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Voorwoord 

Als je kijkt naar de Amsterdamse scholen, dan kijk je in de spiegel van de stad. Op deze scholen zijn 
alle 180 nationaliteiten die Amsterdam rijk is te vinden. Zitten kinderen die de afgelopen jaren hun 
thuisland zijn ontvlucht en hier nieuwe kansen krijgen. Op scholen is de kloof tussen arm en rijk 
soms pijnlijk zichtbaar. Sommige kinderen groeien op in een warm gezin en gaan naar 
huiswerkbegeleiding. Andere kinderen starten soms met een dubbele achterstand. Dat kan zijn een 
taalachterstand, maar ook een gebrek aan middelen om met het gezin bijvoorbeeld een museum te 
bezoeken.  Vervolgens krijgen kinderen uit kansarme gezinnen ook vaak een ander schooladvies. 
Terwijl onderwijs er juist voor kán zorgen dat dubbeltjes kwartjes worden.  

Om het onderwijs een springplank te laten zijn, de plek waar kinderen goed kunnen worden in de 
dingen waar zij interesse in hebben, is het nodig om daar als stad volop aandacht aan te geven. 
Ruimte om te spelen met andere kinderen, van jongs af aan. Ruimte voor goede leraren die kinderen 
hun talenten laten ontplooien. Of dat nu creatief of cognitief talent is. En ruimte voor mooie 
schoolgebouwen in nieuwe en oude wijken van de stad. 

De spiegel van de Amsterdamse samenleving –die het onderwijs is- laat zien dat er nog veel uit de 
stad te halen is. Om dat te realiseren zijn investeringen nodig. In frisse schoolgebouwen waar 
kinderen met plezier heen gaan. In de ontwikkeling van leraren zodat zij in hun werk kunnen 
groeien. Versterkt door goede schoolteams die samen uitdagingen aangaan en op die manier 
investeren in gelijke kansen. Onze investeringen van de afgelopen jaren in goed onderwijs zijn ook 
de komende jaren nodig in onze groeiende stad. Gelijke kansen en goed onderwijs kosten veel geld, 
maar leveren nog veel meer op.  

Het creëren van gelijke kansen voor kinderen moet van jongs af aan. Door kinderen bijvoorbeeld al 
vóór de leerplichtige leeftijd met elkaar te laten spelen. Oudere leerlingen moeten ook de 
mogelijkheid krijgen om achterstanden in te halen, om door te stromen, om te stapelen of zelfs om 
hun studie opnieuw op te pakken wanneer zij hiermee gestopt zijn.  

De beste kansen in het onderwijs zorgen ook voor goede kansen op de arbeidsmarkt. De komende 
jaren zijn vele technici, verpleegkundigen, leraren, ICT’ers en andere vaklieden nodig. Voor die 
beroepen moet gericht opgeleid en geworven worden. Daarom wil D66 investeren in het mbo-
onderwijs. Mbo’ers verdienen de beste middelen. Alleen in ruime gebouwen met goede machines en 
materialen kunnen we echte vaklui opleiden. Daarvoor is goede samenwerking met het 
bedrijfsleven nodig en een soepele overgang van het vmbo naar mbo.  

De afgelopen vier jaar investeerde D66 meer in het onderwijs in Amsterdam dan ooit tevoren. 
Schoolgebouwen werden frisser, schoner en groener. Onderwijzers kregen beurzen om zich te 
ontwikkelen. Voor het eerst werd een mbo-agenda geïntroduceerd en omarmd. Een actieplan is 
volop in werking om het lerarentekort aan te pakken. Basisscholen kregen weer een conciërge, gym-
en cultuurleerkracht. Scholen startten programma’s over gedeelde geschiedenis of begonnen met 
meertaligheid, ouderbetrokkenheid of het terugdringen van schooluitval.  

D66 heeft de afgelopen jaren vele scholen bezocht, met veel leraren gesproken over hun passie voor 
het vak, en gezien hoe schoolteams en directeuren alles uit het onderwijs halen om leerlingen 
datgene mee te geven waardoor zij kunnen groeien. Wij danken hen voor hun harde werk en goede 
inzichten voor het Amsterdamse onderwijs en de Amsterdamse leerlingen. 

Reinier van Dantzig –Lijsttrekker D66 Amsterdam 
Simone Kukenheim – Wethouder Onderwijs   



	Onderwijsagenda	 6	

Richtingwijzers D66 
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Samen spelen en ontwikkelen 

Het creëren van gelijke kansen door goed onderwijs begint al voordat een kind naar de basisschool 
gaat. Investeren in voorschoolse opvang loont op de lange termijn. Veel landen in Europa hebben al 
lang een ontwikkelrecht voor kinderen vanaf 2,5 jaar. D66 wil het ontwikkelrecht voor alle peuters, 
waar Amsterdam de afgelopen periode al mee gestart is, verder uitbouwen. De voorschoolse 
voorzieningen moeten toegankelijk worden voor alle kinderen vanaf 2,5 jaar en moeten de komende 
jaren verder vorm krijgen. Met één voorziening voor alle peuters zorgen we ervoor dat kinderen met 
verschillende sociaaleconomische achtergronden elkaar echt gaan tegenkomen. Het werk, 
opleidingsniveau of inkomen van ouders maakt in de toekomst geen onderdeel meer uit van de 
keuze voor de opvang van een peuter.  

