
“Van een vindplaats van problemen naar een broeinest van 
oplossingen”  

 Amsterdam, 18 november 2014 

 

MANIFEST 
 
De initiatiefgroep Focus is een initiatief van zes basisscholen uit 
focuswijken, die staan voor eenzelfde opgave: het succes en de groei van 
de leerlingen. In de voormalige acht focuswijken staan 30 basisscholen met 
7.700 leerlingen (12,5%) Het zijn basisscholen waar de straatcultuur uit de 
buurt door de poort de school in komt. 
 
Wij gaan actief en intensief samenwerken. We treden als een 
gelijkwaardige partner in gesprek met de gemeente om samen maatregelen 
te formuleren en uit te voeren die de kansen van onze leerlingen vergroten. 
   
Aanleiding 
Veel van onze leerlingen hebben het gevoel dat ze niet welkom zijn in de 
Amsterdamse samenleving en dat ze geen kansen hebben. Hun sociale 
integratie verloopt stroef. Hier gaan we wat aan doen door ze van jongs af 
aan bij te sturen door middel van een reeks positieve en preventieve 
maatregelen.  
 
 
Analyse 
Het leven van veel van onze leerlingen valt uiteen in drie aparte werelden: die 
van de school, de ruimte thuis en een derde ruimte (straat, internet en alle andere 
ruimte). Deze drie hebben vaak geen overlap in de vorm van sociale controle of 
een sociaal vangnet. Hierdoor ontstaan kieren waar onze kinderen in weg 
kunnen glippen of vallen. (Uitspraak P. Winsemius 5/11/14). De scholen van de 
initiatiefgroep Focus willen de kieren tussen deze werelden dichten. Wij 
beperken ons niet tot onze kerntaken; dan kunnen wij de kieren niet dichten. We 
beschouwen de school als belangrijkste onderdeel van de basisinfrastructuur in 
de buurt voor onze kinderen. We verbinden ons door samen te werken met 
ouders en instanties die in de twee andere werelden actief zijn. 
 
Overtuiging 
Met onderstaande maatregelen vergroten we de kansen van onze leerlingen.  
 
Eerst zorgen we voor een stevig fundament voor onze leerlingen. Dit 
fundament bestaat uit de ontwikkeling van structuur, discipline, vertrouwen 
en betrokkenheid. Als dat er ligt kunnen onze leerlingen pas beginnen aan 
de kerntaken rekenen, taal en ontwikkeling.  
 
 



“Van een vindplaats van problemen naar een broeinest van 
oplossingen”  

 Amsterdam, 18 november 2014 

 
We spannen ons meer dan gemiddeld in om de sociale competenties van 
deze jonge mensen te vergroten, opdat zij kunnen opgroeien tot 
volwaardige, actieve burgers van Amsterdam. We verstevigen het 
fundament door intensief samen te werken met ouders en instanties.  
Door preventief te werken bevorderen we actief burgerschap en sociale 
integratie bij onze leerlingen. Op deze manier wordt de maatschappij veel 
geld en inspanning bespaard die het kost om ontspoorde burgers weer op 
het goede spoor te zetten. Wij beweren dat investeren in het basisonderwijs 
de beste manier is om jongeren aan boord te houden. 
 

Dit bereiken we door 

• Leerkrachten. Onze leerkrachten centraal te stellen. We geven ze meer 
tijd, hogere beloningen en meer mogelijkheden om zich te blijven 
ontwikkelen. We willen de beste leraren voor onze leerlingen werven én 
behouden. 

• Voorrang. Voorrang te krijgen bij de verdeling van middelen door 
schoolbesturen en gemeente Amsterdam voor gebouwen, projecten, 
personeel, beurzen, ouder-kindadviseurs etcetera, zodat we de 
leerkrachten optimaal kunnen ondersteunen. 

• Geld. Aanvullende gelden voor focusscholen te verkrijgen vanuit de 
Gemeente Amsterdam als aanvulling op het landelijk beleid. De regie 
over deze gelden blijft bij de scholen zelf. Hiermee worden de kieren 
tussen de drie werelden gedicht door bijv. actieve samenwerking met 
ouders, huisbezoeken, projecten als de Vreedzame Wijk en coalities met 
organisaties uit de buurt en de ‘derde ruimte’. 

 
Initiatiefgroep basisscholen Focus: Kinderboom, Klimop, Noordmans, 
Rozemarn en IJplein. 
 
 
 
 
 
 


