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Achtergrond



Methode

• Kwantitatief online onderzoek
• Uitnodiging per e-mail 
• Lengte van de vragenlijst: 20 

vragen

Periode

• Het veldwerk heeft plaatsgevonden 
tussen 22 november 2017 en 15 
januari 2018. 

Doelgroep

Het onderzoek is uitgevoerd onder vier 
de betrokken partijen:
1. Ouders die hun kind hebben 

aangemeld voor de schooljaren 
2016/2017 en 2017/2018)

2. Scholen
3. Schoolbesturen
4. GMR (leden van de oudergeleding)
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Achtergrond van het onderzoek

Doel onderzoek

DirectResearch heeft in opdracht van BBO het Stedelijk Toelatingsbeleid van Amsterdam geëvalueerd. Dit beleid voor het 
aanmelden, plaatsen en inschrijven van kinderen is gestart voor het schooljaar 2015/2016 en ingevoerd op bijna alle basisscholen
in Amsterdam. Het doel van dit beleid is om elk kind een gelijke kans te geven om een plaats op een basisschool te krijgen. 
Kinderen hebben voorrang op een gelijk aantal buurtscholen en kunnen ook buiten de eigen buurt aangemeld worden. In 2015 is 
dit beleid voor het eerst geëvalueerd en eind 2017 heeft er een nieuwe meting plaatsgevonden. Het doel van het onderzoek is om 
te achterhalen hoe tevreden de verschillende partijen zijn over het Stedelijk Toelatingsbeleid en welke factoren daar aan bijdragen. 
Daarnaast wordt er inzicht verkregen in mogelijke verbeterpunten.

De resultaten van het onderzoek uit 2015 worden in dit rapport als benchmark gebruikt. Significante stijgingen worden 
aangegeven met en significant negatieve dalingen worden aangegeven met .

Respons

Ouders: n=2.381 van de 10.720 (22%)
Scholen: n=97 van de 198 (49%)
Besturen*: n=13 van de 28 (46%)
GMR*: n=10 van de 27 (37%) – LET OP: de 
resultaten dienen voorzichtig geïnterpreteerd te 
worden vanwege de lage respons en de netto 
steekproef. 
De resultaten van de GMR worden niet 
vergeleken met de vorige meting, omdat deze 
bestond uit zowel MR-en als GMR-en.
De respons van de vorige meting was onder ouders 23%, 
onder scholen 55% en MR/GMR 47%. Onder bestuurders 
was de respons bij de vorige meting een stuk hoger 80%.

* De resultaten zijn niet gewogen, zodat iedere stem 
meetelt in dit evaluatieonderzoek.

ꜛ ꜜ



Stadsdeel 1e 2e 3e Top 3 4e 5e 6e/7e 8e/10e Geplaatst

Centrum 91% 4% 3% 97% 1% 1% 1% 0% 100%

Nieuw-West 94% 6% 0% 100% 0% 1% 0% 0% 100%

Noord 97% 2% 1% 100% 0% 0% 0% 0% 100%

Oost 93% 4% 2% 99% 1% 0% 0% 0% 100%

West 95% 3% 1% 99% 0% 1% 0% 0% 100%

Zuid 93% 4% 2% 99% 0% 0% 0% 0% 100%

Zuidoost 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100%

Totaal 93% 3% 1% 97% 1% 1% 0% 0% 100%
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De groep ouders
Het oordeel van de ouders over het beleid hangt nauw samen met de toegewezen plek op hun 

voorkeurschool. In onderstaande tabellen zie we de verdeling van de groep ouders naar stadsdeel en 
voorkeursschool. Aangezien de verdeling van de groep ouders die heeft deelgenomen aan het 

onderzoek (onderste tabel) overeen komt met de totale groep ouders die uitgenodigd is (bovenste 
tabel) zijn de resultaten van het onderzoek representatief voor de groep ouders.

Het oordeel van ouders over het 
beleid hangt nauw samen met de 
toegewezen plaats op hun 
voorkeursschool. Ouders die op hun 
1e voorkeursschool zijn geplaatst, 
zijn in het algemeen positiever over 
het Stedelijk Toelatingsbeleid. 

Totale groep uitgenodigde ouders

Groep deelgenomen ouders aan het onderzoek

5%

9%

13%

15%

18%

19%

21%

Zuidoost

Centrum

Noord

Zuid

West

Nieuw-West

Oost

Verdeling van deelgenomen 
ouders naar stadsdeel

Stadsdeel 1e 2e 3e Top 3 4e 5e 6e/7e 8e/10e Geplaatst

Centrum 92% 3% 2% 97% 1% 1% 0% 0% 100%

Nieuw-West 92% 4% 1% 97% 0% 0% 0% 0% 100%

Noord 95% 2% 1% 98% 0% 0% 0% 0% 100%

Oost 93% 3% 1% 98% 1% 0% 0% 0% 100%

West 94% 3% 1% 98% 0% 0% 0% 0% 100%

Zuid 94% 3% 1% 98% 0% 0% 0% 0% 100%

Zuidoost 99% 0% 0% 99% 0% 0% 0% 0% 100%

Totaal 94% 3% 1% 98% 0% 0% 0% 0% 100%

De verdeling van de groep deelgenomen 
ouders per stadsdeel komt overeen met de 
totale groep uitgenodigde ouders
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Conclusies
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Conclusies en verbeterpunten

Draagvlak

• Het Stedelijk Toelatingsbeleid wordt over het algemeen positief 
beoordeeld. Onder de meeste doelgroepen zien we een overwegend 
positief oordeel (ouders 66%, besturen 100% - lage respons – en 
scholen 50%). Onder de GMR-leden staat een grote deel neutraal 
tegenover het beleid.

• Voor alle groepen geldt dan ook dat een meerderheid adviseert om 
het beleid voort te zetten.

Voordelen van het beleid in het algemeen zijn:
• de duidelijke aanmeldingsprocedure; 
• gelijke kansen voor kinderen;
• voorrang op 8 scholen op loopafstand;
• scholen en besturen eerder zicht op de belangstelling voor de school;
• informatievoorziening aan alle doelgroepen.

Ten opzichte van de vorige meting uit 2015:
• Ouders zijn een stuk positiever in hun algemene oordeel (66% ten 

opzichte van 50%). De voordelen van het beleid; duidelijke 
procedure, voorrang op scholen in de buurt en gelijke kansen worden 
door ouders vaker ervaren. 