Door een kwalitatief goede opvang in heel Amsterdam kunnen peuters spelenderwijs hun talenten 
ontwikkelen en worden achterstanden teruggedrongen. Daarvoor is het nodig om te investeren in 
goede peuterleidsters en hbo-geschoolde pedagogische krachten. De overgang naar de basisschool 
moet soepeler worden door verdere samenwerking tussen voor- en vroegschoolse voorzieningen. 
Zo kunnen er makkelijker doorlopende leerlijnen ontwikkeld worden. D66 ziet daarom veel nut in 
het uitbreiden van Integrale Kind Centra. Op deze locaties zitten peuteropvang, basisschool en 
naschoolse opvang bij elkaar.  

Om de toegankelijkheid van voorschoolse voorzieningen te garanderen is het belangrijk dat de 
financiering voor ouders geen drempel is. Daarvoor is ook aanpassing nodig vanuit de regelingen 
vanuit het Rijk. Amsterdam moet zich hard blijven maken voor één toegankelijke en kwalitatieve 
voorziening voor alle peuters.  

Het is belangrijk dat ouders hun kind naar de opvang kunnen brengen op flexibele tijden. Niet 
iedereen heeft dezelfde tijdsindeling en verdeling in de opvoeding om kinderen op vooraf bepaalde 
tijden te brengen en op te halen. Deze flexibilisering moet komende jaren verder tot stand komen.  

Wat doet D66? 

Sinds 2016 hebben alle Amsterdamse peuters vanaf 2,5 jaar recht op 6 uur per week peuteropvang. 
Door extra investeringen kunnen ook de kinderen die geen doelgroep voorrang hebben of van wie 
de ouders kinderopvangtoeslag hebben naar de voorschool. Vanaf 2018 hebben alle kinderen zelfs 
recht op 15 uur in de week peuteropvang. Zo krijgen meer kinderen het recht om zich te 
ontwikkelen en samen te spelen van jongs af aan.  

Extra steun voor scholen die dat nodig hebben  

Scholen in Amsterdam zijn de leukste scholen die er zijn, maar lopen ook tegen extra uitdagingen 
aan die de grote stad met zich meebrengt. Er zijn scholen die relatief veel kinderen hebben met een 
taalachterstand, of met ouders met schulden of verslavingen. Door de werkdruk die dergelijke 
problematiek met zich meebrengt, krijgen deze scholen eerder te maken met een lerarentekort of 
hoger ziekteverzuim. Extra ondersteuning is belangrijk, omdat kinderen niet altijd thuis worden 
geholpen of de ruimte krijgen om vrij te kunnen spelen en hun talent te ontwikkelen.  

D66 wil dat de ondersteuning van de scholen met grote uitdagingen wordt doorgezet zodat zij 
optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden in het onderwijs en in de wijk. Daarbij kan er 
gekeken worden naar investeringen in taalonderwijs, extra onderwijsassistenten maar ook naar 
brede talentontwikkeling. Want juist kinderen die van thuis uit minder ondersteuning krijgen 
hebben veel aan educatie en sportieve activiteiten na school. Bij de extra naschoolse activiteiten 
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kunnen ook ouders betrokken worden, zodat zij zien wat de effecten van de juiste begeleiding zijn 
op de ontwikkeling van hun kind.  

Wat doet D66? 

De afgelopen jaren is het programma Stadsscholen020 gestart. Scholen in aandachtsgebieden 
krijgen extra ondersteuning, met extra handen in de klas en slimme samenwerkingsverbanden 
tussen de domeinen Onderwijs, Jeugdhulp en Armoede. Zo worden er projecten opgezet die de 
ouderbetrokkenheid moet vergroten. Want met betrokken ouders groeien de kansen voor de 
kinderen. Ook zijn er scholen die het programma inzetten voor extra naschools aanbod of voor 
kwalitatieve huisbezoeken. Daarnaast draait er een pilot om te kijken of het nuttig is wanneer 
ouders hun Stadspas kunnen inzetten om de ouderbijdrage te betalen. Ook deze scholen moeten 
immers feestelijkheden en schoolreisjes kunnen organiseren.  

