
 

 

 

 

Geachte mevrouw, heer, 

 

Vanuit het coalitieakkoord Gezond, Groen, Gelukkig Groningen hebben wij 

de ambitie om maatschappelijke problemen in gezamenlijkheid aan te 

pakken. Samen met partners in onderwijs en kinderopvang wil de gemeente 

Groningen segregatie tegengaan en sociale inclusie bevorderen. We willen 

dat ieder kind de beste kansen krijgt om zich te ontwikkelen.  

Het bevorderen van gelijke kansen is een maatschappelijk opgave en, naast 

een grote verantwoordelijkheid voor het onderwijs, een opdracht voor 

iedereen. 

 

In de periode van juni 2019 tot januari 2020 zijn we met vertegenwoordigers 

uit de kinderopvang en het onderwijs in gesprek gegaan over 

onderwijssegregatie en kansen(on)gelijkheid in het onderwijs. Hierbij hebben 

we de focus gelegd op Sociale inclusie en ons in eerste instantie 

geconcentreerd op het primair onderwijs.  

 

Op woensdag 7 oktober 2020 hebben we samen met de partners uit onderwijs 

en opvangorganisaties hiervoor het Maatschappelijk Akkoord (zie bijlage) 

ondertekend. Partners onderschrijven hiermee de ambitie om gezamenlijk de 

in het akkoord genoemde doelen te realiseren door het bedenken van concrete 

interventies om sociale inclusie te bevorderen. We zetten middelen in om 

succesvolle pilots en activiteiten verder te ontwikkelen om een duurzame, 

positieve ontwikkeling in gang te brengen. 

 

Per brief hebben we u destijds geïnformeerd over de uitvoeringsagenda van 

het primair onderwijs. Inmiddels hebben we ook afspraken gemaakt het met 

voortgezet onderwijs. We informeren u nu dan ook over de bijbehorende 

uitvoeringsagenda. 

 

Onderwerp  

 Maatschappelijk Akkoord: Sociale Inclusie in het onderwijs, 

uitvoeringsagenda voortgezet onderwijs. 
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In uw beeldvormende bijeenkomst van 21 april jl. bent u op hoofdlijnen al 

meegenomen in de thema’s die door de deelnemende partners hiervoor zijn 

aangedragen. 

 

De volgende 4 onderwerpen zijn opgenomen in de uitvoeringsagenda van het 

voortgezet onderwijs: 

 

1. Schoolkosten:  

Met het doel “Alle kinderen doen mee”  hebben de deelnemers gezamenlijke 

uitgangspunten geformuleerd waardoor alle leerlingen kunnen meedoen aan 

alle programma’s en activiteiten die de school aanbiedt, ongeacht de hoogte 

van de vrijwillige ouderbijdrage.  

 

2. Brede brugklassen: 

Het is van belang dat elke leerling het voortgezet onderwijs kán beginnen op 

een zo best mogelijk passende plaats. Voor het reguliere onderwijs is een 

brede brugklas een goede invulling. Daarom zien we een toereikend aanbod 

van brede brugklassen nadrukkelijk als één van de elementen in onze 

kansengelijkheidsaanpak. 

 

3. De rol van schoolleidingen en docententeams: 

Partners nemen zich voor om in hun scholen aandacht te besteden aan de 

recente inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek over het begrip 

kansengelijkheid. Men onderzoekt hoe leerlingen beter ondersteund en 

begeleid kunnen worden in de verschillende leefwerelden en wat daarvoor 

nodig is en in gezamenlijkheid worden uitgangspunten benoemd. 

 

4. Huiswerkbegeleiding: 

Verschillende Groningse partijen hebben de ambitie om gezamenlijk een 

breder aanbod aan huiswerkbegeleiding te creëren en bijles of 

huiswerkbegeleiding beter toegankelijk te maken voor jongeren met minder 

financiële mogelijkheden.  

Vanaf september 2021 wordt er gestart met een pilot in Lewenborg. 

 

De volledige afspraken per thema zijn opgenomen in de uitvoeringsagenda en 

als bijlage toegevoegd, zie hiervoor de bijlage pagina 13 tot en met 17. 

 

De uitvoeringsagenda is een dynamisch document waarin werkenderwijs 

ruimte is voor nieuwe initiatieven passend bij de doelstelling.  

De voortgang van deze en eerder gemaakte afspraken volgen en bespreken we 

in het Breed Besturen Overleg. Ook uw raad houden we hiervan op de 

hoogte. 
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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. 

 

 