• Ouders zijn positiever over de informatievoorziening (68% versus 
59%) en vaker op de hoogte van het feit dat niet alle scholen 
deelnemen en dat er voorrang geldt op 8 scholen op loopafstand.

• Scholen zijn vaker van mening dat het beleid een verbetering is ten 
opzichte van het vorige beleid (57% ten opzichte van 23%)

Al met al lijkt het draagvlak voor het voor het beleid te zijn gegroeid, 
maar dit kan verder worden vergroot door enkele verbeterslagen te
maken (zie verbeterpunten).

Verbeterpunten

Verbeterpunten die genoemd worden hebben met name betrekking op de 
communicatie en de voorrangsscholen. Voor alle doelgroepen staat voorop 
dat één beleid voor de hele stad wenselijk is. 

Volgens ouders
• Gecentraliseerde communicatie over de volledige procedure is wenselijk
(incl. communicatie over data, deadlines, plaatsingskansen, loting etc.).
Dit zou wellicht de stress en spanning die ouders aangeven te ervaren
tijdens de procedure kunnen verlagen.
• Niet alle voorrangsscholen zijn relevant voor ouders omdat er scholen
met een bepaalde religie of pedagogische ideologie (niet) tussen zitten.
Wellicht kan hierin een aanpassing worden gedaan.

Volgens scholen/besturen
• Het voorrangsgebied verruimen zodat ouders meer keuzevrijheid krijgen
en het aantal relevante voorrangsscholen voor ouders vergroot wordt. 

Hoewel voor alle groepen geldt dat er steeds minder nadelen aan het 
beleid kleven en deze vaak aanzienlijk minder zwaar wegen dan de 
voordelen, worden de volgende onderwerpen t.a.v. het beleid genoemd:
• 23% van de besturen en 29% van de scholen geeft aan dat zij he
vervelend vinden niet meer hun eigen beleid te mogen bepalen.
• Voor ouders zijn de belangrijkste nadelen: niet duidelijk hoe plaatsing
werkt (29%), weinig kans op plek op school van 1e voorkeur (27%) en
niet voldoende aanbod van soorten scholen binnen de 8
voorrangsscholen (22%).
• Daarnaast vinden alle partijen het bezwaarlijk dat niet alle scholen
participeren in het beleid.



GMR (n=10!)
laag aantal respondenten

Algemeen oordeel
ü 20% (heel) positief
X 20% (heel) negatief

Voortzetten beleid
ü 50% zeker + waarschijnlijk wel
X 10% waarschijnlijk + zeker niet

Voorrang 8 scholen
ü 80% (heel) goed
X 20% (heel) slecht

Oordeel non-participatie
ü 0% heel goed + goed
X 80% slecht + heel slecht

Informatie aan ouders
ü 70% (heel) positief
X 0% (heel) negatief

Ouders (n=2381)

Algemeen oordeel
ü 66% (heel) positief
X 10% (heel) negatief

Voortzetten beleid
ü 58% zeker + waarschijnlijk wel
X 14% waarschijnlijk + zeker niet

Voorrang 8 scholen
ü 75% (heel) goed
X 6% (heel) slecht

Oordeel non-participatie
ü 17% heel goed + goed
X 32% slecht + heel slecht

Informatie aan ouders
ü 68% (heel) positief
X 4% (heel) negatief
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Overzicht doelgroepen
Leeswijzer: op de meeste vragen is geantwoord op een 5-punt schaal (1= heel positief, 3= neutraal, 5 = heel 

negatief). In het onderstaande overzicht worden de belangrijkste resultaten per doelgroep samengevat. 

Besturen (n=13!)
laag aantal respondenten

Algemeen oordeel
ü 100% (heel) positief
X 0% (heel) negatief

Voortzetten beleid
ü 100% zeker + waarschijnlijk wel
X 0% waarschijnlijk + zeker niet

Voorrang 8 scholen
ü 92% (heel) goed
X 8% (heel) slecht

Oordeel non-participatie
ü 0% heel goed + goed
X 92% slecht + heel slecht

Informatie aan scholen
ü 100% (heel) positief
X 0% (heel) negatief

Scholen (n=97)

Algemeen oordeel
ü 50% (heel) positief
X 17% (heel) negatief

Voortzetten beleid
ü 66% zeker + waarschijnlijk wel
X 10% waarschijnlijk + zeker niet

Voorrang 8 scholen
ü 68% (heel) goed
X 4% (heel) slecht

Oordeel non-participatie
ü 15% heel goed + goed
X 65% slecht + heel slecht

Informatie aan scholen
ü 94% (heel) positief
X 1% (heel) negatief

MR
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Resultaten
Ouders

Doelgroep 2e meting (veldwerk november/december 2018):

Alle ouders die hun kind aangemeld hebben voor schooljaar 2016-2017 (geboren 1 sept. 2012 t/m 31 aug. 2013) 
en voor 2017-2018 (geboren 1 sept. 2013 t/m 31 aug. 2014) zijn uitgenodigd. Deze kinderen zijn respectievelijk in 
maart, juni en november 2016 geplaatst of in maart, juni en november 2017.
Alle kinderen van 2016-2017 gaan dus nu naar school; van 2017-2018 gaan nu kinderen naar school die 4 jaar zijn 
geworden tussen 1 september 2017 en heden. Dus nog niet alle kinderen zijn voor dit schooljaar op school 
begonnen.

-> Bij aanvang van het plaatsingsproces voor het schooljaar 2017-2018 is er een verbeterslag gemaakt 
t.a.v. de informatievoorziening aan ouders. Op de website van het BBO is informatie te vinden over 
onderwerpen als de kansen op een school, de voorgaande plaatsingsresultaten, de capaciteit per school 
en de lege plekken na plaatsing. 

Doelgroep 1e meting (veldwerk november/december 2015):

Bij de eerste enquête zijn ouders voor kinderen die in schooljaar 2015-2016 voor het eerst naar school gingen 
uitgenodigd. Het betreft hier een geboorteperiode van 14 maanden in plaats de reguliere 12 maanden.