Brede talentontwikkeling 

Een groot deel van de ontwikkeling van kinderen vindt thuis en na schooltijd plaats. Kinderen leren 
veel wanneer iemand hen meeneemt naar de Nachtwacht en hoe bijzonder dat schilderij is, wanneer 
ze in aanraking komen met talentvolle mensen met verschillende beroepen. Het gaat om goede 
voorbeelden die laten zien dat een studie afmaken, een vak uitoefenen of doorstuderen wel leuk is. 

Kinderen van ouders met meer geld en meer tijd gaan vaker op stap na school en zien veel meer 
goede voorbeelden in hun omgeving. Ze gaan vaker naar musea, naar de kinderboerderij of kijken 
naar het Jeugdjournaal. Met de Stadspas kunnen kinderen ook al vaak gratis naar allerlei 
activiteiten. Maar dan is het ook belangrijk dat iemand hen daar mee naartoe neemt en uitlegt wat 
ze zien of wat ze er zelf mee kunnen. Als kinderen weten wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn, 
benutten ze dat sneller. 

Helaas ontstaan er verschillen in kansen tussen kinderen die thuis en na schooltijd hun talenten 
ontwikkelen en kinderen die deze mogelijkheden niet krijgen. Deze dubbele achterstand moet 
weggenomen worden om gelijke ontwikkelkansen te bieden. Waar een huiswerkloze school wellicht 
in de toekomst een oplossing is voor deze dubbele achterstand, zullen op korte termijn kinderen wel 
extra uitgedaagd moeten worden na schooltijd om deze inhaalslag te maken. Extra 
talentontwikkeling is winst voor kinderen die soms al verlies draaien.  

Wat doet D66? 

Een aantal stichtingen in Amsterdam houdt zich specifiek met talentontwikkeling na school bezig 
door bijvoorbeeld het geven van huiswerkbegeleiding, zomerscholen en taaltrips. Dit is nu 
versnippert over de verschillende stadsdelen. D66 wil meer transparantie over de verschillende 
vormen van talentontwikkeling in de stad, zodat scholen hier makkelijker aansluiting bij kunnen 
vinden. Daarom diende D66 een voorstel in voor een sluitende aanpak voor heel Amsterdam voor 
kinderen van 4 tot 21 jaar. 

Goede leraren in een stevig team 
Goed onderwijs betekent kwalitatief goede leraren, een sterk team en een school die blijft 
professionaliseren. Schoolteams worden sterker wanneer leraren het vertrouwen krijgen en de 
ruimte om zich bij te scholen. Daarbij geloven wij in kennisdeling, tussen leraren en tussen scholen. 
Komende jaren wil D66 door met de lerarenagenda; waaronder de lerarenbeurzen, scholenbeurzen 
en de aanpak van het lerarentekort.  
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De Amsterdamse lerarenagenda - het gemeentelijke ondersteuningsprogramma voor leerkrachten 
waar de beurzen onder vallen - verdient een sterk vervolg, zodat we deze mogelijkheden blijven 
bieden aan de Amsterdamse scholen, en lerarenteams zich verder kunnen versterken. Deze beurzen 
moeten beschikbaar zijn in heel het onderwijs van voorschool tot mbo. Daarbij moet het geleerde 
goed gedeeld worden met het team, zodat de leerlingen echt profiteren van een sterk professioneel 
schoolteam. Dit kan onder andere via de Amsterdamse Klas, de leraren community in Amsterdam. 

Wat doet D66? 

Afgelopen jaren hebben meer dan 2000 Amsterdamse leraren en vele scholenteams gebruik 
kunnen maken van een beurs om zich verder te ontwikkelen. Zo kregen Amsterdamse leraren meer 
kennis over didactiek, de ontwikkeling van jonge kinderen, 21st Century-Skills of hebben zij hun 
team verder verstevigd. Met deze vrij te besteden beurs gaven we weer vertrouwen aan de leraar. 
Tien jaar geleden was het een stuk minder vanzelfsprekend dat je ook als leraar een leven lang bleef 
leren. 

Daarnaast hebben we geprobeerd de werkdruk te verlagen door te investeren in extra conciërges 
en vakleerkrachten voor gym en kunst. Waar leraren in het basisonderwijs vaak moesten multi-
tasken, hun lokaal opruimen of de gymles verzorgen, wordt dit nu gedaan door professionals. 
Behalve dat dit de leraar ontziet en ruimte overlaat voor hen om lessen goed voor te bereiden, is 
een goede conciërge of gymleraar onmisbaar. 

Voldoende kwalitatieve leraren 
 
De professionele onderwijscultuur die gecreëerd is moet er ook voor zorgen dat leraren graag in 
Amsterdam werken. De gemeente, scholen en lerarenopleidingen moeten de komende jaren actie 
ondernemen om het lerarentekort zo veel mogelijk te beperken. Op de 210 basisscholen in de stad 
zijn komend schooljaar al 170 vacatures te vervullen. Daarom wil D66 het actieplan lerarentekort 
doorzetten. Meer nieuwe leerkrachten moeten willen kiezen voor lesgeven in de stad. En er moeten 
meer Amsterdammers kiezen voor het onderwijs zodat kinderen zich beter kunnen herkennen in 
hun leerkracht. Dat betekent doorgaan met de leraren- en scholenbeurzen, het bieden van 
voldoende begeleiding en goede randvoorwaarden.  
 
