
EMBARGO tot woensdag 7 oktober 2020, 13.30 uur 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Op basis van het coalitieakkoord Gezond, Groen, Gelukkig Groningen hebben 

wij de ambitie om maatschappelijke coalities te organiseren om 

maatschappelijke problemen samen aan te pakken. Samen met partners in de 

kinderopvang en het onderwijs wil de gemeente Groningen segregatie 

tegengaan. Toegankelijkheid voor elk kind van elke vorm van onderwijs is 

daarbij cruciaal. Daarnaast zetten we ons in de gemeente Groningen al jaren 

stevig in om kansengelijkheid te bevorderen. We willen dat ieder kind de 

beste kansen krijgt zich te ontwikkelen. Onderwijs is een belangrijk middel 

om de effecten van kansenongelijkheid te verkleinen. Het bevorderen van 

gelijke kansen is een maatschappelijk probleem en, naast een grote rol voor 

het onderwijs, een opdracht voor iedereen.  

 

In de periode van juni 2019 tot januari 2020 zijn we in een viertal 

bijeenkomsten met vertegenwoordigers uit de kinderopvang en het onderwijs 

gezamenlijk in gesprek gegaan over onderwijssegregatie en 

kansen(on)gelijkheid in het onderwijs. Hierover bent u eerder geïnformeerd 

middels de collegebrief Intensiveringsmiddelen 'leren' - Sociale inclusie en 

gelijke kansen. Ook hebben wij elkaar hierover gesproken tijdens een Benen-

op-tafel sessie op woensdag 4 maart jl. De uitkomsten van deze 

bijeenkomsten hebben we verwoord in een maatschappelijk akkoord. Met dit 

akkoord – zie hiervoor de bijlage bij deze brief - willen we samen met 

partners in de kinderopvang en het onderwijs sociale inclusie en gelijke 

kansen bevorderen. 

 

Op woensdag 7 oktober 2020 vindt er een feestelijk tekenmoment plaats – 

uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen. Het betreft voor alle 

sectoren hetzelfde akkoord en ook hetzelfde tekenmoment. Met het 
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ondertekenen onderschrijven de partners de bredere ambitie om gezamenlijk 

de in het akkoord genoemde doelen te realiseren.  

 

De bedoeling, en nadrukkelijke wens van alle betrokkenen, is om zo snel 

mogelijk concreet bezig te gaan met kleine initiatieven en kijken of die, 

wanneer succesvol, op een later moment kunnen worden opgeschaald. We 

starten interventies om gelijke kansen te bevorderen en zetten onze middelen 

in om succesvolle pilots verder te brengen. Zo creëren we een duurzame 

ontwikkeling en zetten we een positieve trend in voor meer sociale inclusie en 

gelijke kansen. 

 

De gemaakte afspraken zijn opgenomen in de uitvoeringsagenda van het 

akkoord. In verband met de maatregelen omtrent Corona hebben wij de 

laatste bijeenkomst, om te komen tot afspraken met het voortgezet onderwijs 

en verder, moeten annuleren. Wij zullen zo spoedig mogelijk hiervoor een 

nieuwe bijeenkomst plannen, waarna ook de afspraken met deze sectoren aan 

de uitvoeringsagenda kunnen worden toegevoegd.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