-> Op de volgende slides zijn de resultaten uitgesplitst naar het betreffende schooljaar waarvoor de 
ouders hun kind hebben aangemeld. Zo zijn de ontwikkelingen in de beoordeling zichtbaar.
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Vragen:
Wat was voor u belangrijk bij het kiezen van een school? | Ouders, n=2381
Heeft u de school van uw voorkeur op de eerste plaats gezet? | Ouders, n=2381

Schoolkeuze
Vooral afstand van huis en sfeer op school zijn belangrijk bij de keuze voor een school. 

Slechts 1 op de 5 geeft aan het belangrijk te vinden dat dit een voorrangsschool is. Voor 
de grote meerderheid geldt dat de school van 1e voorkeur ook een voorrangsschool was. 

Slechts 6% zet een voorrangsschool op 1 terwijl dit niet de voorkeur had.

School voorkeur op eerste plek
(2016/2017, 2017/2018) 

Van belang bij kiezen school 
(2016/2017, 2017/2018)



Positief (+/++) Neutraal Negatief (-/--)

2e meting: 
ouders schooljaar 2017/2018 66% 24% 10%

ouders schooljaar 2016/2017 61%  28% 11%

1e meting: 
ouders schooljaar 2015/2016 50% 32% 18%
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Redenen voor positief oordeel:
• Duidelijke informatie en communicatie 

omtrent beleid en aanmeldingsprocedure
• Eerlijk proces / gelijke kansen / zelfde 

regels en deadlines voor iedereen
• Aanmeldingsprocedure is snel en simpel
• Vrij snelle terugkoppeling van 

plaatsingsresultaat
• Positief resultaat van plaatsings; 

geplaatst op eerste voorkeur, of op 
school van oudere broer of zus

Vragen:
Als u terugdenkt aan de aanmelding en het toewijzen van de plaatsen, hoe heeft u dit dan ervaren? | Ouders, n=1189 (2016/2017), n=1192 
(2017/2018)
Wilt u toelichten waarom u (heel) positief/neutraal/negatief bent over het Stedelijk Toelatingsbeleid? l Ouders, (heel) positief n=1508, neutraal 
n=625, (heel) negatief n=249

Oordeel Stedelijk Toelatingsbeleid
Ouders beoordelen het beleid steeds positiever. Slechts 1 op de 10 ouders beoordeelt het 

beleid negatief. Belangrijkste pluspunten zijn de duidelijke en makkelijke 
aanmeldingsprocedure, voorrang op scholen in de buurt en gelijke kansen.

Redenen voor negatief oordeel:
• Voorrangsscholen niet allemaal relevant
• Spanning en onzekerheid over uitslag 

van de plaatsing (gevoel door loting)
• Gevoel van ‘beperkte’ keuze (door 

loting en de voorrangsscholen)
• Niet geplaatst op 1e voorkeur

Algemeen oordeel beleid

Redenen voor neutraal oordeel:
• Spanning en onzekerheid over uitslag 

van de plaatsing (gevoel door loting)
• Beleid en plaatsing is slechts ‘formaliteit’ 

vanwege oudere broer of zus 
• Gevoel van ‘beperkte’ keuze (door loting 

en de voorrangsscholen)

ꜛ
ꜛ ꜜꜜ

ꜜ
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Vragen:
Wat zijn voor u de voordelen/nadelen van het Stedelijk Toelatingsbeleid? | Ouders, n=2381

Oordeel Stedelijk Toelatingsbeleid
Grootste voordelen zijn duidelijkheid van procedure, voorrangscholen in de buurt en 

gelijke kansen. Deze voordelen worden nu vaker ervaren dan ten tijde van de 1e meting. 
Grootste nadeel, hoewel minder vaak genoemd, is nog steeds onduidelijkheid over de 

plaatsing zelf. De groep ouders die geen nadelen zien is gegroeid. 

Nadelen beleid
(2016/2017, 2017/2018)                      (2015/2016)

Voordelen beleid 
(2016/2017, 2017/2018)                                   (2015/2016)

45%

41%

39%

31%

30%

20%

5%

13%

34%

28%

22%

20%

12%

6%

19%

26%

ꜛ
ꜛ
ꜛ
ꜛ

ꜛ

ꜜ

ꜜ
ꜜ
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Ja, ik weet 
precies welke

Ja, ik weet niet 
precies welke

Nee, dat wist 
ik niet

2017/2018 72% 16% 13%

2016/2017 65%  22% 14% 

2015/2016 67% 21% 12%

Ja
(+/++)

Neutraal Nee
(-/--)

2017/2018 58% 28% 14%

2016/2017 56%  28% 16%

2015/2016 56% 26% 18%
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Voorrangsscholen
Ruim de helft van de ouders is voor de voortzetting van het beleid, wat gelijk is aan de 

vorige meting. Het aantal ouders dat bekend is met de 8 voorrangsscholen is 
toegenomen. Het principe van voorrangsscholen wordt positief beoordeeld door een 

ruime meerderheid. 

Vragen:
Wist u dat u op de 8 basisscholen voorrang had? | Ouders zonder ouder kind op basisschool n=705 (2016/2017), n=745 (2017/2018)
Wat vindt u er van dat u op 8 scholen op loopafstand van uw huis voorrang heeft? | Ouders zonder ouder kind op basisschool n=705 (2016/2017), 
n=745 (2017/2018)

Voortzetting huidig beleid
Bekendheid acht voorrangsscholen 

Goed
(+/++)

Neutraal Slecht
(-/--)

2017/2018 75% 19% 6%

2016/2017 71%  22% 7%

2015/2016 72% 19% 9%

Oordeel acht voorrangsscholen 

ꜛ ꜜ



Ja, dat 
wist ik

Weet ik 
niet meer

Nee, dat wist 
ik niet

2017/2018 60% 4% 36% 

2016/2017 51%  7%  42%  

2015/2016 47% 3% 50%
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Niet deelnemende scholen
Sinds de 1e meting weten steeds meer ouders dat niet alle scholen deelnemen aan het 

beleid. Bijna 1 op de 3 vindt het niet goed dat enkele scholen niet deelnemen, dit is 
minder dan bij de vorige meting. De grootste groep ouders staat hier neutraal in. 

