
Stedelijk Toelatingsbeleid 2021-2022
Deze infographic toont de belangrijkste resultaten en conclusies van schooljaar 2021-2022 

Plaatsingsresultaten 
• 94% is geplaatst op de school van 1ste voorkeur;
• 98% is geplaatst op een school in de top-3;
• 1,5% is geplaatst op de 4de-6de voorkeurschool of een niet-

voorkeursschool;
• Er zijn geen kinderen geplaatst buiten de top-6 van de 

voorkeurscholen;
• 9 kinderen zijn niet geplaatst binnen het stedelijk beleid;
• 5 van deze 9 kinderen hebben een plek op een niet-

deelnemende school of een school buiten Amsterdam.

De uitgangspunten voor het toelatingsbeleid zijn:
•

•

Minimaal 75% van de aangemelde kinderen krijgt een plaats op de 
school van eerste voorkeur;
Minimaal 90% van de aangemelde kinderen kan in de buurt terecht 
op één van de scholen waar zij voorrang hebben;

• De basisscholen zijn in belangrijke mate een afspiegeling van 
de buurt;

• Alle kinderen kunnen in hun buurt naar de basisschool.

Conclusies schooljaar 2021-2022

• Na 7 jaar toelatingsbeleid kan geconcludeerd worden 
dat het toelatingsbeleid succesvol is. De doelstellingen 
toelatingsbeleid worden
per periode per jaar ruim behaald. 94% van de kinderen 
is geplaatst op de school van eerste voorkeur.

• Op vrijwel alle scholen is de uitvoering van het 
toelatingsbeleid probleemloos verlopen.

• De pandemie heeft niet tot stagnaties en/of 
calamiteiten in de uitvoering geleid.

• Het percentage geplaatst in de top-3 is vrijwel constant 
en vergelijkbaar met vorige jaren. Geen enkel kind is 
terechtgekomen op de 7de - 10de voorkeur.

• Op de peildatum is 69% van de aangeschreven 
kinderen ingeschreven, hiervoor zijn verschillende 
verklaringen:

-

-

 Ouders melden hun kind na de plaatsing pas aan; of bij 
een niet deelnemende school; of buiten Amsterdam; of 
verhuizen.
 Een aantal scholen registreert niet, minimaal of sterk 
vertraagd.

- Ook zijn er scholen in Zuidoost die een plaats
garantie bieden waardoor aanmeldingen later 
binnenkomen.

• Tot slot is er onderzoek gedaan naar de daadwerkelijke 
aanmeldgraad. Hieruit blijkt dat deze aanzienlijk hoger is 
dan de veronderstelde 69% en in werkelijkheid rond de 
87% ligt. Dit is een zeer positieve ontwikkeling in het 
toelatingsbeleid.

Overcapaciteit 
Op 173 scholen (87%) gespreid over de stad zijn nog plaatsen 
beschikbaar. De onbezette capaciteit is in Noord het hoogst (49%) 
en in Centrum het laagst (18%). Feitelijk is in Zuidoost met 17 
garantiescholen de overcapaciteit het hoogst. Net als in het vorige 
schooljaar is 41% van de beschikbare plekken leeg gebleven. In de 
jaren daarvoor schommelde dat tussen de 39% en 42%.

Schooljaar 2021-2022 in aantallen en percentages

 Totale capaciteit van de  199 
deelnemende scholen 

Aangeschreven kinderen

Aangemelde kinderen

Geplaatste aanmeldingen 

Stedelijk ongeplaatste kinderen 

Scholen met lege plaatsen 

Scholen die vol zijn
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Aanmeldingen verdeeld over voorrang 2021-2022 
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  Broertjes/zusjes (41%)

  Voorschool + VVE (5%)

  IKC (3%)

  Ouder werkzaam op school (0%)

  Overig (51%)
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Scholen met overaanmeldingen 2021-2022
Ofwel scholen die niet alle eerste voorkeuren voor het hele jaar hebben 
kunnen plaatsen.
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