Die randvoorwaarden zijn een belangrijke factor in het tegengaan van een lerarentekort. De 
Amsterdamse woningmarkt is krap, lesgeven in de grote stad uitdagend en het vervoer ernaartoe 
vergt soms tijd en geld. Goede vervoers- en parkeervoorzieningen moeten ervoor zorgen dat leraren 
in Amsterdam willen blijven werken. Ook moet het vak aantrekkelijk worden voor zij-instromers die 
een fulltime of parttime carrière in het onderwijs ambiëren. De ‘Amsterdamse crash-course‘ is een 
succes. Van de 20 deelnemers dit schooljaar, staan er inmiddels al 12 voor de klas. In totaal zullen dit 
jaar 40 potentiële nieuwe leraren deelnemen. 
 
Daarnaast is het belangrijk dat lerarenopleidingen zich blijven ontwikkelen. Lesgeven binnen het 
passend onderwijs en in een grote stad vergt nieuwe vaardigheden. Contact met ouders en 
gedifferentieerd lesgeven wordt steeds belangrijker. De diversiteit van de stad moeten we terug 
gaan zien in een divers lerarencorps.   
 
Wat doet D66? 

Voorrang voor leraren op de woningmarkt moet de scherpste kantjes weghalen van het 
lerarentekort. Aangezien het essentieel is om voldoende leraren te hebben in de stad heeft D66 
voorgesteld om voorrang op een sociale huurwoning te geven voor startende leraren en voorrang 
op een middenhuurwoning voor leraren die willen doorstromen naar een andere woning.  
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Keuze voor goede scholen 

De stad groeit, maar niet overal gelijkmatig. Er ontstaat ruimte voor nieuwe scholen en sommige 
scholen zullen verdwijnen of verplaatst worden. D66 wil graag dat het onderwijsaanbod goed in 
balans is, zodat ouders en scholieren een school kunnen kiezen die aansluit bij hun wensen en visie. 
Voor de een betekent dat een fijne buurtschool, de ander kiest bewust voor conceptonderwijs. De 
nieuwe plaatsingssystemen maken deze keuze eerlijker en transparanter. Want ondanks de enorme 
keus die in een grote stad als Amsterdam aanwezig is, zal er altijd schaarste zijn op populaire 
scholen. Daarom moeten ouders en leerlingen kunnen aangeven naar welke scholen zij echt graag 
willen. De groei en uitbreiding van het aanbod op scholen maakt dat nog meer kinderen tevreden 
naar hun basis- of middelbare school gaan.  

De stad biedt ruimte aan scholengemeenschappen en categorale scholen. Scholengemeenschappen 
zijn belangrijk omdat kinderen van verschillende niveaus elkaar tegenkomen en makkelijk kunnen 
doorstromen naar een hoger niveau of zonder grote veranderingen verder kunnen op een lager 
niveau. Categorale scholen bieden kinderen een overzichtelijke omgeving om zich te concentreren 
en te excelleren binnen hun niveau. Geen kind is hetzelfde, daarom moet er keuze zijn voor beide.  

Nieuwe schoolconcepten krijgen de ruimte om te innoveren en te experimenteren met nieuwe 
methoden in onderwijsgebouwen die daarbij passen. Innovatie in het onderwijs brengt nieuwe 
inzichten met zich mee over het onderwijs en zorgt ervoor dat bestaande en nieuwe scholen zich 
klaarmaken voor het onderwijs van de toekomst dat beter aansluit bij de leerwensen van de huidige 
generatie. Een van die wensen is een soepele overgang tussen de basisschool en middelbare school. 
Daarom wil D66 meer samenwerkingsverbanden tussen scholen om deze harde overgang te 
verzachten. We moeten mogelijkheden creëren om kinderen wat meer tijd gunnen alvorens een 
keuze te maken voor een vervolgniveau. Dit recht op ‘laatbloeien’ zoals op een juniorcollege of 
scholen met leerlingen van nul tot achttien jaar kan ervoor zorgen dat bijvoorbeeld leerlingen met 
een taalachterstand of die nog geen definitieve richting kunnen kiezen nog steeds hun talenten 
kunnen ontplooien.   

Wat doet D66? 

Zelf een school starten in Amsterdam leek onmogelijk, maar op initiatief van het CDA, D66 en de 
VVD startte het project Onze Nieuwe School. Na 124 aanmeldingen met goede schoolideeën zijn 
de afgelopen drie jaar vier winnaars en twee andere deelnemers van start gegaan. Het project 
resulteerde niet alleen in mooie innovatieve scholen maar gaf ook inzichten in de wensen van 
ouders en professionals voor de toekomst van het onderwijs en heeft ervoor gezorgd dat de vele 
obstakels die oprichters tegenkwamen meegenomen worden op het ministerie.  