Vragen:
Wist u toen u uw kind aanmeldde dat in Amsterdam 12 scholen niet meedoen aan het Stedelijk Toelatingsbeleid? | Ouders, n=1189 (2016/2017), 
n=1192 (2017/2018)
Wat vindt u er van dat niet alle scholen in Amsterdam meedoen aan het Stedelijk Toelatingsbeleid? | Ouders, n=1189 (2016/2017), n=1192 
(2017/2018)
Heeft u uw kind ook aangemeld op 1 van de 12 scholen die niet meedoen aan het Stedelijk Toelatingsbeleid? | Ouders zonder ouder kind op 
basisschool n=705 (2016/2017), n=746 (2017/2018)

Redenen voor negatief oordeel:
• Oneerlijk als niet alle scholen meedoen
• Gelijke kansen kan alleen als alle scholen meedoen
• Lastig dat je aan 2 procedures naast elkaar deelneemt

Bekendheid scholen die niet deelnemen Oordeel scholen die niet meedoen

Goed (+/++) Neutraal Slecht (-/--)

2017/2018 17% 48% 32%

2016/2017 16% 44% 35%

2015/2016 15% 40% 40%

Ja Weet ik 
niet meer

Nee

2017/2018 16% 2% 82%  

2016/2017 20% 3% 77%  

2015/2016 26% 2% 72%

Aangemeld op scholen die niet deelnemen

ꜜ

ꜜ
ꜜ

ꜜ ꜜ
ꜜ ꜛ

ꜛ
ꜛ ꜛ

ꜛ
ꜛ



Onduidelijk (1) (5) Duidelijk

Onvolledig (1) (5) Volledig

Moeilijk te lezen (1) (5) Makkelijk te lezen

Irrelevant (1) (5) Relevant

Te weinig informatie (1) (5) Te veel informatie

64%

58%

50%

47%

42%

36%

11%

4%

4%

7%

Positief (+/++) Neutraal Negatief (-/--)

2017/2018 68% 28% 4%

2016/2017 64%  34%  2% 

2015/2016 59% 34% 7%

ꜛ
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Informatievoorziening
De meeste ouders halen informatie uit de brochure ‘naar de basisschool’. Daarnaast gaat 
ruim de helft van de ouders langs bij een basisschool. Ouders zijn steeds meer tevreden 
over de informatievoorziening; de informatie is duidelijk, volledig, relevant en makkelijk 

te lezen. De hoeveelheid informatie is goed gedoseerd.

Vragen:
Welke informatie heeft u gelezen, gezien of gehoord? | Ouders, n=2381
Hoe heeft u in het algemeen de informatie over het Stedelijke Toelatingsbeleid ervaren? | Ouders, n=1189 (2016/2017), n=1192 (2017/2018)
Wat vindt u van de informatie over het Stedelijk Toelatingsbeleid voor ouders? | Ouders, n=2381

Informatievoorziening beleid oudersInformatiebronnen beleid ouders
(2016/2017, 2017/2018) (2015/2016)

Oordeel informatie beleid ouders (2016/2017, 2017/2018)

3,9

3,8

4,1

4,0

3,2

ꜛ ꜛ ꜜ

ꜜ

ꜜꜛ

Opmerking: de website van het BBO biedt sinds het schooljaar 2017/2018 meer 
informatie over de plaatsingskansen. De website wordt echter niet vaker bezocht 
(schooljaar 2016/2017: 8% en schooljaar 2017/2018: 10%)
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Verbeterpunten
Ouders spreken de wens uit dat hun voorrangsscholen aangepast worden, zodat zij een 

zo groot mogelijke kans hebben op de school van hun 1e voorkeur. Daarnaast wensen zij 
één overzichtelijk informatiepunt, informatie over de procedure van de loting zelf en dat 

het beleidgeldt voor alle scholen in Amsterdam.

Vragen:
Als u het voor het zeggen had en u mag zelf iets aan het toelatingsbeleid veranderen of verbeteren, wat zou dit dan zijn? | Ouders, n=2381

> Aantal voorrangscholen verruimen; meer rekening houden met wensen ouders bij bepalen voorrangsscholen; niet alleen op basis van 
postcode
Het liefst wensen ouders volledige keuzevrijheid en dat zij hun kind kunnen aanmelden op de school van hun keuze zonder dat een 
lotingssysteem hier een rol in speelt. De meeste ouders begrijpen echter ook dat er een plaatsingsbeleid nodig is in Amsterdam. Dit zorgt 
er wel voor dat een deel van de ouders meer voorrangsscholen wenst, met name omdat zij het aanbod te eenzijdig vinden (een specifieke 
onderwijsvorm of religieuze achtergrond die niet bij ouders past). Ook bestaat de wens om het aanbod van voorrangscholen niet alleen op 
basis van postcode te baseren maar ook op specifieke onderwijsvormen. Ouders die voor een specifieke onderwijsvorm kiezen hebben nu 
het gevoel geen ‘voorrang’ te krijgen als deze school niet tot de voorrangscholen behoort.  

> Probeer toch alle scholen te laten deelnemen
Doordat niet alle scholen deelnemen, voelt het beleid en de plaatsing voor sommige ouders toch niet eerlijk. Ouders hebben hierdoor het 
gevoel dat deze niet-deelnemende scholen geen correcte afspiegeling zijn van de Amsterdamse samenleving en andere scholen daarin
meenemen.

> Informatievoorziening: bundelen informatie, aangeven welke informatie men waar kan vinden en inzicht in loting
Er is veel informatie beschikbaar; enkele ouders geven aan dat het soms niet duidelijk is wat ze waar kunnen vinden. Zeker omdat de 
informatievoorziening ook door verschillende organisaties wordt geleverd. Sommige ouders willen ook graag weten hoe de loting in zijn 
werk gaat en wat er gebeurt als je niet op je 1e voorkeur wordt geplaatst en wensen hier meer informatie over. Of zij wensen meer 
informatie over het aantal plekken, plaatsingen en afwijzingen per school. Dat deze informatie wel beschikbaar is, weten zij kennelijk niet.

van de ouders noemt een verbeterpunt40%



Centrum West Nieuw-West Zuid Oost Noord Zuidoost
Zeker + waarschijnlijk wel 62% 62% 47% 64% 64% 48% 44%
Neutraal 28% 26% 32% 22% 26% 30% 34%
Waarschijnlijk + zeker niet 10% 11% 22% 14% 10% 22% 22%
Respondenten n= 221 434 457 349 499 303 118

17

Verschillen naar stadsdeel (1)
Het oordeel over het beleid is in alle staddelen gelijk, namelijk overwegend positief. 

