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‘FOCUS OP SLOTERMEER’, Meerkunners in het onderwijs

In het schooljaar 2013–2014 is door het stadsdeel Nieuw-West een project gestart: “Focus op 
meerkunners” in Amsterdam Slotermeer. Een driejarig traject, gericht op uitbreiding van de leertijd 
voor een specifieke groep leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 op de zes basisscholen in Amsterdam 
Slotermeer. De leerlingen die in aanmerking kwamen om deel te nemen, zijn die leerlingen die 
volgens de Onderwijsraad (gesteld in 2007), nog méér kunnen, als ze méér leertijd zouden krijgen. 
“Meerkunners” zijn leerlingen waarbij hun plafond nog niet is bereikt. In dit project heeft de nadruk 
gelegen op Onderwijstijdverlenging (OTV). Scholen hebben de vrijheid gekregen om de aanpak zo in 
te richten dat deze het beste paste bij de schoolpopulatie. 

Kenmerken van de pilot zijn geweest: het versterken van basisvaardigheden, een betere 
werkhouding én een hogere uitstroom naar het voortgezet onderwijs waarbij met school, leerlingen 
én ouders als partner. Na drie jaar is een eindrapport verschenen, met daarin de resultaten van het 
project. Maar met daarin, nog belangrijker, succesfactoren voor een aanpak binnen school. 

Vanuit de gemeente is de wens uitgesproken om de kansengelijkheid te vergroten. Vanaf vorig jaar 
zijn hiervoor met behulp van de Verordening op het Lokaal Onderwijsbeleid Amsterdam (VLOA) 
extra middelen beschikbaar gesteld voor onder andere het project ‘Meerkunners’. 

Tijdens deze bijeenkomst op 19 mei zijn de ervaringen en succesfactoren uit deze pilot gedeeld en is 
er met elkaar gesproken over de gewenste aanpak en vervolgmogelijkheden. De 40 aanwezigen 
waren afkomstig van scholen uit Nieuw-West én andere delen van de stad, bestuurders, ouders en 
andere betrokkenen bij deze aanpak. 



Welkom door Ronald Mauer, 
portefeuillehouder o.a. 
onderwijs stadsdeel Nieuw-
West, en Simone Kukenheim, 
wethouder o.a. onderwijs 
Gemeente Amsterdam.
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Toelichting op omgevingsindicatoren
Door Anucha el Morabet, gebiedsmakelaar Slotermeer

In de wijk een hoog percentage:

• Migranten achtergrond

• Laaggeletterdheid

• Laag opgeleid

• Overgewicht bij jeugd

• Gewichtsleerlingen

Het is een uitdaging om gezinnen 
én leerlingen hier dezelfde kansen 

te bieden als in de rest van Amsterdam.
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• Ideaal: gelijke kansen

• School- en maatschappelijke kansen hangen af van eigen verdiensten 
(intelligentie en inzet)

• Realiteit: ongelijke kansen door afkomst, sekse, klasse

Paulien Rietveld – onderwijsadviseur Het ABC
Focus aanpak Meerkunners Slotermeer
Sociale ongelijkheid in het onderwijs
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DOEL: Uit de leerlingen halen wat erin zit!

• Hogere prestaties basisvakken/ 
studievaardigheden/ kennis van de 
wereld

• Verbetering motivatie, werkhouding en 
zelfvertrouwen 

• Uitstroom in groep 8 een niveau hoger 
dan verwacht in groep 6

• Meer aandacht voor Meerkunners in de 
eigen groep

WWW.HETABC.NL/MEERKUNNERS



Kenmerken Focus aanpak Meerkunners
 Doelgroep: Meerkunners, leerlingen die hun plafond nog niet hebben bereikt (verwacht 

mag worden dat zij met extra inzet vmbo-t of hoger kunnen bereiken)

 én A en A+ leerlingen (verdieping en verrijking)

 Gebruik maken van bestaand otv-materiaal

 Extra en verdiepende onderwijstijd voor 200 leerlingen uit groep 6, 7 en 8 op de zes 
basisscholen in Slotermeer

 Lerend proces 

 Extra instructie 

 Samen oefenen

 Verbreden, verrijken, leerstrategieën

 Kleinere groepen (10-15 leerlingen)

 Géén huiswerk maken, wel meekrijgen

 Ongedwongen sfeer 

 Contract, ook met ouders én controle
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RESULTATEN: Grote cognitieve effecten!