Onderwijs met internationale blik 

In Amsterdam wonen veel kinderen die uit andere landen komen, die tijdens hun schoolcarrière 
(tijdelijk) naar het buitenland verhuizen, en ook veel kinderen die zich graag internationaal willen 
oriënteren. Amsterdamse kinderen groeien op in een stad met een internationale blik. D66 wil nog 
meer scholen ondersteunen bij het uitbreiden van Engelstalig onderwijs vanaf het begin van de 
basisschool en het ontwikkelen van een internationaal curriculum. Ook wil D66 scholen 
aanmoedigen kinderen de gelegenheid te bieden om vreemde talen zoals Turks, Duits, Arabisch, 
Chinees of Spaans op een hoog niveau te leren, zodat kinderen op een mooie manier gebruik 
kunnen maken van hun meertaligheid of talenknobbel.  
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D66 vindt het belangrijk dat scholen in de gelegenheid zijn om het curriculum van 
nieuwkomersonderwijs en internationale schakelklassen te verbeteren zodat kinderen de 
Nederlandse taal leren en snel op hun eigen niveau kunnen meedraaien. Een kind dat vlucht of 
verhuist zou immers geen twee jaar moeten wachten vanwege taalvaardigheid alvorens het verder 
gaat met het leren van wiskunde. Het internationaal onderwijs en nieuwkomersonderwijs kunnen 
veel van elkaar leren, deze samenwerking moet verder gestimuleerd worden. 

De huidige tekorten aan onderwijsplekken in het internationaal onderwijs nemen komende jaren 
toe. D66 wil dan ook een uitbreiding hiervan, voor kinderen van internationaal werkende ouders die 
(tijdelijk) in Amsterdam wonen en waar mogelijk voor Amsterdamse kinderen met een 
internationale blik. Hiervoor zijn nieuwe schoolgebouwen nodig die passen bij het internationaal 
onderwijs. Leerlingen stromen immers heel het jaar door in en moeten soms extra begeleid worden. 
Voor D66 is het belangrijk dat deze scholen midden in de Amsterdamse samenleving staan en 
internationale leerlingen en Amsterdamse leerlingen elkaar ontmoeten. 

Wat doet D66? 

Na een flinke achterstand op andere steden heeft Amsterdam afgelopen jaren internationalisering 
van het onderwijs gestimuleerd. Zo geven meer Amsterdamse scholen Engels vanaf groep 1 van de 
basisschool en besteden meer scholen aandacht in de klas aan de wereld om hen heen, 
bijvoorbeeld door uitwisselingen. Zo bereiden we onze kinderen goed voor op de internationale 
arbeidsmarkt van Amsterdam. 

Inclusief onderwijs voor ieder kind  

Alle kinderen hebben recht op onderwijs dat bij hen past. Waar mogelijk gaan kinderen naar het 
reguliere onderwijs met goede begeleiding. Het onderwijs hoort immers inclusief te zijn en scholen 
plekken waar alle kinderen met elkaar spelen. Voor de extra begeleiding die sommige kinderen 
nodig hebben moet voldoende ruimte zijn in gebouwen en professionele ondersteuning. Mentale of 
fysieke beperkingen mogen geen obstakel zijn om onderwijs te krijgen op het niveau dat bij een kind 
past.  

D66 wil dat jeugdzorgpartijen en scholen nauw samenwerken om kinderen optimaal te begeleiden. 
Daar waar het onderwijs geen geschikte plek kan bieden voor een kind moet maatwerk geboden 
worden en mag het recht op ontwikkeling niet vergeten worden. Het gat tussen regulier en speciaal 
onderwijs moet kleiner worden door meer uitwisseling van leerkrachten en kennis, en door 
voorzieningen dicht bij elkaar te huisvesten.  

Aandacht voor dyslexie, taalproblematiek en hoogbegaafdheid moeten een vanzelfsprekend 
onderdeel van het onderwijs zijn. Leraren moeten mogelijkheden krijgen om zich hierover bij te 
scholen en de ruimte krijgen om gedifferentieerd les te kunnen geven.  

Kinderen mogen niet onnodig thuiszitten. Zij moeten daarom snel een passend aanbod krijgen 
wanneer zij thuis komen te zitten. Als passend onderwijs binnen het regulier en speciaal onderwijs 
niet mogelijk is, dan moet dagbesteding gericht op maximale ontplooiingskansen beschikbaar zijn. 
Ieder kind heeft immers het recht om te leren. 

Wat doet D66? 

