
Amsterdams
onderwijslandschap

In deze staat, in opdracht van het BBO, 
hebben we een beeld gegeven van de staat 
van het Amsterdamse Primair Onderwijs in 
2020. Daarvoor zijn niet alleen veel gegevens 
geanalyseerd maar ook gesprekken gevoerd 
met leraren, zorgmedewerkers en directeuren 
van Amsterdamse scholen.

Scan de code of ga naar 
bboamsterdam.nl voor 
het volledige rapport

213 basisscholen 
in Amsterdam

26 sbo en so scholen 
in Amsterdam

61.919
leerlingen op 

basisscholen in 
Amsterdam

2.754 leerlingen in het 
s(b)o in Amsterdam

4.555leraren in 
Amsterdam

735leraren op het s(b)o 
in Amsterdam

school voor basisonderwijs

Dalton

Jenaplan

Montessori

Natuurlijk leren

Ontwikkelingsgericht

Vrije school

Grote verscheidenheid aan 
leerlingen en scholen

Lerarentekort vooral 
op scholen met een 
hoge schoolweging

Gemiddeld lerarentekort 2020/’21
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school voor speciaal basisonderwijs

cluster 2: communicatieve handicap

cluster 3: verstandelijke en/of 
lichamelijkehandicap

cluster 4: psychische stoornissen
en gedragsproblemen

Buiten beschouwing/onbekend
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Aandeel hoogopgeleide ouders 
(gem. 53% in Amsterdam)

60 - 80%

80 - 95%

Er zijn 14 goede bassischolen, 
waarvan 2 excellent. Er zijn 4 
onvoldoende basisscholen.

Er zijn 7 goede speciaal 
onderwijs scholen, waarvan 5 
excellent. Er is 1 onvoldoende 

speciaal onderwijs school.

Streefniveau wordt vaker 
behaald! Verschillen tussen 

scholen blijven groot
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leerjaar: 5
(n=5.080)
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leerjaar: 6
(n=5.000)

leerjaar: 6
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(n=4.030)

leerjaar: 7
(n=3.395)

Begrijpend lezen Rekenen - wiskunde
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Vooral kwetsbare 
kinderen geraakt door 

schoolsluiting
Minder leergroei door 

schoolsluiting

Schoolkeuze speelt naast 
woonsegregatie een belangrijke rol

Huidige situatie: Fictieve situatie: alle leerlingen 
naar de dichtsbijzijnde school
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gesegregeerde scholen
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gesegregeerde scholen

15% gemengde scholen21%

% Gesegregeerde scholen met >80% hoogopgeleide ouders

% Gemengdere scholen met 60-80% hoogopgeleide ouders 

% Gemengde scholen met 40-60% hoogopgeleide ouders 

% Gemengdere scholen met 20-60% hoogopgeleide ouders 

% Gesegregeerde scholen met <20% hoogopgeleide ouders
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Aandeel leerlingen met een risico 
op onderwijsachterstand

Begrijpend lezen

Leergroei Amsterdam gemiddelde 2018/’19
Leergroei Begrijpend lezen
Basisscholen in Amsterdam
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Lezen Taal Rekenen - wiskunde

+10%
-punt +3%

-punt
-2%
-punt

lager dan fundamenteel niveau 
fundamenteel niveau 
streef niveau

Leerling y zit op een school met 
weinig leerlingen met een risico op 
onderwijsachterstand.

Kans om een vaardigheidsniveau te 
zakken in het schooljaar 2019/’20:  

             27%
Ten opzichte van schooljaar 2018/’19:

                        22%

Leerling x zit op een school met veel 
leerlingen met een risico op 
onderwijsachterstand.

Kans om een vaardigheidsniveau te 
zakken in het schooljaar 2019/’20:  

                           41%
Ten opzichte van schooljaar 2018/’19:

                   27%

Kans om een vaardigheidsniveau te zakken voor twee leerlingen die bij de 
M-toets vaardigheidsscore I hebben voor rekenen-wiskunde in groep 7.

Na 3 jaar zitten de meeste leerlingen op het 
advies dat zij hebben gekregen, of ze nou 

over- of ondergeadviseerd zijn

Een groep kwetsbare leerlingen is moeilijk 
bereikbaar voor zorginstanties en scholen

Veel ideeën in de stad om 
het passend onderwijs te 

verbeteren 

Onderwijsbreed wordt 
gedacht aan:

de klassen kleiner 

meer docenten op de scholen

meer expertise op de scholen

meer gebruik van elkaars expertise

meer autonomie over budgetten 

sneller overstappen naar s(b)o

Van 986 
ondergeadviseerde 

leerlingen wordt het 
advies niet bijgesteld

Van 775 
ondergeadviseerde 

leerlingen wordt het 
advies bijgesteld

2017/’18
(n=6.155)

2018/’19
(n=6.895)

2018/’19
(n=1.760)
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50% -

≥1 niveau overadvies
0.5 niveau overadvies
Advies = testniveau 
0.5 niveau onderadvies
≥1 niveau onderadvies

