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KORT

AMSTERDAMSE LERARENBEURS IS TOP!
‘Goed onderwijs begint met goede leraren’ is de 
slogan van Gemeente Amsterdam. Daarom heeft 
de gemeente een eigen lerarenbeurs ontwik-
keld waarmee Amsterdamse leraren en school-
leiders hun vakinhoudelijke, vakdidactische en 
pedagogische kennis en bekwaamheid kunnen 
vergroten. Het mooie is dat zowel individuele 
leerkrachten, groepen leerkrachten als scholen 
een beurs aan kunnen vragen en dat je de invul-
ling helemaal zelf mag inrichten mits je dit kunt 
motiveren en hoe de leerlingen hiervan gaan 
profiteren.

Op Basisschool De Archipel in Amsterdam heb-
ben we het afgelopen jaar zowel lerarenbeurzen 
als scholenbeurzen aangevraagd op verschillende 
onderwerpen en we zijn erg tevreden over de 
mogelijkheden. Schoolbreed staat bij ons onder 
andere het taalonderwijs centraal vanuit ons 
schoolplan en we hebben nu de mogelijkheid 
om gericht nascholing te organiseren in de vorm 
van bijeenkomsten rondom lees- en schrijfdidac-
tiek met daarnaast ook coaching on the job door 
experts. Daarnaast is er mogelijkheid om als 
collega’s bij elkaar te kijken omdat ook vervan-
ging vanuit deze beurs betaald kan worden. We 
merken dat dit een enorme boost geeft in de 
school! Dus erg fijn dat de gemeente Amsterdam 
dit mogelijk heeft gemaakt. En voor Amsterdam-
se scholen die dit nog niet hebben aangevraagd 
is onze tip om dit zeker te doen! Zoals het er nu 
naar uitziet loopt de beurs tot schooljaar 2018-
2019.

Ester van Oers is werkzaam als intern begeleider op 
basisschool De Archipel in Amsterdam en redactielid 
van Zone.

CITO-TOETSEN VOOR KLEUTERS IN AMSTERDAM? HELEMAAL NIET NODIG.
Het onderwijs verbeteren is al lange tijd een wens van besturen en de 
wethouder onderwijs van Amsterdam en daarover hebben zij afspraken 
gemaakt met elkaar.
Onderdeel daarvan was het verplicht afnemen van de Cito-toetsen bij kleu-
ters. Dit tot ongenoegen bij OGO-leerkrachten in groep 1-2. Zij vinden dat 
zij door observaties en meedoen in het spel een goed beeld hebben van de 
leerlingen. Daarvoor hebben zij de kleuter onvriendelijke werkwijze van de 
Cito-toets niet nodig. Na wisseling van de wacht, vroeg ik, Marga Putter, 
aan de nieuwe wethouder onderwijs, mevr Kukenheim, hoe zij tegenover 
de verplichte toets staat. Met grote vreugde ontvingen wij dit antwoord: 

“Uit uw vraag maak ik op dat u ervan uit gaat dat de gemeente scholen ver-
plicht tot het afnemen van toetsen in groep 1 en 2. Dit is echter niet (meer) 
het geval. Gemeenten hoeven scholen niet meer te verplichten tot het af-
nemen van toetsen in groep 1-2. In de periode 2010 - 2014 (bij benadering) 
is er een afspraak gemaakt tussen schoolbesturen en de gemeente, dat 
er op alle basisscholen in groep 1-2 de Cito-toetsen: Taal voor kleuters en 
Rekenen voor kleuters werd afgenomen, als uitgangspunt voor het bepalen 
van de opbrengsten van vroegschoolse educatie. Deze afspraak is niet 
vernieuwd. In de visie van de gemeente, zoals ook verwoord in het onlangs 
door het college van Burgemeester en wethouders vastgestelde beleidsplan 
peutergroep/ VVE 2016-2018, wordt gestreefd naar brede ontwikkelkan-
sen voor alle peuters en kleuters, onder meer door het versterken van de 
samenwerking tussen peutervoorzieningen en basisscholen. Het is zeker 
niet de bedoeling om kinderen te onderwerpen aan allerlei testen. Wel is 
het belangrijk dat de pedagogische medewerker of leerkracht de ontwik-
keling van kinderen zowel individueel als groepsgewijs kan bijhouden. 
Dat doen ze door kinderen in alledaagse situaties te observeren. Niet 
Cito-toetsen bepalen het niveau van de ontwikkeling van een peuter, maar 
de observaties van een goede professional op de groep. Op basis van de 
observaties van het kind kan de professional gericht bepalen welk aanbod 
zij moet doen om het kind te stimuleren een volgende stap in de ontwik-
keling te maken. Vanuit deze visie vraagt de gemeente dat de peutervoor-
ziening met de gekoppelde (vroeg)school gezamenlijke doelen vaststelt en 
beiden afspraken maken over de inrichting van de doorlopende ontwik-
kellijnen. Onderdeel daarvan is dat zij gebruik maken van een ontwikkel-
volg-systeem voor de VVE.”

Dus gebruik Horeb goed om de ontwikkeling te volgen en schaf de Cito-
kleutertoetsen af!

Marga Putter is werkzaam als adjunct-directeur van basisschool De Mijlpaal 
in Amsterdam en redactielid van Zone.
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