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Onderwerp: Kansrijk onderwijs in Eemsdelta

Korte samenvatting
Onderwijs is een beleidsterrein waarin veel ontwikkelingen gaande zijn. Het hangt nauw samen met andere 
beleidsterreinen in het sociale en fysieke domein en er zijn diverse organisaties bij betrokken. De visie op de 
rol die de gemeente heeft ten aanzien van onderwijs en hoe hier uitvoering aan wordt gegeven is beschreven 
in bijgevoegde nota. Deze nota is bedoeld om inzicht te geven in de opgaven die we hebben op 
onderwijsgebied en geeft het kader weer waarbinnen keuzes  gemaakt kunnen worden voor toekomstige 
investeringen. De raad wordt voorgesteld de beleidsnota 'Kansrijk Onderwijs in Eemsdelta' vast te stellen.

Aan de raad

Voorstel
Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de Beleidsnota "Kansrijk Onderwijs in Eemsdelta" en deze vast te 
stellen.

Aanleiding
Er worden vanuit verschillende bronnen, en met diverse doelstellingen, structurele en tijdelijke investeringen 
gedaan in het onderwijs. We doen veel, met substantieel budget, samen met veel partijen. Dan doen we ook 
met goede projectbeschrijvingen en begrotingen en binnen wettelijke kaders. Maar zonder gemeentelijk 
vastgesteld beleidskader dat doel en richting geeft. Daardoor is het niet altijd mogelijk om vooraf en achteraf 
verantwoording af te leggen over de keuzes die gemaakt worden. Dit geldt zowel voor interne 
verantwoording als naar externe organisaties. 

Na de herindeling werd zowel ambtelijk als bestuurlijk een beleidslijn gemist, en wellicht gold dit ook voor  de 
raad. Ook de onderwijsorganisaties stelden de vraag aan de orde waar de nieuwe gemeente Eemsdelta voor 
staat als het om onderwijs gaat. 
Voorliggende nota is het antwoord op die vraag. 

Beoogd effect
Met dit document maken we als gemeente expliciet welke visie we op onderwijs hebben en welke rol we 
daarin spelen. De focus ligt daarbij op:

• Leerachterstanden voorkomen
• Kansengelijkheid bevorderen 
• Segregatie tegengaan.
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• Pedagogisch klimaat ondersteunen.
 
Hiermee wordt voor alle betrokken stakeholders duidelijk waar we op koersen. In verantwoording van keuzes 
en onderbouwing van besluiten kan voortaan getoetst worden aan hetgeen in deze beleidsnota is beschreven. 

Argumenten
Uit de data en statistieken van het CBS en de kennis en gegevens die we binnen de gemeente hebben, weten 
we dat er grote uitdagingen zijn in het sociale en fysieke domein van Eemsdelta. Kinderen die opgroeien in 
armoede, het gemiddeld laag opgeleid zijn van onze inwoners, krimp en vergrijzing zijn ontwikkelingen die 
ons voor uitdagingen stellen. Daarbij zijn specifiek voor onze regio de gevolgen van de aardbevingen een extra 
complicerende factor die ook effect heeft op de leefwereld van kinderen. Om kinderen en jongeren in deze 
omgeving gezond en veilig op te laten groeien en hen een succesvolle toekomst, liefst ook in onze gemeente, 
te kunnen bieden is goed onderwijs een absolute voorwaarde. Goed onderwijsbeleid verdient daarom de volle 
aandacht van bestuur en organisatie van Eemsdelta.  

Kanttekeningen
Dit document heeft niet alleen betrekking op onderwijs dat gegeven wordt op scholen. Ook de kinderopvang 
heeft een belangrijke rol voor jonge kinderen bij het leren en bieden van kansen voor ontwikkeling. 
Voorschoolse Educatie in de peuteropvang is voor veel kinderen van groot belang. 

Er is voor gekozen om geen einddatum aan dit beleid te koppelen. De ontwikkelingen in het onderwijsveld 
zullen bepalen wanneer het beleid gewijzigd moet worden. Dat kan in theorie op korte termijn zijn wanneer de 
politieke discussie over b.v. de rol van kinderopvang fundamenteel zou veranderen, of op lange termijn 
wanneer het gelukt is om de kansenongelijkheid sterk te verminderen. De waarborg dat er tijdig bijgestuurd 
wordt ligt voor een belangrijk deel in het voeren van bestuurlijk overleg op de Lokale Educatieve Agenda (LEA) 
vergaderingen.  

Aanpak/uitvoering
Door de wijze waarop er aan dit document gewerkt is  hebben we gezien dat de thema's waarop we ons 
richten herkend worden in de praktijk en er draagvlak is voor de inhoud van dit beleidskader. Het is voor een 
groot deel ook een beschrijving waarmee we duidelijk maken waarom we doen wat we al doen. Voor de  
verdere uitvoering is met een aantal acties gerelateerd aan de LEA agenda een aanzet gegeven. Hierin zal met 
de betrokken organisaties prioritering en nadere uitwerking aan worden gegeven. Daarbij wordt gestuurd op 
integrale samenhang met de andere betrokken beleidsvelden in het sociaal domein.   

Financiën
Er worden in dit document geen begrotingswijzigingen voorgesteld. Wel zal er prioriteit gegeven worden aan 
het vinden van een dekkende begroting voor de inzet van Schoolmaatschappelijk Werk en Jongerenwerk in de 
scholen en kindcentra. 

Participatie
Er is gedurende dit jaar gewerkt aan de totstandkoming van dit document. Vertegenwoordigers van zowel 
staf, directie als bestuur van alle partijen die betrokken zijn bij de LEA hebben input geleverd en op 
conceptversies feedback geleverd. We hebben verwachtingen ten aanzien van de gemeente aan de orde 
gesteld bij leerkrachten in workshops op de onderwijsdag van de schoolbesturen Marenland en 
Noordkwartier. Er zijn door de portefeuillehouder werkbezoeken gebracht aan meerdere scholen. 

Op de raadsinformatieavond van 5 oktober j.l. is met raadsleden gesproken over de context en de rol die we 
als gemeente hebben aan de hand van een presentatie. Dezelfde presentatie en discussie is ook op een 
directeurenoverleg van Marenland en Noordkwartier gevoerd. 
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De reacties op de presentaties en feedback op de conceptversies is zoveel mogelijk meegenomen in de nota 
die nu voor ligt ter vaststelling. 

Communicatie
Het document wordt langs de gebruikelijke kanalen gepubliceerd. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta

Ben Visser Ronald Koch
Burgemeester Secretaris

Bijlage(n)
Kansrijk onderwijs in Eemsdelta, beleidskader vanaf januari 2023
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De raad van de gemeente Eemsdelta,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2022 ,

BESLUIT

de beleidsnota 'Kansrijk Onderwijs in Eemsdelta' vast te stellen

Aldus besloten in de openbare vergadering van 21 december 2022.

De raad van de gemeente Eemsdelta

B. Visser T.G.C. Kramer-Klein
Voorzitter Griffier

Besluit Gemeenteraad


