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Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 3 juni j l . hebben de gemeente Groningen, onderwijsbesturen en 
voorschoolse instellingen het Groninger Onderwijspact 'samen werken aan 
Groningen Onderwij sstad' ondertekend. 
Met de ondertekening van dat pact hebben we het Gronings College van 
Ondenvijs opgericht. Via dit College vormen we een netwerk waarin we 
samen optrekken, elkaar inspireren, van elkaar leren en nieuwe initiatieven 
ontwikkelen. 

Op 14 november j l . hebben we de eerste bijeenkomst van het College van 
Ondervvijs gehad. Het VCOG heeft deze eerste, zeer inspirerende bijeenkomst 
georganiseerd rondom het thema 'Toegankelijkheid'. Uw woordvoerders 
Ondenvijs waren daarvoor ook uitgenodigd. In de gedachtewisseling rondom 
dit thema zijn in orienterende zin veel elementen aan de orde gekomen, 
waaronder de kansen van kinderen, de inzet van vakleerkrachten voor 
techniek, en concepten als 'de superschool'. 

De volgende bijeenkomst van het college zal plaatsvinden op 13 februari a.s. 
Ik heb toegezegd die bijeenkomst te organiseren, samen met het Alfacoliege. 
Dat willen we doen rondom het thema 'Techniek in het onderwijs'. Daarmee 
borduren we voort op een onderwerp dat aan de orde kwam tijdens de 
gedachtewisseling in de eerste bijeenkomst. 

Onlangs heeft de W D het initiatiefvoorstel' Onderwij spropeller' ingediend. 
We bespreken dit voorstel tijdens de raadscommissie Onderwijs en Welzijn 
van 4 december a.s. 
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Dit initiatiefvoorstel heeft als doel om de onderwijsopbrengsten van grote 
projecten te vergroten, met name rondom techniekonderwijs. Een onderwerp 
dat past bij het thema van de tweede bijeenkomst van het Gronings College 
van Onderwijs. Ik stel dan ook voor om het idee van de onderwij spropeller te 
betrekken bij de bijeenkomst op 13 februari a.s. en nodig u hierbij uit om mee 
te denken over de manier waarop we dit thema en ook andere door u in te 
brengen punten op die bijeenkomst kunnen agenderen. 

Graag verneem ik tijdens de raadscommissie O&W van 4 december uw 
reactie op mijn voorstel. 

Met vriendelijk-groej 

Ton Schroor 


