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Geachte leden van de raad,
Hierbij bieden wij u, conform de toezegging 21/T103, de eerste jaarevaluatie van de
aanmeldprocedure voor de basisschool in Utrecht aan. De evaluatie geeft inzicht in de belangrijkste
effecten van de stedelijke afspraken en werkwijze van het nieuwe aanmeldbeleid. Doordat ouders
zich aanmelden bij de gemeente als centrale plek is er voor het eerst beter zicht op het aantal
aanmeldingen per school en in de verschillende wijken. Het effect van de voorrangsregels is zichtbaar
en geeft aan waar zich soms knelpunten voordoen. De evaluatie geeft de schoolbesturen handvatten
om verder onderzoek te doen naar de resultaten van de verschillende scholen en om de onderlinge
bestuurlijke samenwerking te versterken.
Inmiddels heeft ook de Vrije School Utrecht zich bij de stedelijke aanmeldprocedure aangesloten en
het bestuur van Happy Kids overweegt om in 2023 aan te sluiten. Als Happy Kids zich aansluit,
nemen alle reguliere basisscholen in Utrecht deel aan de stedelijk aanmeldprocedure.
Resultaten en cijfers
In het eerste jaar van de aanmeldprocedure is een aantal mooie resultaten behaald. Vanaf de start op
1 oktober 2021 maakte 80% van de aangeschreven ouders of verzorgers op tijd gebruik van de
centrale procedure om zijn of haar kind aan te melden. In de loop van het jaar is dat aantal gegroeid
naar 88% waarmee de doelstelling voor het eerste jaar ruimschoots is behaald. Iets meer dan 95%
van de ouders of verzorgers heeft voor hun kind een plaats op de eerste school van hun voorkeur
gekregen. Door verhuizingen en andere wijzigingen verwachten we dat dat aantal nog zal oplopen.
Iets meer dan 99% van de ouders krijgt een plaats in de top drie van hun voorkeursscholen, en een
klein deel van de ouders moet met een vierde keus genoegen nemen. Het is niet mogelijk deze cijfers
te vergelijken met de periode van voor de stedelijke aanmeldprocedure, hiervan zijn geen cijfers
bekend. Scholen wisten niet op hoeveel scholen ouders zich hadden aangemeld en wat daarbij hun
eerste keuze was.
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Voor de nieuwe aanmeldprocedure startte gaven ongeveer 35 scholen aan jaarlijks te moeten loten
omdat ze meer aanmeldingen dan plekken hadden. Door de centrale aanmeldprocedure is dat aantal
flink gedaald: drie scholen hebben elk kwartaal te maken met over-aanmelding, per kwartaal zijn er
gemiddeld elf scholen die te maken hebben met over-aanmelding. De scholen en wijken met overaanmelding verschillen per kwartaal. Bij 48% van de aanmeldingen was er sprake van een
voorrangssituatie, vooral vanwege de broer/zus regeling. De voorrangsregels hebben alleen effect
voor de scholen met meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen. Het merendeel van de scholen
heeft voldoende plaatsingsruimte, en alle kinderen kunnen in hun eigen wijk naar school.
Communicatie met ouders en scholen
Hoewel de cijfers van het eerste jaar van de stedelijke aanmeldprocedure positief zijn is er nog steeds
een groep ouders die te laat of geen gebruik maakt van de nieuwe aanmeldprocedure. Ouders
kunnen gebruik maken van de voorrangsregels wanneer ze hun kind in het kwartaal waarin het drie
wordt aanmelden. Door op tijd aan te melden verhogen ze hun kans op een school in de buurt van
hun voorkeur en van broertjes of zusjes die al op de school zitten. Alle ouders ontvangen een brief,
een folder en een herinneringskaart met toelichting over het aanmelden. Met name in de wijken
Overvecht en Kanaleneiland zien we dat het aantal aanmeldingen achterblijft. Met de inzet van
sleutelpersonen en samenwerkingspartners in de wijken proberen we ook deze ouders te bereiken.
Hierbij gaan we gebruik maken van korte filmpjes in zes verschillende talen die via whatsapp-groepen
en social media in de verschillende wijken worden verspreid. Op deze manier willen we een nog
grotere groep ouders of verzorgers bereiken met informatie over de aanmelding van hun kind. Voor
het aanmelden zelf zijn de informatiepunten van de bibliotheek in de wijk een belangrijke plek waar
ouders hierbij hulp kunnen krijgen.
Uit een enquête onder de scholen geeft het merendeel van de respondenten aan tevreden te zijn met
de stedelijke aanmeldprocedure. Er zijn het afgelopen jaar de nodige verbeterpunten aangedragen
over de communicatie en werkwijze tussen de gemeente en de scholen. Scholen ontvangen nu
regelmatig een nieuwsbrief met nieuwe afspraken en ontwikkelingen, daarnaast is een Q&A voor
professionals ontwikkeld. Bij de volgende jaarevaluatie is het ook mogelijk om de tevredenheid onder
ouders te onderzoeken. De driejarige kinderen die in het afgelopen jaar zijn aangemeld zijn dan
inmiddels gestart op school.
Verder onderzoek
Deze eerste evaluatie is een weergave van de beschikbare stedelijke data van het eerste jaar
aanmeldbeleid. De evaluatie geeft nog geen volledig beeld, daarvoor moeten we over een langere
periode data verzamelen. Met de resultaten van de jaarevaluatie kunnen de schoolbesturen de
effecten van het aanmeldbeleid en de organisatie binnen de scholen verder onderzoeken. Het gaat
dan niet alleen over de organisatie van, en de afspraken binnen de stedelijke aanmeldprocedure. Het
kan ook gaan over de eigen voorlichting en kennismaking met ouders, de samenwerking met de VVE
en kinderopvang en de ontwikkeling van het UKC. Het stedelijk overzicht van de leerling-stromen en
plaatsingen per school geeft schoolbesturen en de gemeente ook de mogelijkheid om meer samen te
werken op het gebied van het lerarentekort en onderwijshuisvesting (in overeenstemming met de
toezegging 21/T103 over de relatie tussen het aanmeldbeleid en onderwijshuisvesting). In december
bespreken alle schoolbesturen met elkaar de resultaten van de evaluatie. In de periode van december
tot april 2023 zal een aantal schoolbesturen verder intern onderzoek doen en aanbevelingen en
verbeterpunten benoemen. We gaan, in overeenstemming met toezegging 21/T105, samen met de
schoolbesturen verdiepend onderzoek doen naar de differentiatiemogelijkheden tussen scholen die
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gericht zijn op de buurt en diegene die gericht zijn op de hele stad. We verwachten daar in Q3 2023
duidelijkheid over te kunnen geven.
Vervolg
Het is nu aan de schoolbesturen om een verdere verdiepingsslag te doen op de resultaten van de
evaluatie. De gemeente zal daar waar mogelijk aan bijdragen. Ook u heeft de afgelopen jaren actief
meegedacht in de ontwikkeling van de aanmeldprocedure. We blijven u informeren over de
doorontwikkeling van het stedelijk aanmeldbeleid.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris,

de burgemeester,
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