Advies bijgesteld
Advies niet bijgesteld

56%

Schooladvies Bijgesteld
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20% of minder (n=18.914)

21-40% (n=13.665)

41-60% (n=8.975)

61-80% (n=14.260)

meer dan 80% (n=1.255)

sbo (n=1.113)

so (n=1.173)

specialistische jeugdhulp
hoogspeciaslistsische jeugdhulp
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+8%
-punt

-1%
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Onderzoek, 
Informatie en 
Statistiek

Zeven procent van de kinderen 
krijgt specialistische jeugdhulp. Dit 

gebeurt vaker bij kinderen op 
scholen met weinig leerlingen met 

een risico op onderwijs-
achterstanden. Dit roept de vraag 

op of kinderen op scholen met veel 
kinderen met een risico op 

achterstand wel de hulp (op en/of 
buiten de school om) krijgen die ze 

soms nodig hebben.

ACHTERGRONDKENMERKEN LERARENACHTERGRONDKENMERKEN LEERLINGEN
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Vrouwen
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Migratie-
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Voorbeeldstellend voor 
andere steden: werken aan 
goed onderwijs begint met 

weten waar je staat!

- Prof. Dr. Edith Hooge,
voorzitter Onderwijsraad

“ ”

”“ We hebben recht op onderwijs, ik hoop dat de 
juffen en meesters gaan werken op de plekken 
waar de kinderen hen het meest nodig hebben

- Kinderburgemeester Ilias,
schooljaar 2019/’20

Als je beter wilt worden moet 
je lef en durf hebben om 

anderen naar jezelf te laten 
kijken. Amsterdam doet dat! 

- Mirjam Leinders, 
bestuurder INNOORD

“ ”

“Passend onderwijs en zorg” 
in de Staat wat een welkome 

aanvulling. Een voorbeeld 
voor de Staat van het 

Onderwijs. Goed onderwijs 
is passend onderwijs! 

- Mirjam Leinders, 
bestuurder INNOORD

“ ”

“ De lagere leerwinst of zelfs daling van leerresultaten tijdens 
de COVID-19 periode laten zien dat onderwijs voor grote 

groepen leerlingen essentieel is. Kortom: lesgeven doet ertoe! 

- Niels de Ruig, 
leerkracht-onderzoeker

”

 Ik ben benieuwd of er kan 
worden gemeten hoeveel ‘moeite’ 

een kind met risico op 
onderwijsachterstand meer 

investeert om dezelfde positieve 
onderwijskundige resultaten te 

behalen als een kind van 
hoogopgeleide ouders.

- Abdelhamid Idrissi, 
Oprichter Stichting Studiezalen

“ ”

Gelijke kansen bieden 
begint bij goed onderwijs 
en goed onderwijs begint 

bij voldoende goede 
leerkrachten. Het is 

daarom belangrijk om 
niet alleen onderwijs, 

maar ook het 
werkgeverschap te blijven 

ontwikkelen.

- Harry Dobbelaar, 
Bestuurder Zonova

“ ”
Het onderwijs zou de grote 

gelijkmaker moeten zijn. Door 
het lerarentekort op te laten 
lopen op vooral die scholen 

waar de leerlingen goed 
onderwijs het hardste nodig 

hebben, gebeurt het 
tegenovergestelde. Willen we 

werken aan gelijke kansen, dan 
moeten we de tekorten in ieder 

geval gelijkmatiger verdelen. Dit 
is een gezamenlijke opdracht 

van scholen, besturen, 
gemeente en leraren zelf. Kijk 

waar je het hardste nodig bent.

- Thijs Roovers,
kwartiermaker lerarencollectief

“ ”

“ ”Het meest opvallend vind ik de enorme verschillen tussen basis-
scholen in het aandeel leerlingen dat het streefniveau rekenen 

haalt. En stuitend dat dit op sommige scholen nog niet een kwart 
of de helft van de leerlingen is. Weten scholen dit van zichzelf?

- Inge de Wolf,
Bijzonder hoogleraar Education en Inspecteur bij Inspectie van het Onderwijs

“ ”De ondersteuning van het OKT gaat zich in de 
toekomst meer richten op kinderen en 

gezinnen die minder kansen hebben / krijgen 
en de weg naar hulp niet goed kunnen vinden

- Marleen Beumer,
Bestuurder Stichting Ouder en Kindteams Amsterdam

“ ”We adviseren in Nederland 
veel te vroeg. Kijk naar 

andere landen en naar het 
eindresultaat. Als wij 

twijfelen, ronden we naar 
boven af. 

- Miriam Heijster,
 directeur Kindercampus Zuidas

“ ”Het doet pijn om te constateren dat 
we ons als leraren bij het bepalen 

van het advies nog steeds, hopelijk 
onbewust, laten beïnvloeden door 

vooroordelen. Onderadvisering, 
gebaseerd op de achtergrond van 

een leerling, is een smet op ons 
blazoen. Elke leerling verdient 

dezelfde kansen en dezelfde 
beoordeling, ongeacht zijn of haar 

afkomst. 

- Thijs Roovers,
kwartiermaker lerarencollectief


