
             
 
Motie verlengde schooldag 
De Raad van de Gemeente Groningen in vergadering bijeen op 01 juli 2020 besprekend de 
voorjaarsbrief 2020.  
 
Constaterende dat: 

• Kansenongelijkheid en segregatie een groeiend probleem is in het Nederlandse en Groningse 
onderwijs; 

• Dit college zich ten doel heeft gesteld om grote stappen te zetten om onderwijssegregatie en 
kansenongelijkheid tegen te gaan;    

• In Beijum/Lewenborg geld vanuit het NPG beschikbaar is voor de verlengde schooldag (VSD);  

• De regiodeal ook kansen biedt voor investeringen in het onderwijs. 
 
Overwegende dat: 

• Het streven naar gelijke kansen voor alle kinderen, kan inhouden dat er extra inzet 
plaatsvindt op scholen waar veel achterstanden worden gesignaleerd; 

• Ieder kind in staat moet worden gesteld het maximale uit zichzelf te halen;   

• In het bijzonder kinderen in een achterstandspositie baat kunnen hebben bij een voorziening 
als de vsd, onafhankelijk van de wijk waar zij/hij opgroeit;  

• We van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid weten dat naschoolse programma’s 
gericht op talentontwikkeling, sport, gezond eten, cultuur, natuur en techniek structureel 
effect hebben en sociale vooruitgang bewerkstelligen;  

• Het op dit moment financieel niet haalbaar is om een vsd voorziening te starten op alle 
scholen. 

 
Verzoekt het college: 

• Te onderzoeken of de ambities voor Beijum/Lewenborg uitgebreid kunnen worden naar 
meer scholen die te maken hebben met veel kinderen met een achterstand; 

• Te verkennen of er mogelijkheden zijn om op de langere termijn het vsd aanbod 
gemeentebreed uit te breiden;  

• Hierbij ook te verkennen of middelbare scholen hierbij een rol kunnen spelen om te kijken of 
door middel van een samenwerking tussen basisscholen en middelbare scholen binnen een 
wijk het educatieve buitenschoolse aanbod verder uitgebreid en verdiept kan worden; 

• In het najaar van 2020 (of een eerder geschikt moment) over bovenstaande bij de raad terug 
te komen.  
 

 
en gaat over tot de orde van de dag.  
Namens: 
PvdA, Krista Boogaard  
VVD, Jasper Boter 
D66, Jim Lo-A-Njoe 
GroenLinks, Femke Folkers 
Student en Stad, Marten Duit 
PvdD, Wesly Pechler  
 


