
Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 2 februari 2022

Betreft 
O Agendaverzoek

O College

Titel:
Presenteren behaalde resultaten taal- en leesprogramma Succes for all

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Michiel Smit (bestuursadviseur), 06 4680 1228, michiel.smit@groningen.nl

Korte samenvatting:
Vanaf 2015 subsidieert de gemeente Groningen de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) voor de 
uitvoering van het programma Succes for All (SfA)-Nederland. SfA is een van oorsprong succesvol 
Amerikaans taal- lees programma voor basisscholen. De resultaten die bij de start van het project zijn 
afgesproken zijn:
1. Programma is geschikt voor Groningse basisscholen na ontwikkel- en onderzoekstraject;
2. Eind middenbouw is er sprake van 6 maanden extra leerwinst taal-lezen bij SfA leerlingen;
3. SfA is geborgd en duurzaam aanwezig binnen de scholen.

Medio 2022 stopt de subsidiëring vanuit de gemeente Groningen. Eén van de subsidievoorwaarden is 
dat de behaalde resultaten en bevindingen aan de gemeenteraad worden gepresenteerd.

Tijdens de beeldvormende sessie worden de behaalde resultaten en bevindingen projectperiode 
door de RUG gepresenteerd/toegelicht. En één van de drie basisscholen die werken met het 
programma komt haar ervaringen en bevindingen delen. Ook is er aandacht voor de inbedding van 
het programma binnen de Onderwijskansenwerkplaats N-NL.

Vermeld op LTA?
O nee

Deadline?
O nee 

Doel van de activiteit
o Beeldvormend



Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Een beeldvormende sessie is bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het 

genoemde onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later 

stadium. Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening, 

stellen vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de 

mening van burgers of andere betrokkenen. 
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