D66 nam eerder het initiatief voor een ‘samen naar school-klas’ in Amsterdam. Deze klassen in 
reguliere scholen geven kinderen met een beperking de mogelijkheid speciaal onderwijs te volgen 
op een gewone school. Zo ontstaat echt inclusief onderwijs. 



	Onderwijsagenda	 12	

 

Frisse schoolgebouwen en groene schoolpleinen  

Veilig en met plezier naar school gaan wordt ook bepaald door een fijn schoolgebouw en een leuk 
schoolplein. Met plekken om te spelen, te concentreren en waar kinderen uitgedaagd worden. 
Afgelopen jaren zijn er al een flink aantal scholen bijgebouwd, gemoderniseerd en verduurzaamd. 
Maar voor de komende jaren ligt er nog een grote opgave. De stad groeit, we stellen strengere eisen 
aan het binnenklimaat en we hebben de ambitie om schoolpleiner leuker te maken. Nieuwe scholen 
moeten voldoende ruimte hebben voor extra begeleiding voor passend onderwijs en pedagogisch 
verantwoord zijn. Een school is meer dan een hek om klaslokalen heen. Op schoolgebouwen in 
monumentale panden zijn we zuinig maar ze moeten wel schoon en fris zijn.  

Amsterdamse scholen kunnen nog een stuk duurzamer worden. De afgelopen jaren is een flink 
aantal schoolgebouwen opgefrist met luchtzuivering, isolatie en zonnepanelen. Maar er zijn nog 
veel meer scholen in de buurt van de snelweg die aangepakt moeten worden. En er zijn nog 
voldoende daken van scholen geschikt om panelen op te leggen. Dat is goed voor de stad, kinderen 
leren veel over het klimaat, en scholen verdienen hun energierekening terug. Het aanpakken van 
alle scholen die nog niet fris genoeg zijn vergt een flinke investering.  

Naast de gebouwen zijn veel schoolpleinen groener gemaakt en opgeknapt. Maar nog lang niet alle 
schoolpleinen zijn mooi, leuk en groen. Terwijl Amsterdamse kinderen veel en veilig buiten moeten 
kunnen spelen. Zeker daar waar veel stadskinderen geen tuin of slechts een klein balkonnetje 
hebben is er behoefte aan openbare plekken met voldoende groen en leuke speeltoestellen. Waar 
mogelijk denken kinderen mee over de inrichting van hun school en plein.  

Wat doet D66? 

In de periode 2016- 2018 zijn in totaal 65 schoolpleinen vergroend. Een deel van deze groene 
schoolpleinen zijn ook te gebruiken als natuurlijke of vergroende speelplekken voor de buurt. 

Burgerschap en diversiteit 

Scholen zijn bij uitstek de plek waar Amsterdamse kinderen en jongeren elkaar ontmoeten. 
Amsterdammers met verschillende sociale en culturele achtergronden komen hier samen om met 
en van elkaar te leren en groeien hier samen op. D66 staat voor een diverse en inclusieve 
samenleving en wil er daarom alles aan doen om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis voelt op 
school. D66 stimuleert scholen die plannen ontwikkelen om kinderen met verschillende 
achtergronden bij elkaar te brengen.  

De afgelopen vier jaar is het aantal scholen dat meedoet aan programma’s over burgerschap, 
gedeelde geschiedenis zoals ons slavernijverleden, arbeidsmigratie of Tweede Wereldoorlog, enorm 
gegroeid. Dit vindt D66 belangrijk omdat kinderen zo elkaars achtergrond leren kennen. Wat D66 
betreft doen alle scholen hieraan mee. Waar nodig moeten docenten worden ondersteund om in de 
klas, soms ingewikkelde, gesprekken te voeren over bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting, 
internationale conflicten of onderwerpen die gaan over seksuele, gender- of religieuze diversiteit 
van de stad. Om lessen inclusief te maken moet ook het materiaal inclusief zijn. Een onderzoek naar 
de inclusiviteit van lesmethodes en schoolboeken kan helpen bij de bewustwording van inclusiviteit 
in de klas.  
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Niet alleen op basis-en middelbare scholen is aandacht voor burgerschap nodig. Ook op het mbo 
moet hier voldoende aandacht voor blijven. Veel ouders zijn verbaasd wanneer hun kinderen voor 
een beroepsopleiding kiezen maar nooit hoeven te leren hoe de democratie eruitziet.  

Wat doet D66? 

De toelatingssystemen voor primair en voortgezet onderwijs hebben ervoor gezorgd dat er een 
einde kwam aan arbitraire toelating op scholen in Amsterdam. Dit biedt meer ruimte voor 
diversiteit op scholen. Maar soms moeten ouders verleid worden te kiezen voor een gemengde 
school. Om dat de stimuleren hebben we scholentours opgezet. Tijdens een scholentours gaat een 
groep ouders gezamenlijk langs alle scholen in de buurt. Ouders zijn vrij om een eigen keuze te 
maken, maar we willen ze uitdagen om bij álle scholen in de buurt langs te gaan en hun ogen te 
openen. 