Amsterdam Zuid en Oost staan het meest positief tegenover voortzetting van het beleid, 
positiever dan Nieuw-West, Noord en Zuidoost. Ouders uit het centrum beoordelen de 

voorrangsscholen positiever dan ouders uit Nieuw-West en Noord.   

Vragen:
Als u terug denkt aan de aanmelding en het toewijzen van de plaatsen, hoe heeft u dit dan ervaren?
Als u terug kijkt op de aanmelding van uw kind, zou u het schoolbestuur dan aanraden om het nieuwe beleid voort te zetten?
Wat vindt u ervan dat u op 8 scholen op loopafstand van uw huis voorrang heeft?

Leeswijzer: een groen kader duidt op een significant hogere score voor dit stadsdeel op de desbetreffende antwoordcategorie van de vraag 
ten opzichte van het stadsdeel met een blauw kader. 

Centrum West Nieuw-West Zuid Oost Noord Zuidoost
Heel positief + positief 63% 63% 66% 63% 65% 58% 64%
Neutraal 24% 28% 25% 26% 26% 28% 29%
Negatief + heel negatief 13% 9% 9% 11% 9% 14% 7%
Respondenten n= 221 434 457 349 499 303 118

Oordeel behouden beleid: Ouders uit Zuid en Oost positiever dan Nieuw-West, Noord en Zuidoost

Algemeen oordeel beleid

Oordeel voorrangsscholen: Ouders uit het centrum positiever dan Nieuw-West en Noord

Centrum West Nieuw-West Zuid Oost Noord Zuidoost
Heel goed + goed 80% 73% 64% 78% 78% 69% 69%
Neutraal 13% 20% 27% 18% 18% 22% 26%
Slecht + heel slecht 7% 7% 9% 4% 4% 9% 5%
Respondenten n= 158 284 255 221 294 180 59
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Verschillen naar stadsdeel (2)
Ouders uit Zuidoost zetten vaker de school van hun voorkeur buiten de voorrangsscholen 
op de eerste plaats dan ouders uit de andere stadsdelen. Ouders uit Zuidoost vinden het 
feit dat bepaalde scholen niet participeren in het beleid het meest acceptabel. Ouders uit 

Noord beoordelen de informatievoorziening minder vaak positief dan die uit Zuidoost.  

Vragen:
Heeft u de school van uw eerste voorkeur ook op nummer 1 gezet?
Wat vindt u ervan dat niet alle scholen in Amsterdam meedoen aan het Stedelijk Toelatingsbeleid?
Hoe heeft u in het algemeen de informatie over het Stedelijk Toelatingsbeleid ervaren?

Centrum West Nieuw-West Zuid Oost Noord Zuidoost
School voorkeur op 1 (voorrangsschool) 91% 79% 78% 85% 80% 74% 62%
School voorkeur op 1 (geen voorrangsschool) 4% 14% 16% 8% 12% 19% 29%
School voorkeur niet op 1 5% 7% 6% 7% 7% 8% 9%
Respondenten n= 221 434 457 349 499 303 118

Oordeel scholen die niet participeren in beleid: In Zuidoost vindt men in vergelijking met Oost het vaker prima 
dat niet alle scholen niet meedoen

Strategisch kiezen: In Zuid-Oost wordt het meest een niet voorrangsschool op 1 gezet, in Centrum is de 1e

voorkeursschool ook het vaker een voorrangsschool in vergelijking met de andere stadsdelen.

Centrum West Nieuw-West Zuid Oost Noord Zuidoost
Heel goed + goed 14% 18% 17% 17% 10% 20% 22%
Neutraal 44% 39% 52% 42% 51% 49% 53%
Slecht + heel slecht 39% 38% 29% 38% 33% 26% 22%
Respondenten n= 158 284 255 221 294 180 59

Oordeel informatievoorziening: In Zuidoost is men positiever over de informatievoorziening dan in Noord

Centrum West Nieuw-West Zuid Oost Noord Zuidoost
Heel positief + positief 67% 69% 65% 70% 64% 60% 73%
Neutraal 31% 29% 32% 26% 33% 37% 24%
Negatief + heel negatief 2% 2% 3% 4% 3% 3% 3%
Respondenten n= 221 434 457 349 499 303 118

Leeswijzer: een groen kader duidt op een significant hogere score voor dit stadsdeel op de desbetreffende antwoordcategorie van de vraag 
ten opzichte van het stadsdeel met een blauw kader. 
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Verschillen naar stadsdeel (3)
Voor alle stadsdelen is één duidelijke procedure het belangrijkste voordeel en onduidelijk 

hoe plaatsing werkt het grootste nadeel. Bij de andere voor- en nadelen zien we kleine 
verschillen tussen de stadsdelen. 

Vragen:
Wat zijn voor u de voordelen van het Stedelijk Toelatingsbeleid?
Wat zijn voor u de nadelen van het Stedelijk Toelatingsbeleid?

Voordelen beleid

Centrum West Nieuw-West Zuid Oost Noord Zuidoost
Onduidelijke aanmeldingsprocedure 5% 4% 9% 5% 6% 5% 9%
Weinig kans om geplaatst te worden op de 
school van mijn 1e voorkeur

27% 23% 26% 34% 29% 27% 17%

Niet genoeg keuzevrijheid voor mij als ouder 16% 21% 17% 16% 17% 27% 11%

Onduidelijk hoe plaatsing in zijn werk gaat 31% 27% 30% 34% 28% 27% 25%
Niet voldoende aanbod van verschillende 
soorten scholen binnen de 8 voorrangsscholen

18% 24% 20% 23% 22% 26% 14%

Lastige aanmeldingsprocedure (te veel werk 
om in te vullen)

2% 4% 4% 2% 4% 2% 2%

Respondenten n= 221 434 457 349 499 303 118

Nadelen beleid

Centrum West Nieuw-West Zuid Oost Noord Zuidoost
Eén duidelijke aanmeldingsprocedure 58% 57% 51% 59% 59% 49% 54%
Ik weet wanneer ik bericht krijg van de school
waarop mijn kind geplaatst is

34% 31% 31% 31% 33% 26% 30%

Ik kan mijn kind op alle scholen aanmelden 20% 18% 21% 18% 17% 12% 27%
Gelijke kansen voor kinderen ongeacht 
achtergrond

35% 48% 37% 42% 44% 44% 39%

Voorrang op 8 scholen op loopafstand van 
mijn huis

53% 52% 31% 56% 48% 39% 32%

Makkelijke aanmeldingsprocedure 38% 35% 29% 34% 38% 32% 35%

Respondenten n= 221 434 457 349 499 303 118
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Resultaten
Besturen

NOTE. De n van dit onderzoek onder deze doelgroep is met 13 responses erg laag. 
Om iedere stem mee te laten tellen in dit evaluatie onderzoek zijn de resultaten van de besturen ongewogen weergegeven.



