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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 WhatsApp (06) 1600 4600 

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	

Onderwijsstelsel
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	



Situatie

✓  Lerarentekort in Amsterdam: 
•  Elke basisschool gemiddeld twee leerkrachten tekort 
•  Tekort in Nieuw-West, Noord en Zuidoost 3x zo groot 

✓  Coronacrisis: 
•  Scholensluiting van in totaal 4 maanden  
•  Leerkrachten en leerlingen in quarantaine  
•  School niet meer voor ouders toegankelijk  



Achterstanden

✓  Onderzoek: 
•  Uitgevoerd in Amsterdam  
•  Onder 20.000 leerlingen 
•  Merendeel heeft een leerachterstand opgelopen 

✓  Grootste achterstand bij: 
•  Leerlingen met een migratieachtergrond 
•  Leerlingen met ouders met een laag inkomen 
•  Leerlingen met ouders met een laag opleidingsniveau 
•  Leerlingen uit een eenoudergezin 

✓  Oorzaak: 
•  Het lukte de ouders niet om goed te helpen 



Hulp op school
✓  Praat met: 

•  De leerkracht 
•  De intern begeleider 

✓  Alle scholen is gevraagd om: 
•  De achterstanden te meten voor de zomer 
•  In de zomer hulp en bijles te bieden 
•  Na de zomer twee schooljaren hulp en bijles te bieden 

✓  Alle scholen krijgen:  
•  Gemiddeld 180.000 euro per school 
•  Medezeggenschapsraad kijkt mee bij besteding van geld 

✓  Aanbodverplichting en geen resultaatverplichting   



Kopklas
✓  Wat is het? 

•  Een extra schooljaar taal  
•  Na groep 8 

✓  Voor welke leerlingen? 
•  Meertalig opgegroeid 
•  Meestal gewoon geboren in Nederland  
•  Sterk in rekenen 
•  Gemotiveerd  

✓  Locaties in de stad: 
•  CSB (Zuid) 
•  Pieter Nieuwland (Oost) 
•  Lely lyceum (Zuidoost) 
•  Marcanti (West) 
•  HLW en Comenius (Nieuw-West) 





Schooladvies groep 8

✓  Bepaalt op welk niveau u uw kind kunt aanmelden 

✓  Ten minste twee professionals betrokken 

✓  Voorlopig advies in groep 7, definitief advies in groep 8 

✓  Gebaseerd op: 
•  Toetsen groep 6, 7 en 8  
•  Werkhouding 
•  Motivatie 
•  Gedrag 

✓  Niet gebaseerd op: 
•  Thuissituatie  



Tips adviesgesprek

✓  Onderzoek: 
•  Hoge verwachtingen werken 
•  Opstromen is lastig  
•  Een hoger advies leidt vaak tot een hoger diploma 
•  Een lager advies leidt vaak tot een lager diploma 
•  Sommige leerlingen zijn laatbloeiers  

✓  Vraag de leerkracht om: 
•  Een kansrijk advies 
•  Te kijken naar potentie  



Lezen

✓  Kwart van 15-jarigen kan onvoldoende lezen 

✓  Neerwaartse spiraal: 
•  Leerlingen lezen thuis minder 
•  Leerlingen worden minder goed in lezen 
•  Leesplezier verdwijnt 

✓  Begrijpend lezen belangrijkste vak op de basisschool 

✓  Moeite met redactiesommen 

✓  Belangrijke rol voor ouders!  



Wat u kunt doen
✓  Voorlezen:  

•  Aan jong en oud 
•  In de moedertaal 

✓  Bibliotheek: 
•  Word lid 
•  Op een vaste dag gaan 
•  Zelf laten kiezen 

✓  Lees zelf ook: 
•  Leg de telefoon weg 
•  Beeldschermen uit 
•  Allebei een boek 
•  Maak het knus 



Gratis bijles in Noord

✓  Studiezalen (020) 215 70 54 

•  Molenwijk 
•  De Banne 
•  Nieuwendam 
•  IJplein 

✓  SKC (020) 675 08 80 

•  Waterlandplein  




