
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAATSINGSBELEID VOORSCHOLEN 
AMSTERDAM  
 
 
 
Hieronder in de linkerkolom staan de afspraken die de gemeente Amsterdam heeft gemaakt 
met de voorschoolaanbieders over de volgorde waarin peuters worden geplaatst op 
voorschoolpeuterspeelzalen. Deze voorrangsregels gelden alleen als er wachtlijsten zijn op een 
voorschool. De voorrangsregels voor de voorschool sluiten aan bij het stedelijke  
toelatingsbeleid Primair onderwijs.  
 

 
 
Toelichting: 

• Wanneer er voldoende plekken beschikbaar zijn (geen wachtlijst) gelden de 
voorrangsregels niet. De afdeling Planning en Plaatsing  van de voorschoolaanbieder 
kan u informeren over de beschikbaarheid van plaatsen op de voorschool;  

• De voorschoolorganisatie en gemeente Amsterdam wijken alleen af van de 
voorrangsregels als daar noodzaak voor is. Bijvoorbeeld als de verhouding 
voorschoolindicatiekinderen/niet-indicatiekinderen, jongens/meisjes of aantal 
zorgkinderen in een groep te groot wordt.   

• Aanmelden voor de voorschool kan vanaf 2 jaar. Een vroege aanmelding leidt niet per 
definitie tot voorrang;  
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• Een voorschool werkt samen met een vroegschool (koppeling). Op 
www.amsterdam.nl/schoolwijzer kunt u zien of uw kind in het voorrangsgebied van de 
vroegschool woont. Kinderen die in het voorrangsgebied wonen hebben voorrang op 
kinderen die daarbuiten wonen.   

 
 
Vraag en Antwoord: 
 

1) Hoe weet ik of de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf van mijn keus een 
voorschool is? 

Antwoord: Alle erkende voorscholen staan op www.amsterdam.nl/schoolwijzer. U vindt ze 
ook in de speciale voorschoolfolder die u krijgt uitgereikt op het Ouder- en Kindcentrum.  
 
2) Wat is een vroegschool? 
Antwoord: Een vroegschool is een basisschool die samenwerkt met een of meerdere 
voorscholen. Dit kan in hetzelfde gebouw als de school zijn, maar ook daarbuiten. Op 
www.amsterdam.nl/schoolwijzer kunt u zien aan welke voor- en vroegscholen gekoppeld 
zijn. In groep 1 en 2 van de vroegschool wordt vroegschoolse educatie aangeboden aan de 
kleuters, vaak met hetzelfde programma als de voorschool. Dit heet doorgaande leerlijn. 
Nog niet alle Amsterdamse basisscholen zijn een vroegschool.  
 
3) Wat is een voedingsgebied of  voorrangsgebied? 
Antwoord: elk Amsterdams kind heeft een aantal voorrangsscholen in de buurt. De 
basisscholen die binnen uw persoonlijke voorrangsgebied liggen heten voorrangsscholen .  
 
4) Hoe weet ik of ik in het voorrangsgebied van de voorschool of vroegschool woon? 
Antwoord: Via www.amsterdam.nl/schoolwijzer  kunt u via een postcodecheck zien welke 
scholen binnen uw persoonlijke voorrangsgebied vallen. 
 
5) Mijn kind heeft een voorschoolindicatie, krijgt hij/zij altijd voorrang op de voorschool? 
Antwoord: Nee. Als er teveel aanmeldingen zijn ontstaat er een wachtlijst. De organisatie 
bekijkt aan de hand van het voorrangsschema welk kindje eerder geplaatst kan worden. 
Ook kan het zijn dat u geadviseerd wordt zich in te schrijven voor een andere voorschool 
waar eerder een plekje vrij komt.  

 
6) Ik heb al een ouder kind op de vroegschool die samenwerkt met mijn peuterspeelzaal, 

krijgt mijn jongste kind dan automatisch een plek op de voorschool? 
Antwoord:Nee, niet automatisch. U maakt wel meer kans. En wanneer uw kind een 
voorschoolindicatie heeft maakt  u nog meer kans dan wanneer uw kind geen indicatie 
heeft.  
7) Hoe weet ik of  mijn kind een voorschoolindicatie heeft? 
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Antwoord: dit wordt u verteld bij de consulten op het OKC en u krijgt hiervan een 
schriftelijk bewijs mee.  
 
