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Basisscholen in Amsterdam

De verschillen (met o.a.):

denominatie

onderwijsconcept

kwaliteit�

leerlingaantal�

ouderbijdrage�

schooltijden�

Stedelijk toelatingsbeleid 



Wat is OCO?
 Onderwijs Consumenten Organisatie: 
•  Voor Amsterdamse leerlingen en hun ouders 
•  Vraag, probleem of klacht 
•  Schoolkeuzeinformatie 
•  Onafhankelijke organisatie 
•  Bel (020) 330 63 20 of app (06) 1600 4600 

De school is eerste aanspreekpunt! Voorbeeldvragen: 
•  ‘Ben ik verplicht de ouderbijdrage te betalen?’ 
•  ‘Wie bepaalt of mijn kind blijft zitten?’ 
•  ‘Tot welke leeftijd is mijn kind leerplichtig?’	
•  ‘Help, mijn kind wordt gepest!’ 
•  ‘Zijn er tips voor het 10-minutengesprek?’ 



basisschool 8	jaar	

vwo�
6	jaar	

Pad naar de toekomst
werk leven	lang	leren	

havo�
5	jaar	

vmbo (b/k/t)�
4	jaar	

universiteit�
minimaal	3	jaar	

hbo�
4	jaar	

mbo�
1	tot	4	jaar	

pro�
	6	jaar	



Basisscholen in Amsterdam

✓  Aantal basisscholen: 214 

✓  Aantal scholen voor voortgezet onderwijs: 72 

✓  Verschillen in: 

- denominatie 
- onderwijsconcept 
- kwaliteit 
- populatie 
- leerlingaantal 
- ouderbijdrage 
- schooltijden 



Kerndoelen

✓  Kerndoelen 

Leestip: ‘Wat leren kinderen op de basisschool?’ 
onderwijsconsument.nl/wat-leren-kinderen-op-de-basisschool 

✓  Het belang van lezen 

Leestip: ‘Leren lezen op de basisschool’     
onderwijsconsument.nl/leren-lezen-op-de-basisschool 

Leestip: ‘Hoe krijg ik mijn kind aan het lezen?’ 
onderwijsconsument.nl/hoe-krijg-ik-mijn-kind-aan-het-lezen 



Denominatie



Onderwijsconcept



Kwaliteit
✓  Inspectieoordeel:  

Goed 
Voldoende 
Onvoldoende 
Zeer zwak 

✓  Resultaten: 
- scores Eindtoets groep 8 
- niveau van plaatsing voortgezet onderwijs  

✓  Tevredenheid leerlingen: 
Plezier, uitleg, begeleiding  

✓  Tevredenheid ouders: 
Veiligheid, onderwijs, communicatie 



Stedelijk toelatingsbeleid
✓  Sinds januari 2015 

✓  Uitgangspunt: in de buurt naar school 

✓  Op de 8 dichtsbijzijnde scholen voorrang 
- altijd 2 openbare 
- extra school bij meerdere islamitische    

✓  Aanleiding: 
- onduidelijkheid 
- aantal uitlotingen 
- oneerlijkheid (o.a. dubbele aanmeldingen) 

✓  Voordelen: 
- stadsbreed 
- eenduidig 
- transparant  



Tijdpad
✓  Rond 3 jaar: oriënteren  

- ontvangst uitleg en aanmeldformulier via gemeente Amsterdam 
- scholen bezoeken en kiezen 

✓  Vanaf 3 jaar: aanmelding 
- vul minimaal 5 scholen (maximaal 10) in op het formulier 
- lever het formulier in op de school van eerste voorkeur 
- neem bewijs van invoering mee terug   

✓  Rond 3,5 jaar: plaatsing  
- bekendmaking school van plaatsing 
- definitieve inschrijving  



Niet-deelnemende scholen 
✓  Kairos  
✓  Amsterdamse montessori 
✓  Willemspark  
✓  Peetersschool 
✓  Hildebrand van Loon 
✓  Geert Groote 1 
✓  Geert Groote 2 
✓  Geert Groote West 
✓  Eerste Openluchtschool 
✓  Tweede Openluchtschool 
✓  Buitenveldertse montessori 

✓  ASVO 
✓  Cheider 
✓  Cornelis Vrij  



Voorrang
✓  Volgorde van plaatsing bij meer aanmeldingen dan plek: 

1.  Broertjes en zusjes (gegarandeerd een plek). 
2.  Leerlingen voorschool (die wonen in de buurt, een 

voorschoolindicatie hebben en de voorschool minimaal 8 
maanden bezoeken). 

3.  Leerlingen IKC (die wonen in de buurt en het IKC minimaal 8 
maanden voor in ieder geval 2x per week bezoeken). 

4.  Leerlingen met een ouder in dienst van de school (vast 
dienstverband). 

5.  Leerlingen met de school op 1 (die wonen in de buurt). 
6.  Leerlingen met de school op 1 (die niet wonen in de buurt). 
7.  Leerlingen die wonen in de buurt. 
8.  Leerlingen die niet wonen in de buurt.  



Resultaten
✓  75% van de scholen heeft voldoende plek 

✓  Krapte: 
Centrum 

✓  Veel plek: 
- Noord 
- West 
- Zuidoost 

✓  Plaatsing op eerste voorkeur: 93% van de leerlingen 

✓  Plaatsing in de top 3: 98% van de leerlingen 

✓  Reservelijst 

✓  Hardheidsclausule en ouderinitiatief  



Handige websites
✓  onderwijsconsument.nl 

Onafhankelijke schoolkeuzeinformatie. Hier vind je per school 
o.a. de denominatie, het onderwijsconcept, kwaliteit, 
leerlingaantal, ouderbijdrage en schooltijden. Ook bevat de 
website informatie over rechten en plichten. 

✓  schoolwijzer.amsterdam.nl 
Bekijk hier de scholen waar uw kind voorrang krijgt en lees meer 
over hoe het stedelijk toelatingsbeleid werkt.  

✓  scholenopdekaart.nl 
Landelijke website met extra informatie over leerresultaten en 
tevredenheid ouders en leerlingen.   

✓  bboamsterdam.nl 
Resultaten van de plaatsing stadsbreed en per school. 



facebook.com/OCOamsterdam


