
Voorbereidingsmemo
meningsvormend 

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 22 september 2021

Betreft 
X Agendaverzoek

X Raad

Titel en datum van het stuk (+ link):
Agenderingsverzoek SP / GroenLinks over een aantal brieven inzake onderwijs 

1 Stand van zaken verlengde schooldag  

2 Tussenevaluatie voor alle jonge kinderen gelijke kansen 2020

Bijlage - voor alle jonge kinderen gelijke kansen 2020 - infographic

3 Sociale inclusie in het onderwijs uitvoeringsagenda voortgezet onderwijs

Bijlage - sociale inclusie in het onderwijs

4 Verduurzaming onderwijsgebouwen

Bijlage - processchema

5 Reactie motie laptopregeling ook voor basisonderwijs voorjaarsdebat motie 22

Bijlage - advies cliëntenraad W&I over beleidsregels laptopregeling voortgezet onderwijs

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
1 J. Vogelzang / 050 3675964 / jelle.vogelzang@groningen.nl

2 K. Beimers / 050 3674805 / katharina.beimers@groningen.nl

3 N.J.E. van Beemen / 050 3676222 / nicole.van.beemen@groningen.nl

4 T.J. Stam / 050 3678029 / thijs.stam@groningen.nl

5 D.E. van Duin / 050 3675167 / deborah.van.duin@groningen.nl

Korte samenvatting:
Onderwerp van gesprek is het verder verkleinen van tweedeling in het onderwijs. De indiende 

partijen willen kwesties bespreken als:

1. Als de schoolbevolking een afspiegeling zijn van de wijk wordt 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)
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3. 3.15% van de 52 weken zijn scholen dicht waarin kinderen van hoger opgeleide 
ouders ontwikkelalternatieven voorhanden 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.
 Vermeld op LTA?
X  nee

Deadline?
X  nee

Doel van de activiteit
X Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
X discussie

Indiende partijen willen in gesprek met andere partijen om standpunten en meningen uit te 

wisselen

Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de 
verschillende raadsfracties. Tijdens de meningsvormende fase stellen raadsleden alleen 
politieke vragen aan elkaar of aan het college en geven vooral aan waar ze het wel of niet 
eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn. 

De indiende partijen geven een toelichting op hun agenderingsverzoek. Overige 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. 

Nadere informatie
…
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