Positief 
(+/++)

Neutraal Negatief 
(-/--)

2e meting 100% 0% 0%

1e meting 50% 45% 5%

Ja 
(+/++)

Neutraal Nee
(-/--)

2e meting 100% 0% 0%

1e meting 65% 20% 15%
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Vragen:
Hoe beoordeelt het Stedelijk Toelatingsbeleid in het algemeen? | Besturen, n=13
Vindt u het belangrijk dat het Stedelijk Toelatingsbeleid wordt voortgezet? | Besturen, n=13
Wat vindt u als school de voordelen/nadelen van het Stedelijk Toelatingsbeleid? | Besturen, n=13

Oordeel Stedelijk Toelatingsbeleid
Alle deelgenomen besturen (13 van de 28) zijn nu tevreden over het Stedelijk 

Toelatingsbeleid en willen het beleid graag voortzetten. Grootste voordelen zijn de 
duidelijke aanmeldingsprocedure en dat er sneller zicht is op de belangstelling voor een 

school. Deze voordelen worden nu meer ervaren.

Algemeen oordeel beleid

Heel positief + positief
ü Transparant, overzichtelijk en duidelijk systeem
ü Meeste kinderen kunnen op de school van voorkeur 

worden geplaatst

Voordelen beleid              (2e meting (1e meting)

60%

35%

45%

40%

10%

15%

30%

10%

92%

Nadelen beleid               (2e meting) (1e meting)

30%

30%

15%

15%

45%

20%

Voortzetting huidig beleid

ꜛ
ꜛ

ꜛ

ꜛ

ꜛ
ꜜ

ꜜ

ꜜ

NOTE. De n van dit onderzoek onder deze doelgroep is met 13 responses erg laag. 



Goed (+/++) Neutraal Slecht (-/--)

2e meting 0% 8% 92% 

1e meting 5% 35% 60%

Goed
(+/++)

Neutraal Slecht
(-/--)

2e meting 69% 23% 8%

1e meting 55% 40% 5%
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Oordeel Stedelijk Toelatingsbeleid
Ten opzichte van de vorige meting vinden de deelgenomen besturen het nieuwe beleid 

vaker een verbetering ten opzichte van het vorige beleid. De 8 voorrangsscholen 
worden positief beoordeeld, maar dat niet alle scholen participeren is voor toegenomen 

meerderheid bezwaarlijk. Scholen ondervinden hier ook hinder van.

Vragen:
Als u het Stedelijk Toelatingsbeleid vergelijkt met het vorige beleid, vindt u dit dan een verbetering voor de scholen? | Besturen, n=13
Wat vindt u er van dat er aan kinderen op 8 scholen op loopafstand van hun huis voorrang wordt gegeven? | Besturen, n=13
Vindt u het bezwaarlijk dat 12 scholen in Amsterdam niet meedoen aan het Stedelijk Toelatingsbeleid? Besturen, n=13
Welke gevolgen ervaart uw school omdat deze 11 scholen niet deelnemen aan het Stedelijk Toelatingsbeleid? | Besturen, n=13

Verbetering huidige beleid voor scholen

Verbetering
(+/++)

Neutraal Verslechtering
(-/--)

2e meting 92% 8% 0%

1e meting 50% 35% 15%

Oordeel acht voorrangsscholen 

Heel goed + goed
ü Transparant, duidelijk en eerlijk
ü Meer zicht op welke scholen plek/over-aanmeldingen hebben en 

verschillen tussen scholen.

69% ervaart gevolgen doordat niet alle scholen deelnemen

• Nadelen door verschuivingen omdat er 2 aanmeldprocedures zijn 
(kinderen komen soms uiteindelijk toch niet)

• Onduidelijkheid voor ouders
• Geen gelijke kansen

ꜜ ꜜꜛ ꜛ

Oordeel scholen die niet meedoen

NOTE. De n van dit onderzoek onder deze doelgroep is met 13 responses erg laag. 
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Informatievoorziening
De informatievoorziening voor scholen wordt door de deelgenomen besturen als positief 

beoordeeld. De informatie is duidelijk, volledig, makkelijk te lezen, relevant en goed 
gedoseerd. Ook de werkwijze indien er sprake is van plaats garantie wordt positief 

beoordeeld. Verbeterpunt is alleen nog dat alle scholen gaan deelnemen.

Vragen:
Is de school volgens u voldoende geïnformeerd om het Stedelijk Toelatingsbeleid goed uit te voeren? | Besturen, n=13
Kunt u aangeven wat u van de informatievoorziening voor scholen vindt? | Besturen, n=13
Hoe beoordeeld u de afgesproken werkwijze voor scholen met een plaatsgarantie? | Besturen indien sprake van plaatsgarantie, n=6
Heeft u nog verbeterpunten of aandachtspunten met betrekking tot het Stedelijk Toelatingsbeleid? | Besturen, n=13

Positief (+/++) Neutraal Negatief (-/--)

2e meting 100% 0% 0% 

1e meting 85% 10% 5%

Oordeel informatievoorziening scholen

Onduidelijk (1) (5) Duidelijk

Onvolledig (1) (5) Volledig

Moeilijk te lezen (1) (5) Makkelijk te lezen

Irrelevant (1) (5) Relevant

Te weinig informatie (1) (5) Te veel informatie

Oordeel informatie beleid scholen (2e meting)

4,4

4,0

3,7

4,5

3,5

Positief (+/++) Neutraal Negatief (-/--)

2e meting 83% 0% 17% 

Oordeel werkwijze plaats garantie (n=6, 46%)

70%  van de bestuurders (n=9) noemt een 
beterpunt. 
-Het laten deelnemen van alle scholen wordt het meeste 
genoemd (n=5)

