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Onderwerp 

 
Schriftelijke vragen van het lid Simons inzake onderadvisering tijdens de coronacrisis 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders  
 

Toelichting door vragensteller: 
 
Naar aanleiding van de maatregelen rondom de coronacrisis is er besloten dit jaar het 
centraal examen op het voortgezet onderwijs en de CITO-toets op het primair 
onderwijs niet door te laten gaan. Dit is begrijpelijk gezien de omstandigheden. 
Toch maakt de fractie van BIJ1 zich zorgen over de consequenties voor de 
kansenongelijkheid in het onderwijs. In het geval van de overgang van het primair 
onderwijs naar het voortgezet onderwijs betekent dit dat het advies voor de 
vervolgopleiding volledig afhangt van het oordeel van de docent. Normaliter kan een 
toetsadvies het schooladvies beïnvloeden, als de toets bijvoorbeeld beter wordt 
gemaakt dan verwacht. 
 
Uit recent onderzoek van Onderwijsconsument bleek dat tien tot twintig procent van 
de leerlingen in Amsterdam een hoger toetsadvies dan schooladvies krijgt. Hierin 
blijkt een duidelijk verband met de samenstelling van de school. Dat wil zeggen dat 
onderadvisering het meest voorkomt op scholen met veel zogenoemde 
'gewichtenleerlingen'.  

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de effecten van onderadvisering erg 
schadelijk zijn, en vaak zorgen voor een permanente achterstand, zowel in het 
onderwijs als later op de arbeidsmarkt. Daarom wil de fractie van BIJ1 graag de 
volgende vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. 
 
Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van BIJ1, op grond 
van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende 
schriftelijke vragen: 
 
1. Kan het college uitweiden over wat zij momenteel doet (in samenwerking met de 

schoolbesturen) om ervoor te zorgen dat het niet doorgaan van de CITO-toets zo 
min mogelijk invloed heeft op kansenongelijkheid in het Amsterdamse onderwijs? 

2. Ziet het college mogelijkheden om de ervaringen van onderadvisering te 
onderzoeken tijdens de coronamaatregelen en deze in kaart te brengen? Zo ja, 
hoe zou zij dit aanpakken? Zo nee, waarom niet? 

3. Welke mogelijkheden ziet het college om de gevolgen van de onderadvisering de 
komende tijd tegen te gaan, en in hoeverre sluiten deze mogelijkheden aan bij 
haar huidige beleid? 

 

Het lid  van de gemeenteraad, 
 

S.H. Simons 
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