Onderwijs in een veranderende arbeidsmarkt 

 
Goed middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) 
vormen dé ruggengraat van de Amsterdamse economie. (V)mbo’ers werken in de stad, in het 
groeiende toerisme, in de haven, in de creatieve industrie of in de zorg. Afgelopen jaren zijn er 
stappen gezet om het imago en de kwaliteit van het Amsterdamse mbo te verbeteren. Zo is er de 
succesvolle mbo-agenda, een ontwikkelprogramma voor het mbo. Dit ontwikkelprogramma 
bestaat uit beurzen voor leraren en scholenteams, talentenbeurzen voor scholieren, extra inzet op 
leerwerkcoaches en het terugdringen van schooluitval en samenwerkingsverbanden tussen 
vakopleidingen en werkgevers. 

De komende jaren wil D66 verder investeren in de kwaliteit van het mbo, in talentontwikkeling, het 
terugdringen van verzuim en het beter laten aansluiten van opleidingen op de arbeidsmarkt. Met 
een veranderende arbeidsmarkt moet ook het mbo klaar staan voor de eenentwintigste eeuw. De 
vaardigheden die scholieren leren moeten hier beter op aansluiten. Daarnaast is het belangrijk dat 
er voldoende scholieren diploma’s halen voor krapteberoepen. Komende decennia zijn er immers 
vele technici, verpleegkundigen, onderwijsassistenten en andere vaklui nodig.  

Om deze uitdagingen aan te gaan moet er een mbo-agenda 2.0 komen waarbij het vmbo meer 
aandacht krijgt. De overgang tussen het vmbo en mbo moet soepeler, bijvoorbeeld door 
doorlopende kleinschalige opleidingen. Daarnaast is het belangrijk dat lerarenteams in het mbo zich 
verder kunnen professionaliseren. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede.  

Beroepsonderwijs mag niet betekenen dat vakken als burgerschap overgeslagen worden. Voor alle 
schoolgaande jongeren is het van belang dat zij leren dat ze onderdeel zijn van een diverse 
samenleving en hier een belangrijke rol in spelen. Kwetsbare jongeren moeten voldoende 
begeleiding krijgen zodat uitval en grotere problemen worden voorkomen en jongeren door kunnen 
in hun loopbaan. 

D66 wil dat vmbo techniek- en maakonderwijs een boost krijgt en er meer erkenning komt voor 
vakmanschap zodat de aansluiting op het mbo verbetert. Er moet een doorlopende lijn zijn voor het 
techniekonderwijs. Door samenwerking met het bedrijfsleven kan dit onderwijs enorm versterkt 
worden. Met een stevige Amsterdamse visie moet er ook geïnvesteerd worden in materialen, 
machines en geschikte gebouwen voor dit maakonderwijs.  
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Wat doet D66? 

We hebben ingezet op het verbeteren van het mbo met ruim 19 miljoen euro aan investeringen. 
Nieuw aan deze aanpak was dat studenten, docenten en bedrijven zelf ook inspraak hebben op de 
onderwijsverbetering. De mbo-agenda is voor-, door en met de mbo’s, docenten, studenten en het 
bedrijfsleven opgesteld. Zij weten als geen ander waar verbetering nodig is. Onderdeel hiervan zijn 
de leraren- en teambeurzen voor mbo-docenten en nauwe samenwerking met het bedrijfsleven.  
 

Een aantrekkelijke studentenstad 

 
Amsterdam is een aantrekkelijke studentenstad maar heeft ook concurrentie van 
universiteitssteden met een minder krappe woningmarkt of met innovatievere universiteiten. Om 
ervoor te zorgen dat Amsterdam een aantrekkelijke studentenstad blijft, maakt D66 zich hard voor 
een nog beter hoger onderwijs en goede studentenhuisvesting. Dit is belangrijk want studenten 
zorgen voor een diverse en levendige stad. D66 onderschrijft de doelstelling van de Metropoolregio 
Amsterdam (MRA) om in 2025 de beste balans tussen het onderwijs- en werkveld van Europa te 
hebben en zet de komende jaren in op het benutten, behouden en aantrekken van talent. Daarbij 
wordt gekeken naar zowel studenten uit Nederland als internationale studenten.  

Het aantrekken van internationaal talent uit de hele wereld is van belang voor het internationale 
karakter van het Amsterdamse onderwijs en geeft een impuls aan de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld 
aan de Amsterdamse startups en FinTech sector.  
 