8) Hoe moet ik bewijzen dat mijn kind een voorschooldoelgroepindicatie heeft? 
Antwoord: Sommige basisscholen vragen een bewijs van voorschoolindicatie bij de 
aanmelding van uw kind op de basisschool. Alle informatie over aanmelden en plaatsing op 
de basisschool vindt u op www.amsterdam.nl/naardebasisschool  
 
9) Mijn kind heeft een voorschoolindicatie, toch is er nog geen plek voor mij op de 

voorschool en krijg ik geen voorrang. Hoe kan dat?  
Antwoord: U woont buiten het voorrangsgebied van de voorschool.  Op een andere 
voorschool woont u misschien wel in het voorrangsgebied en maakt u meer kans. Ook kan 
het zijn dat er zoveel aanmeldingen zijn dat u moet wachten totdat er een plekje vrij komt.  
 
10) Mijn kind heeft een voorschoolgroepindicatie, woont in het voorrangsgebied van de 

school. Heb ik garantie op een plek op de vroegschool van mijn voorkeur? 
Antwoord: Garantie heeft u nooit. U maakt wel meer kans omdat u voorrang krijgt. 
Voorrang is echter geen garantie. Alle informatie over aanmelden en plaatsing op de 
vroegschool/basisschool vindt u op www.amsterdam.nl/naardebasisschool 
 
11) Ik heb al een ouder kind op de vroegschool. Heb ik garantie op een plek op de 

vroegschool van mijn voorkeur? 
 Antwoord: Garantie heeft u nooit. U maakt wel meer kans omdat u voorrang krijgt. 
Voorrang is echter geen garantie. Alle informatie over aanmelden en plaatsing op de 
basisschool vindt u op www.amsterdam.nl/naardebasisschool 
 
12) Hoe lang moet mijn kind op de voorschool hebben gezeten om voorrang te krijgen op 

de vroegschool? 
Antwoord: Uw kind moet minimaal 8 maanden een vve aanbod hebben gehad op de 
voorschool om in aanmerking te komen voor voorrang op de vroegschool. Deze  termijn 
gaat in bij de start van de VVE zoals vastgelegd in het contract met de  
voorschoolaanbieder.  
 
13) Mijn kind zit op de voorschool, woont in het voorrangsgebied van de vroegschool 

maar heeft geen voorschoolindicatie. Krijgt mijn kind nu voorrang op de vroegschool?  
Antwoord: Nee. Alleen kindjes met een voorschoolindicatie krijgen voorrang. U kunt uw 
kind inschrijven voor meerdere scholen in uw voorrangsgebied volgens 
www.amsterdam.nl/schoolwijzer. Bij de meeste basisscholen is er genoeg plek en hoeft er 
niet geloot te worden. Bij scholen met overaanmeldingen moet u meeloten.  
 
 
14) Hoeveel dagen mag mijn (voorschoolindicatie)kind naar de voorschool? 
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Antwoord: Bij een voorschoolpeuterspeelzaal hebben kinderen met een 
voorschoolindicatie recht op 4 gratis dagdelen. Kinderen zonder voorschoolindicatie 
hebben recht  op 2 gratis dagdelen. Op een aantal voorschoolpeuterspeelzalen in 
Amsterdam kunnen tegen betaling extra dagdelen worden afgenomen.  
Op de meeste  voorschoolkinderdagverblijven kunnen kinderen met een 
voorschoolindicatie ook 4 gratis dagdelen afnemen (12 uur). De overige uren moeten 
betaald worden. Kinderen zonder voorschoolindicatie betalen het reguliere 
kinderdagverblijftarief (met recht op fiscale teruggave).  Het voorschoolkinderdagverblijf 
kan u daar meer over vertellen.  
 
15) Wanneer kan ik mijn kind inschrijven?  
Antwoord: U kunt uw kind inschrijven voor de voorschool vanaf 2 jaar.  
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