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Geachte mevrouw Kukenheim,  
 

In de BBO-vergadering van 10 februari 2016 heeft het BBO de verbetervoorstellen 

besproken die de werkgroep op grond van de evaluatie van het Stedelijk 

Toelatingsbeleid (STB) heeft geconcipieerd. Met deze brief informeren wij u welke 

besluiten het BBO daarop heeft genomen. 

 

In totaal zijn 9 verbetervoorstellen besproken de belangrijkste zijn: 

 

1. Administratieve last voor scholen in Zuidoost met plaatsgarantie 

Met de bestuurders van Zuidoost, waar dit punt het meest genoemd werd, is 

besproken of de administratieve belasting bij de 20 scholen met een 

plaatsgarantie beperkt kan worden. Voorwaarden hiervoor zijn dat hiermee 

geen afbreuk wordt gedaan aan het toelatingsbeleid of omliggende scholen 

gedupeerd worden. Hiervoor is een werkwijze ontwikkeld, die onder 

voorbehoud van de bespreking met de directeuren van de omliggende scholen, 

door het BBO is aangenomen. 

 

2. Toegankelijkheid van (concept)scholen vergroten 

Onderzoek heeft uitgewezen dat een regeling die uitsluitend voor 

conceptscholen zou gelden, automatisch leidt tot ongelijkheid voor scholen en 

voor ouders. Op basis van deze conclusies is vervolgens verkend wat de 

mogelijkheden zijn om de toegankelijkheid voor alle scholen te vergroten. Er is 
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namelijk ook een groot aantal scholen zonder specifiek concept, maar waar wel 

regelmatig geloot moet worden. Dit betekent dat opnieuw gekeken is naar de 

balans tussen buurtvoorrang en keuzevrijheid.  

Naast uitbreiding van het aantal voorrangsscholen is een kleine aanpassing in 

de toepassing van het plaatsingsalgoritme overwogen. Mede gelet op de zeer 

afgewogen keuze bij de ontwikkeling van dit beleid en de hoge waardering van 

ouders voor de 8 voorrangsscholen, de plaatsingsresultaten in het eerste jaar 

en de uitkomsten van diverse onderzoeken naar de gevolgen van een kleine 

aanpassing in het algoritme, heeft het BBO geconcludeerd dat de nadelen van 

deze aanpassing aanzienlijk groter zijn dan de voordelen. Een kleine 

aanpassing zou mogelijk het beeld oproepen dat er op bijvoorbeeld 

conceptscholen buiten de 8 buurtscholen meer kans op plaatsing is. Bij een 

kleine aanpassing van het algoritme is dat slechts een schijnvertoning en dat 

vindt het BBO niet goed. Daarom heeft het BBO besloten het algoritme niet te 

wijzigen. 

Uit de online enquête die het BBO heeft uitgezet onder alle ouders van 

aangemelde kinderen (ruim 8.500) is duidelijk geworden dat er een grote 

discrepantie is tussen de perceptie van ouders op hun kans op een plaats in 

hun top-3 en de werkelijkheid.  

Het BBO is voornemens meer aandacht te gaan besteden aan de informatie 

aan ouders over de kans op een school van voorkeur, zowel voor een 

voorkeurschool als een voorrangsschool.  

De 3 afzonderlijke rapportages (over de 3 perioden) geven helder zicht op het 

aantal scholen waar na loting nog plaats is. Dat zijn er ruim 160 waarvan vaak 

minstens 30 conceptscholen. In de communicatie wordt uitdrukkelijk 

aangegeven dat een ouder zich niet tot de huidige 8 buurtscholen hoeft te 

beperken. Dat is op dit moment ook al zo, maar het is blijkbaar voor ouders niet 

voldoende duidelijk en daardoor voelt een deel van de ouders zich beperkt in 

zijn/haar keuze.  

 

3. Verbeteren transparantie 

Nu scholen één jaar ervaring hebben opgedaan met het toelatingsbeleid 

constateren we dat zij in toenemende mate ouders informatie geven over hun 

kans op hun school. Vrijwel alle scholen geven naast concrete cijfers de 

noodzakelijke toelichting. De werkgroep juicht deze openheid van de scholen 

toe en zal scholen hiertoe ook stimuleren, daar waar het nog meer zou kunnen.  
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Daarnaast is het voornemen op de website van het BBO de volgende informatie 

te publiceren: Per school de capaciteit verdeeld per periode voor het lopende 

schooljaar waarvoor de kinderen aangemeld moeten worden; een terugblik van 

het afgelopen jaar (heeft de school wel/niet geloot); tenslotte een indicatie voor 

het lopende jaar (verwacht de school wel/niet te gaan loten). Dit onderwerp 

wordt na de bespreking in de directeurenoverleggen in februari verder 

uitgewerkt. 

 

Tevens wordt een overzicht gemaakt met de uitkomsten van de 1-oktober 

telling van de Amsterdamse basisscholen over de afgelopen 6 jaar. Hierbij 

wordt een toelichting geschreven. Hiermede wordt inzicht gegeven in de groei, 

dan wel krimp van scholen over die periode en toegelicht met welke 

voornemens besturen scholen laten voortbestaan, dan wel willen uitbreiden. Dit 

voorstel is aangenomen. 

 

Daarnaast heeft het BBO zich uitgesproken over een aantal andere punten zoals: 

- Lege plaatsen opvullen vanuit de wachtlijst: uitbreiding naar 10de voorkeur, 

akkoord. 

- School wisselen: ongewijzigd, akkoord. 

- Verhuizers: ongewijzigd, akkoord. 

- IJburg: blijft 8 voorrangsscholen, voorstel akkoord. 

- Afstandsberekening: voorstel aanpassing meetpunt school, akkoord. 

 

In de maand februari vinden in alle regio’s directeurenoverleggen plaats, waarin 

bovengenoemde onderwerpen worden besproken. De uitkomst hiervan wordt in het 

BBO van april voorgelegd en kan in de uitvoering nog tot aanvullende verbeteringen 

leiden.  

 

Tenslotte heeft de werkgroep het verzoek van u gekregen om twee zaken te 

onderzoeken: 

 

1. In hoeverre kunnen ouders die willen deelnemen aan een ouderinitiatief op 

een bepaalde school worden gestimuleerd. De mogelijkheid voor 

ouderinitiatieven bestaat al en er is in het afgelopen jaar 8 keer gebruik van 

gemaakt. Het gaat hierbij met name over een oplossing voor de situatie waarbij 

een ouderinitiatief uiteindelijk niet wordt gerealiseerd en de ouder geen andere 



4 / 4 

 

 

keuze meer heeft op een andere buurtschool. Verzoek is om te komen tot een 

soort vinkje in het aanmeldformulier.  

 

2. Er is gevraagd om te komen tot een ouderplatform inzake het stedelijke 

toelatingsbeleid PO waar vertegenwoordigers van de aankomende ouders in 

zitten om mee te praten.  

 

Wij zullen beide onderwerpen voorbereiden in de werkgroep en daarmee voorbereiden 

voor het BBO. Wij zullen u over de uitkomst van deze twee punten nader informeren.  

 

 

Wij hopen u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben en zijn vanzelfsprekend 

bereid een en ander verder mondeling toe te lichten. 

 

In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groet, 

 

Namens het BBO, de voorzitters,  

 

 

 

 

 

Diane Middelkoop      Herbert de Bruijne 

 

 

 

 

 

Reeds verzonden bijlagen: 

1. Definitief evaluatie rapport Direct Research 

2. Samenvatting van het evaluatie rapport 

3. Jaarrapportage 1 jaar STB  


