
 

 
 
 

De nieuwe Kern: Naar een doorgaande lijn 0-18 in het onderwijs 
 
Aan de rand van Zuidoost wordt een nieuwe wijk gebouwd, De Nieuwe Kern. Door velen wordt dit 
gebied gezien als de achtertuin van Amsterdam Zuidoost, waar Ajax speelt en waar nieuwe kansen 
voor bewoners uit Zuidoost ontstaan. Net als in Amstel III zullen veel bewoners uit Zuidoost 
overwegen om in deze nieuwe wijk een fijne woning te krijgen. Daar hoort ook een goed 
aaneengesloten onderwijsvoorzieningenniveau bij.  
 
OSB, Ir Lely en Zonova zijn van oudsher samenwerkingspartners in Amsterdam Zuidoost. Er wordt 
samengewerkt om de doorgaande lijn van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs te 
verbeteren. Dit gebeurt door middel van een aantal projecten: het project PO-VO, waarvan het 
projectenbureau de projectleiding heeft, en de Voorbrugklas. De doelstelling is om leerlingen goed 
voor te bereiden op het VO. Door de intensievere samenwerking tussen leerkrachten in het 
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs verwachten we dat ook de overgang voor leerlingen 
makkelijker wordt. 

Zonova adviseert de leerlingen kansrijk, waarbij een toekomstige ambitie in combinatie met het 
huidige niveau van ontwikkeling wordt verwoord. Het bereiken van het juiste niveau stopt niet bij de 
overstap naar het VO. Het is geen momentopname maar een groeiproces, waarvan we verwachten 
dat veel kinderen – op een bij hen passend moment – een extra groeistap kunnen zetten.  

Met de ontwikkeling van De Nieuwe Kern zien wij de mogelijkheid om een voorziening 0-18 te 
organiseren waarbij drempels worden verlaagd, schoolkeuze uitgesteld wordt en kinderen een 
kansrijke schoolloopbaan wordt geboden. Zonova, OSB en Ir. Lely willen een gezamenlijke 
voorziening organiseren waarbij de traditionele overgangen worden verlegd. Waarbij vooralsnog 
uitgegaan wordt van een aanbod voor kinderen en leerlingen van nul tot negen jaar, van 10 tot 
veertien jaar en van 15 jaar en ouder.  
De kans doet zich voor omdat er voor Zonova stichtingsruimte is vanuit de Wet op het primair 
onderwijs en het VO vanuit het RPO mogelijkheden ziet om een voorziening van het VO te 
organiseren in De Nieuwe Kern.  
 
Bestuurders van OSB, Ir. Lely en Zonova hebben de intentie uitgesproken om gezamenlijk te gaan 
werken aan een onderwijsvoorziening in De Nieuwe Kern en zullen als eerste stap de 
voorbereidingen treffen om voor bekostiging van een po en vo voorziening in aanmerking te komen.   
  
Concreet:  
Zonova zal een aanvraag voor opname in het plan van scholen doen in de gemeente Ouder Amstel.  
Een van de VO scholen uit Zuidoost zal de ruimte die vanuit het RPO aanwezig is om een VO locatie 
te organiseren in de Nieuwe Kern formaliseren om voor bekostiging in aanmerking te komen. 
Tegelijkertijd starten we gezamenlijk het overleg met de gemeente Ouder-Amstel en de Gemeente 
Amsterdam over de realisatie van de huisvesting in dit gebied.  
 
In 2021/2022 zal door de samenwerkende partners een plan van aanpak worden opgesteld om te 
komen tot een nieuwe voorziening voor opvang, educatie en onderwijs voor nul tot 18- jarigen.  
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