NOTE. De n van dit onderzoek onder deze doelgroep is met 13 responses erg laag. 
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Resultaten
Scholen



12%

2%

10%

10%

19%

28%

42%

43%

70%

Geen voordeel

Anders

Weinig werk aanmelding verwerken

Aanmelden/plaatsen kost minder tijd

Meer zekerheid dat geplaatste…

Ouders kiezen bewust voor onze school

Ouders weten dat ze gelijke kansen…

Eerder/sneller zicht op belangstelling…

Duidelijke aanmeldingsprocedure
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Vragen:
Hoe beoordeelt u het Stedelijk Toelatingsbeleid in het algemeen? | Scholen, n=97
Vindt u het belangrijk dat het Stedelijk Toelatingsbeleid wordt voortgezet? | Scholen, n=97
Wat vindt u als school de voordelen/nadelen van het Stedelijk Toelatingsbeleid? | Scholen, n=97

Oordeel Stedelijk Toelatingsbeleid
Onder scholen zien we geen grote veranderingen ten opzichte van de vorige meting. 

Ongeveer de helft beoordeelt het beleid positief en twee derde zou het willen voortzetten. 
Grootste voordelen zijn de duidelijke aanmeldingsprocedure en sneller zicht op belang-

stelling voor een school. Nadelig is dat je het beleid niet meer in eigen handen hebt.

Algemeen oordeel beleid

Positief 
(+/++)

Neutraal Negatief 
(-/--)

2E meting 50% 40% 10%

1e meting 49% 35% 16%

Heel positief + positief
ü Transparant, overzichtelijk en duidelijk systeem

61%

36%

28%

30%

23%

9%

12%

2%

20%

25%

14%

34%

16%

38%

15%

Ja 
(+/++)

Neutraal Nee
(-/--)

2E meting 66% 24% 10%

1e meting 63% 20% 17%

Voortzetting huidig beleid

ꜛ

ꜛ

ꜜ

Neutraal
– Het heeft zowel voor- als nadelen
– Geen grote veranderingen ten opzichte van vorige beleid

Voordelen beleid                    (2e meting) (1e meting)

Nadelen beleid                  (2e meting)                                         (1e meting)



Verbetering
(+/++)

Neutraal Verslechtering
(-/--)

2E meting 57% 26% 18%

1e meting 23% 28% 50%

Goed
(+/++)

Neutraal Slecht
(-/--)

2E meting 68% 28% 4%

1e meting 59% 29% 12%
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Oordeel Stedelijk Toelatingsbeleid
Ten opzichte van de vorige meting vinden scholen het nieuwe beleid nu vaker een 
verbetering. De 8 voorrangsscholen worden positief beoordeeld, maar dat niet alle 
scholen participeren blijft bezwaarlijk. Dit is vooral nadelig voor scholen omdat het 

onzeker is hoeveel kinderen er daadwerkelijk komen.

Vragen:
Als u het Stedelijk Toelatingsbeleid vergelijkt met het vorige beleid, vindt u dit dan een verbetering voor de scholen? | Scholen, n=97
Wat vindt u er van dat er aan kinderen op 8 scholen op loopafstand van hun huis voorrang wordt gegeven? | Scholen, n=97
Vindt u het bezwaarlijk dat 12 scholen in Amsterdam niet meedoen aan het Stedelijk Toelatingsbeleid? | Scholen, n=97
Welke gevolgen ervaart uw school omdat deze 11 scholen niet deelnemen aan het Stedelijk Toelatingsbeleid? | Scholen, n=97

Verbetering huidige beleid voor scholen

Oordeel acht voorrangsscholen 47% ervaart gevolgen doordat niet alle scholen 
deelnemen

• Onduidelijk of geplaatste kinderen echt komen; of kinderen stappen
gedurende het jaar nog over
• Ouders vragen ons waarom niet alle scholen deelnemen; lastig uitleggen
• Geen zicht op hoe plaatsing bij hen werkt
• Deze 12 scholen benaderen in een ‘laat’ stadium nog kinderen die a
geplaatst zijn
• Alsnog geen gelijke kansen = is gewoon niet goed
• Op het laatste moment toch nog aanmeldingen binnen

Goed (+/++) Neutraal Slecht (-/--)

2E meting 15% 20% 65% 

1e meting 18% 18% 64%

Heel goed + goed
ü Kind kan in de eigen woonomgeving naar school gaan

ꜜꜛ

Oordeel scholen die niet meedoen



27

Informatievoorziening
De informatievoorziening voor scholen wordt door veruit de meeste scholen als positief 

beoordeeld. De informatie is duidelijk, volledig, makkelijk te lezen, relevant en goed 
gedoseerd. Verbeterpunten liggen bij de informatievoorziening, welke meer beknopt 

kan, en bij het laten deelnemen van alle scholen. 

Vragen:
Is de school volgens u voldoende geïnformeerd (via de nieuwsbrieven, helpdesk, websites, bijeenkomsten etc.) om het Stedelijk Toelatingsbeleid 
goed uit te voeren? | Scholen, n=97
Kunt u aangeven wat u van de informatievoorziening voor scholen vindt? | Scholen, n=97
Heeft u nog verbeterpunten of aandachtspunten met betrekking tot het Stedelijk Toelatingsbeleid? | Scholen, n=97

Positief (+/++) Neutraal Negatief (-/--)

2E meting 94% 5% 1% 

1e meting 88% 9% 9%

Oordeel informatievoorziening beleid scholen

Onduidelijk (1) (5) Duidelijk

Onvolledig (1) (5) Volledig

Moeilijk te lezen (1) (5) Makkelijk te lezen

Irrelevant (1) (5) Relevant

Te weinig informatie (1) (5) Te veel informatie

Oordeel informatie beleid scholen (2e meting)

4,1

4,2

3,9

4,1

3,7

Verbeterpunten beleid (30%)
De genoemde verbeterpunten zijn erg divers: men is het er wel 
over eens dat alle scholen moeten meedoen aan het beleid.

