nieuwe definitie van de gemeente, doelgroepkinderen. 

Deze scholen bieden een prachtige kans en prima plek om te werken aan betere ontwikkelingskansen voor deze kinderen 

en daarmee aan een krachtige stad. De scholen met de meeste doelgroepkinderen hebben een complexere opgave dan 

gemiddeld en verdienen daarom meer en betere faciliteiten. Ongelijke omstandigheden vragen om ongelijke behandeling. 

De scholen hebben sterke behoefte aan de beste leerkrachten, ouderparticipatie, onderwijsassistenten, sportleraren en 

                                                             
1 Richard Florida, Robert Putnam e.a. 
2 Gunning e.a. 
3 Onderwijsinspectie Staat van het Onderwijs, Rekenkamer Amsterdam e.a. 



andere vakleerkrachten, conciërges, gebouwen, gymlokalen, verlengde schooltijden, zomer- en weekendacademies, brede 

talentontwikkeling, voorschoolse voorzieningen, naschoolse activiteiten, experts op het gebied van JGZ en Passend 

Onderwijs. 

 

Zo kunnen deze scholen de gewenste centra van stabiliteit en educatie in de buurt worden.4  
Wat daarvoor nodig is verschilt per school en per buurt, omdat de omstandigheden verschillend zijn. Daarom dient de 
regie op lokaal niveau te liggen: in handen van de schooldirecteur en het team. 
 In het Stadsscholen020 project van de afgelopen twee jaar is gebleken dat schooldirecteuren effectieve activiteiten 
organiseerden zoals: extra handen in de klas, extra interne begeleiding, extra ouderbetrokkenheid, 
onderwijstijdverlenging, gym- en sportplus, logopedie, fysio, remedial teaching, gedragsaanpak, psychologische hulp 
zonder drempels of wachtlijst in de school of op het schoolplein., stadspas-budget-‘pakjekans’ gesprekken op school.  
Het spreekt voor zich dat deze oplossingen structureel gemaakt dienen te worden, om niet alle vorderingen weer te laten 
verdampen.  
De huidige situatie van een sterk toenemend lerarentekort in de drukkere en duurdere stad, treft de Focusscholen als 
eerste en het hardst. Daarom is ingrijpen urgent. Veel (Focus)scholen lopen op hun tandvlees. 

 

Verder en structureel 

Met de beste mensen en de beste contacten in de stad kunnen de Focusscholen veel bereiken. Het gaat om het maken en 

onderhouden van verbindingen, die anders niet tot stand komen. We willen de kinderen laten participeren in de 

geweldige rijkdom van Amsterdam: haar geschiedenis, de kunst en cultuur, de sport, media, handel, wereldconnecties, 

toerisme etc. Kinderen begeleiden bij de kennismaking met de grote diversiteit en mogelijkheden in de stad, helpt bij het 

bevorderen van een kansrijk en hoopvol toekomstperspectief. Ook de schoolgemeenschap zelf verdient deze contacten in 

de stad.  Adoptie, mentorschappen en structurele uitwisselingen zijn wederzijds inspirerende verbindingen.5 

Daar naartoe groeien vraagt meer middelen, tijd, vertrouwen en onderlinge ervaringsuitwisseling van de Focusscholen. 

Dus vragen de Focusscholen voor alle volgende collegeperioden om structureel extra financiële middelen, waarmee in 

eigen kennis en vaste medewerkers kan worden geïnvesteerd. Iemand die voor een dubbeltje geboren is, kan een kwartje 

worden als Amsterdam in al haar jeugd investeert.  

 

De gemeente heeft al nieuwe stappen genomen door meer middelen in te zetten voor taalinterventies en 

ouderbetrokkenheid en deze naar rato van doelgroepkinderen te verdelen over de scholen. Dat is positief en geeft al een 

meer duurzame basis. Als het hier bij zou blijven en het Stadsscholenproject stopt, gaan we onvoldoende vooruit. 

 

Concreet vragen wij om: 

1. In 4 jaar te groeien naar 30 miljoen6 per jaar extra voor de 15.000 doelgroepkinderen op de scholen.  Per 30 

doelgroepkinderen op een school kan er dan één extra leerkracht of andere professional à €60.000,- worden 

aangesteld. Zo komen we met meer handen en hoofden in de school, samen met de ouders en samen met de 

stad tot meer kansengelijkheid.  

2. Focusscholen blijvend waarderen en tot geliefde plekken maken; centra van stabiliteit en educatie in de buurt. 

Scholen die de beste leerkrachten met een passend salaris aantrekken.  

3. Voorrang voor de Focusscholen bij alle (nieuwe) voorzieningen, beurzen, opknapbeurten van gebouwen etc. 

4. Woningen voor de leerkrachten en/of volledige reiskostencompensatie en ook daarbij voorrang voor de 

Focusscholen 

5. Stimulering van de onderwijsopleidingen om hun beste afstudeerders en hun onderwijs/onderzoeksprogramma’s 

in te zetten voor de Focusscholen en hun context. Effectieve koppelingen tussen wetenschap en onze praktijk, 

juist op het thema van kansengelijkheid. 

Initiatiefgroep Focusscholen bestaat uit basisscholen de Kinderboom, Klimop, Samenspel, Dr. O. Noordmans, en prof. Dr. H. 

Kraemerschool uit de stadsdelen Noord, Zuidoost en Nieuw-West te Amsterdam. 
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4 Micha de Winter op bijeenkomst Focusscholen november 2016 
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