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Onderwerp: Advies over Uitvoeringsprogramma Onderwijskansen  

 
Geacht college van Burgemeester en Wethouders,  
 
De Adviesraad brengt hierbij, op uw verzoek, advies uit over de concept 
Uitvoeringsprogramma Onderwijskansen. Dit, nadat een aantal leden van de Adviesraad een 
toelichting heeft gekregen en vragen heeft kunnen stellen aan de betreffende 
beleidsambtenaren. Hierbij hebben we al een aantal suggesties gedaan; wij hebben er 
vertrouwen in dat deze worden overgenomen. Het gesprek hebben wij als zeer prettig en 
stimulerend ervaren; de betrokkenheid van deze beleidsambtenaren bij dit onderwerp is 
duidelijk. 
 
Algemeen 
De Adviesraad Samenlevingszaken vindt dit een helder stuk, met een goede opbouw van 
doelen, gewenste resultaten en acties (hoe deze resultaten te bereiken). In algemene zin 
wordt uitgegaan van onderwijskansen voor iedereen en niet van onderwijsachterstanden. Die 
positieve insteek spreekt ons aan. Dit geldt ook voor het inzetten op gelijke kansen voor 
iedereen, met speciale aandacht voor doelgroepkinderen. Op een aantal onderdelen hebben 
wij een opmerking of aanbeveling: 
 

- Zorg dat de gemeente de Rijksgelden slim besteedt, met een maximaal rendement. 
Geld overhouden is op dit terrein niet de bedoeling. 

- Scholen zijn erg gericht op prestaties en cijfers, maar ook sport, cultuur en 
duurzaamheid zijn vormend voor een kind en daardoor belangrijk. Stimuleer 
activiteiten op deze terreinen. 

- De schoolkeuze is uiteindelijk aan de ouders, maar zorg voor voldoende aanbod in de 
buurt van de woning van het kind, zodat er keuze is. 
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- Zorg voor een warme overdracht van basisschool naar voortgezet onderwijs. Laat 
docenten van groep 8 een dag meelopen in het voortgezet onderwijs voordat zij 
leerlingen een schooladvies geven; stimuleer de ontmoeting. 

- Ontschotting bij de invulling van het Talent-programma en de centrale coördinatie van 
activiteiten juichen we toe. 

- Als het gaat om voorlichting over drugs, alcohol en andere zaken aan ouders kun je 
niet vroeg genoeg beginnen. Stimuleer dat dit ook al op de basisschool gebeurt.  

 
Conclusie 
Het is een mooi en ambitieus concept Uitvoeringsprogramma. Wij hopen dat dit niet alleen 
een papieren tijger blijkt te zijn. Er moet veel gerealiseerd worden en dat vraagt om 
intensieve gesprekken en samenwerking met de partijen die de acties moeten uitvoeren. Van 
de gemeente vraagt dit vanzelfsprekend een faciliterende rol. Maar ook het goed monitoren 
van de gemaakte prestatieafspraken. En actie ondernemen als de gemaakte 
prestatieafspraken niet worden nagekomen. Wij zijn nieuwsgierig naar de resultaten die naar 
voren komen bij de toetsing en gaan ervan uit dat u deze resultaten ook met ons zal delen.  
 
Wij hopen u, met dit gevraagd advies, een aantal nuttige aanbevelingen te hebben gedaan. 
Natuurlijk zijn wij graag bereid een en ander verder toe te lichten. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Henk van Goor 
Tijdelijk voorzitter Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis 