Andere verbeterpunten die genoemd worden:
• Ruimer voorrangsgebied; voorrang voor specifieke concepten
• Meer duidelijkheid hoe om gaan met verhuizingen rond 4e jaar
• Fijn als op een of andere manier voorkeur van ouders voor
bepaalde onderwijsvorm kan worden meegenomen in de
voorrangsscholen
• Veel vragen van ouders hoe de plaatsingskans is als school niet
tot voorrangsschool behoort. Duidelijker aangeven waar ouders
hierover informatie kunnen vinden.
• Onder sommige ouders leeft verwarring over de begrippen
‘aanmelding’, ‘plaatsing’ en ‘inschrijving’.
• Informatievoorziening voor scholen kan beter: ee
informatiebijeenkomst voor scholen is niet efficiënt; (wat is het
doel?) en e-mails mogen korter (zijn te lang met te veel bijlagen)
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Resultaten
Oudergeleding GMR GMR

NOTE. De n van dit onderzoek onder deze doelgroep is met 10 responses erg laag. 
Resultaten dienen voorzichtig geïnterpreteerd te worden.



10%

40%

10%

10%

20%

50%

Geen enkel nadeel

Anders

Binnen bepaalde periode aanmeldingen…

Veel meer werk aanmelding verwerken

Tijdig het aantal beschikbare plekken…

Zelf niet meer ons eigen beleid bepalen
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Vragen:
Hoe beoordeelt u als lid van de oudergeleding medezeggenschap het Stedelijk Toelatingsbeleid in het algemeen? | GMR leden, n=10 
Vindt u het belangrijk dat het Stedelijk Toelatingsbeleid wordt voortgezet? | GMR leden, n=10 
Wat vindt u als school de voordelen/nadelen van het Stedelijk Toelatingsbeleid? | GMR leden, n=10

Oordeel Stedelijk Toelatingsbeleid
De meeste GMR leden beoordelen het beleid niet uitgesproken positief of negatief en de 

helft van hen is voor de voortzetting van het beleid. Grootste voordelen zijn de 
duidelijke aanmeldingsprocedure en dat ouders weten dat ze gelijke kansen hebben. 

Nadelig is het feit dat het beleid niet meer in eigen handen is.

Algemeen oordeel beleid

Positief 
(+/++)

Neutraal Negatief 
(-/--)

2e meting* 20% 60% 20%

Heel positief + positief
ü Transparant, overzichtelijk en eerlijk systeem

Voordelen beleid 

Nadelen beleid

Ja
(+/++)

Neutraal Nee
(-/--)

2e meting 50% 40% 10%

Voortzetting huidig beleid

0%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

30%

40%

Geen voordeel

Anders

Aanmelden/plaatsen kost minder tijd

Weinig werk aanmelding verwerken

Eerder/sneller zicht op belangstelling voor…

Meer zekerheid dat geplaatste kinderen komen

Ouders kiezen bewust voor onze school

Ouders weten dat ze gelijke kansen hebben…

Duidelijke aanmeldingsprocedure

NOTE. De n van dit onderzoek onder deze doelgroep is met 10 responses erg laag. 

GMR

* Vorige meting is uitgevoerd onder zowel MR als 
GMR, waardoor resultaten voor deze groep niet 
vergeleken konden worden met de vorige meting



Goed
(+/++)

Neutraal Slecht 
(-/--)

2e meting 80% 0% 20%

30

Oordeel Stedelijk Toelatingsbeleid
De 8 voorrangsscholen worden over het algemeen positief beoordeeld, maar dat niet 

alle scholen participeren is voor een groot deel bezwaarlijk. 

Vragen:
Wat vindt u er van dat er aan kinderen op 8 scholen op loopafstand van hun huis voorrang wordt gegeven? | GMR leden, n=10 
Vindt u het bezwaarlijk dat 12 scholen in Amsterdam niet meedoen aan het Stedelijk Toelatingsbeleid? | GMR leden, n=10 
Welke gevolgen ervaart uw school omdat deze 12 scholen niet deelnemen aan het Stedelijk Toelatingsbeleid? | GMR leden, n=10 

Oordeel acht voorrangsscholen 

70% ervaart gevolgen doordat niet alle scholen 
deelnemen (n=7)

•Niet eerlijk omdat leerlingen worden ‘weggekaapt’

Goed 
(+/++)

Neutraal Slecht
(-/--)

2e meting 0%  20% 80%  

Heel goed + goed
ü Kind kan in de eigen woonomgeving naar school gaan

Oordeel scholen die niet meedoen

NOTE. De n van dit onderzoek onder deze doelgroep is met 10 responses erg laag. 

GMR
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Informatievoorziening
De informatievoorziening voor ouders wordt positief beoordeeld. De informatie is 

duidelijk, makkelijk te lezen, relevant en goed gedoseerd, maar kan meer volledig. 
Verbeterpunten liggen bij het meer betrekken van ouders bij de procedure en betere 

aansluiting bij hun voorkeuren. 

Vragen:
Hoe beoordeelt u de informatievoorziening voor ouders als geheel? | GMR leden, n=10 
Kunt u aangeven wat u van de informatievoorziening voor scholen vindt? | GMR leden, n=10 
Heeft u nog verbeterpunten of aandachtspunten met betrekking tot het Stedelijk Toelatingsbeleid? | GMR leden, n=10 

Positief (+/++) Neutraal Negatief (-/--)

2e meting 70% 30% 0% 

Oordeel informatievoorziening beleid ouders

Onduidelijk (1) (5) Duidelijk

Onvolledig (1) (5) Volledig

Moeilijk te lezen (1) (5) Makkelijk te lezen

Irrelevant (1) (5) Relevant

Te weinig informatie (1) (5) Te veel informatie

Oordeel informatie beleid ouders

3,8

3,5

3,8

3,8

3,5

Verbeterpunten beleid (50% - n=5)

De verbeterpunten die genoemd worden zijn divers:
• Als ouders bewust voor een schoolconcept kiezen, moet dat
mogelijk zijn
• Niveau van kinderen laten meetellen
• Kijken naar verdeling jongens en meisjes
• Betrek de school meer bij de aanmeldingsprocedure en verloop
van toekenning
• Het beleid zou voor elke Amsterdamse school moeten gelden
i.h.k.v. gelijkheid. 

NOTE. De n van dit onderzoek onder deze doelgroep is met 10 responses erg laag. 

GMR



32

Contact details
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Direct Research BV
Herengracht 454

1017 CA Amsterdam

020 770 75 79
info@directresearch.nl
www.directresearch.nl

Marieke Hooft-Gaus
Research Consultant

06 27 10 98 30
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Contact details


