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Adviesraad 
SAMENLEVINGSZAKEN MAASSLUIS 

Aan het college van Burgemeester en Postbus 55 

Wethouders van de gemeente Maassluis 3140 AB Maassluis 

CC Gemeenteraad van Maassluis E info@adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl 

I www.adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl 

Uw kenmerk Datum 30 januari 2023 

Ons kenmerk Januari 2023-01 

Onderwerp: Advies over Uitvoeringsprogramma Onderwijskansen 

Geacht college van Burgemeester en Wethouders, 

De Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis brengt hierbij, op uw verzoek, advies uit over het 

concept Beleidsplan Onderwijskansen. 

In juni 2022 heeft de Adviesraad ook een gevraagd advies uitgebracht over het concept 

Uitvoeringsprogramma Onderwijskansen. 

Algemeen 

De Adviesraad Samenlevingszaken vindt het Beleidsplan een duidelijk stuk, in lijn met de 

uitgangspunten in het Uitvoeringsprogramma. Uitgaan van onderwijskansen voor iedereen en niet 

van onderwijsachterstanden is een positieve insteek die ons aanspreekt. 

Verder waarderen wij het zeer dat alle adviezen die we eerder hebben uitgebracht over het 

Uitvoeringsprogramma zijn overgenomen in dit beleidsdocument. 

Een aantal vragen en opmerkingen: 

Het is opnieuw een ambitieus document en dat tegen de achtergrond van een tekort aan 

leraren en de hoge werkdruk in het onderwijs. Staan er niet teveel doelen in het plan? Zorg 

ervoor dat door de brede opzet een goede focus op de te behalen doelen niet verloren gaat; 

Welke rol heeft de gemeente bij het stimuleren van ouderbetrokkenheid? En bij het 

organiseren van huiswerkbegeleiding?; 

Zorg voor een goede verbinding met lokale ondernemers (voorlichting, succesverhalen en 

stagemogelijkheden). Zo worden onze jongeren de gemotiveerde Maassluise werknemers of 

ondernemers van morgen; 

Zorg ook voor een verbindend partnerschap met bibliotheek De Plataan, een laagdrempelige 

voorziening waar culturen, taal, praktijk en vraag en aanbod samenkomen. 
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Hoogachtend, 

Namens de I 

enk v. oor 

Tijdelijk v orzitter 

n de Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis 

- Er zijn verschillende partijen en personen betrokken bij de leerlingen, zowel in het 

basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs. Hoe wordt het voor ouders duidelijk bij wie 

ze terecht kunnen met welke vraag? 

- Wanneer kunnen we een evaluatie verwachten van de acties die zijn benoemd in het 

Uitvoeringsprogramma Onderwijskansenbeleid? 

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. 
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