
Van: Griffie Groningen <geenantwoord@gemeenteoplossingen.nl> 
Verzonden: dinsdag 24 augustus 2021 10:21 
Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl> 
Onderwerp: Formulier ingevuld: "Agenderingsverzoek" 

Referentie: GRO162978970541 

Overzicht van gegeven antwoorden 

vraag antwoord 

Fractie(s): SP, Groen Links

Leden: Koks, Folkerts

Portefeuillehouder(s): Bloemhoff 

Onderwerp (max. 10 
woorden) 

Verder verkleinen tweedeling in het onderwijs

Doel van de agendering Meningsvorming 

Aanleiding (max. 100 
woorden) 

De afgelopen drie maand zijn vijf collegebrieven
verschenen die te maken hebben met het 
tegengaan van tweedeling in het onderwijs: 

- stand van zaken verlengde schooldag
- tussen evaluatie voor alle jonge kinderen gelijke kansen
- maatschappelijk akkoord sociale inclusie in vo (als vervolg
op primair onderwijs van 081020)
- verduurzaming schoolgebouwen
- reactie op motie laptop regeling.
In november20 is de onderwijsagenda voor de komende
jaren verschenen met drie actielijnen. Over de voortgang
wordt de raad in november geïnformeerd. De brieven geven
aanleiding het college reeds politieke richting te geven voor
de rapportage

Bespreekpunten (alleen in 
geval van meningsvorming, 
max. 200 woorden) 

Kwesties: 
1. als de schoolbevolking een afspiegeling zijn van de
wijkwordt segregatie niet tegengegaan in wijken als
Meerstad,Gravenbrug, Haren Noord, etc.
2. omgekeerd leveren koopwoningen in
"corporatiewijken" niet automatisch gemengde scholen
op(bijv. Paddepoel Zuid, Oosterpark)
3. 15% vd 52 weken zijnscholen dicht waarin kinderen
van hoger opgeleide oudersontwikkelalternatieven voor
handen hebben
(buitenschoolse opvang, op vakantie, etc.)
4. door apart te bouwen voor vmbo en andere v.o. vormen
blijven bubbles in stand
5. sommige onderwijsorganisaties hebben de maatschappelijke
akkoorden niet ondertekend
6. versterken zeggenschap ouders/leerkrachten is onderdeel van
coalitieakkoord maar niet opgenomen in de akkoorden
7. (nog) meer steun (conciërges, schoolomgeving, ouder act.,etc)
voor scholen in de corporatiewijken versterkt gelijke kansen.

8. effecten corona op verscherping tweedeling en noodzaak
versneld te voorzien in ventilatie.
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Overzicht van gegeven antwoorden 

vraag antwoord 

Zie ook de SP motie "Kansen ongelijkheid te lijf" dd 
0707/21 en de bijlage daarbij.

Voorgestelde wijze van 
bespreking / invulling van de 
bijeenkomst (max. 50 
woorden) 

Fracties reageren op de bespreekpunten tegen de 
achtergrond van de collegebrieven en het 
onderwijsprogramma waarbij uiteraard eigen 
kwesties' aan de orde kunnen worden gesteld. 
Vraag aan het college in de komende rapportage te 
reageren op de inbreng zodat de nieuwe raad de 
ervaringen mee kan nemen. 

Benodigde tijd (naar 
verwachting) 

90 minuten 

Gewenst / voorzien vervolg geen twee deling meer in het onderwijs :) 

Graag agenderen voor (...) 15-10-2021

Vanwege (...) voorafgaand aan de jaarlijkse rapportage door het 
college stavaza Onderwijsprogramma 