Studenten moeten kunnen meedenken over de toekomst van de stad. Een zetel in de Amsterdam 
Economic Board, of de gelieerde Young Board verdient de aanbeveling. D66 wil daarnaast dat de 
gemeente de wetenschappers en onderzoekers op universiteiten en hogescholen in de toekomst 
nog meer betrekt bij het vinden van nieuwe oplossingen voor vraagstukken met betrekking tot zorg, 
energie en afval door partijen bij elkaar te brengen of door onderwijsinstellingen onderzoek te laten 
uitvoeren op aanvraag van de gemeente. Initiatieven als Innovation Exchange Amsterdam, 
Amsterdam Metropolitan Solutions, maar ook opleidingen als Urban Management zijn hiervoor van 
grote toegevoegde waarde. 
 
Studenten (maar ook jongeren) wonen steeds langer thuis bij gebrek aan betaalbare woonruimte. 
Wanneer thuisblijven geen vrije keuze is, is dit onwenselijk: niemand boven de 18 jaar zou 
noodgedwongen thuis moeten blijven wonen. De afgelopen jaren zijn er daarom grote aantallen 
studentenwoningen gerealiseerd, maar onverminderd bijbouwen is noodzakelijk. We zorgen voor 
huisvesting voor minimaal 8.000 studenten, door zowel zelfstandige als onzelfstandige woningen te 
bouwen, zowel permanent als niet permanent. Dit doen we ook in samenwerking met de regio. 
 
 
Wat doet D66? 

D66 heeft zich afgelopen jaren hard gemaakt voor het flink bijbouwen van studentenwoningen met 
een betaalbare huur. Ook hebben we in de raad meermaals vragen gesteld over de veiligheid van 
studentencomplexen. Dit is een blijvende zorg, zeker bij het ontwikkelen van nieuwe gebieden. 
Daarnaast hebben wij extra geïnvesteerd in een project met campuswoningen voor studenten en 
jongeren om de doorstroom uit de jongerenopvang te stimuleren. 
 



	Onderwijsagenda	 15	

Een leven lang leren 

 
Mensen zijn nooit uitgeleerd. Sterker nog, de steeds sneller veranderende wereld vraagt van ons dat 
we een leven lang blijven leren. Alleen dan kunnen we ons wapenen tegen de flexibele 
arbeidsmarkt. Voor D66 geldt dat iedereen moet kunnen blijven meedoen, ook mensen zonder 
werk- of startkwalificatie of mensen die zich willen omscholen.  Immers, functie-eisen veranderen of 
worden hoger, banen verdwijnen en ontstaan en technologische ontwikkelingen voltrekken zich in 
rap tempo. Daarom wil D66 dat er voldoende mogelijkheden zijn voor Amsterdammers om ook op 
latere leeftijd uitstekend en betaalbaar onderwijs in Amsterdam te volgen.  

Voor mensen die bijvoorbeeld halverwege hun carrière een andere pad willen inslaan, wil D66 een 
renteloze lening beschikbaar stellen om een nieuwe opleiding te kunnen volgen. Deze lening kan 
dan na het vinden van nieuw werk worden terugbetaald. Deze lening bestaat naast het landelijke 
Levenlanglerenkrediet, dat beperkt is tot de vergoeding van het collegegeld van mbo, hbo en 
universitaire opleidingen.  

Daarnaast zijn er programma’s zoals House of Skills waar mensen die werkloos raken omgeschoold 
worden voor banen waar veel vacatures voor zijn. Deze samenwerking tussen opleidingen, 
vakbonden en werkgevers werpt al zijn vruchten af. De best practices uit dit programma zouden 
toegepast kunnen worden op verschillende doelgroepen en verschillende sectoren. 

Ook wanneer mensen nog de stap naar de arbeidsmarkt moeten maken is het belangrijk dat zij 
scholing kunnen krijgen. Er is in Amsterdam heel veel kennis en ervaring opgebouwd 
laaggeletterden te helpen (beter) te leren lezen en schrijven en digitale vaardigheden te 
ontwikkelen. Er zijn bijvoorbeeld Nederlandse taalcursussen voor ouders van jonge kinderen 
gestart. D66 wil extra investeren in het bestrijden van laaggeletterdheid. Wanneer mensen de taal 
beter beheersen, dan heeft dat direct effect op hun positie op de arbeidsmarkt, hun gezondheid en 
de mogelijkheden om kinderen te helpen bij school.  

Wat doet D66? 

Amsterdam startte in 2016 het programma Taal om te leren. Met dit programma wilde wethouder 
Kukenheim de laaggeletterdheid van de Amsterdamse bevolking stevig aanpakken.  Het doel was 
om in drie jaar voor minimaal 14.500 Amsterdammers een taalcursus beschikbaar te stellen. De 
gemeente heeft voor het programma 23,3 miljoen euro vrijgemaakt. Door voor een andere 
invalshoek te kiezen – re-integratie, financiële zelfredzaamheid en ouderbetrokkenheid – wordt de 
problematiek zichtbaar gemaakt en worden mensen gemotiveerd zich verder te ontwikkelen. 
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