• Niveau hoger bij leerlingen die plafond 
nog niet hadden bereikt

• A en A+ leerlingen scoren hoger op 
samenwerken, zelfvertrouwen, reflectie 
en leerstrategieën 

• Groep 8 - gevonden effect op alle doelen; 
cognitief, uitstroom niveau, motivatie, 
samenwerken en zelfvertrouwen

SUCCESFACTOREN:
 Selecteer doelgroep: echte Meerkunners
 Sturen op gemotiveerde leerlingen én ouders 
 Veel aandacht voor basisvakken, samenhang met reguliere lesprogramma
 Sturen op eigen verantwoordelijkheid, zelfreflectie, doelen stellen, leren 

plannen, samenwerken en zelfvertrouwen van leerlingen



Wat heeft het de school en leerlingen opgeleverd? 
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Marianne Kamphuis, IB-er Slootermeerschool

Eind schooljaar 2015-2016:

• 15 onderwijstijdverlengers verlaten eind groep 8 de Slootermeerschool

• In vergelijking met de prognose VO eind groep 6, zijn 2 leerlingen drie 
niveaus gestegen, 1x 2 niveaus, 8x 1 niveau, 1x gelijk en twee konden 
doorstromen naar de kopklas.

• Gemiddelde cito eindtoets OTV leerlingen: 539,4 (hoog havo niveau).



Wat heeft het de school en de leerlingen nog meer opgeleverd?

 Leerlingen hebben meer zelfvertrouwen gekregen en zijn zich meer 
bewust geworden van hun talenten.

 Succesvolle OTV materialen worden nu ook in de reguliere groepen 
gebruikt.

 De driehoek leerling, school, ouders is verstevigd door de 
ouderbijeenkomsten. We denken nog meer samen na over de 
mogelijkheden van de leerling en hoe deze mogelijkheden samen 
maximaal te benutten.

 De betrokkenheid van ouders is vergroot. Er wordt meer actief 
meegedacht.
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De groep schoolverlaters van de OTV leerlingen 2015-2016 zijn 
naar de volgende vormen van VO gegaan: Kopklas [2], vmbo th [2], 
vmbo th/havo [2], havo [1], havo/vwo [5] en vwo [3]. Alle kinderen 
zitten momenteel nog op het niveau waar ze zijn ingestroomd.



Hoe is de aanpak nu geborgd op school? 
(combinatie VLOA aanvraag en Stadsscholen020)

 Het realiseren van de onderwijstijdverlenging op OBS Slootermeer
gaat nu met de VLOA gelden.

 De OTV-lessen worden nog steeds na de reguliere schooltijd gegeven 
door de eigen leerkrachten. [maandag 1 uur en woensdag 1 ½ uur. 

 Vanuit het budget Stadsscholen 020 is voor 8 uur een talentbegeleider 
aangesteld. Deze begeleidt samen met de coördinator OTV de 
ouderbijeenkomsten [4 voor groep 6, 2 voor groep 7 en 2 voorgroep 8]

 Ouders en kinderen tekenen een contract voor deelname aan OTV met 
afspraken omtrent motivatie en aanwezigheid. Afspraken zijn geborgd.
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Voorbeelden van activiteiten bij de OTV 
ouderbijeenkomsten:

• Huiswerkplan maken met je kind [6]

• Een mind map maken bij het leren van 
de zaakvakken [6 en 7]

• Informatie delen over de entreetoets 
en de begeleiding van je kind hierbij [7]

• Informatie vanuit het VO [8]

• Agendagebruik en plannen [6,7,8]

• Onderwerpen op verzoek van de ouders.
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Aan de hand van twee stellingen met elkaar in gesprek over 
de aanpak en overige initiatieven om de kansenongelijkheid 
in het onderwijs tegen te gaan.
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1. De definitie van meerkunners is heel helder – voor ouders  niet altijd

2. Elke stadsschool zou een aanpak meerkunners moeten hebben- JA!



Blij dat we met deze pilot gestart zijn!

Op elk niveau kijken of er meer in leerlingen 
zit en dat eruit laten komen.

Hoe kom je samen en kritisch tot slimme 
oplossingen? In gesprek blijven met elkaar 
en leren van elkaar.

Tijd en hoge verwachtingen zijn de rode draad 
bij gelijke kansen. Hoe vul je dat slim in? 
Door meer tijd te geven en keuzes te maken.
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