
Onderwijs 
 
Groningen is een plek vol kansen om je te ontwikkelen en om een goed en gelukkig leven op te bouwen. 
Onderwijs staat aan de basis van het leven van elke Groninger. Op goed onderwijs van de beste leraren 
kun je voortbouwen, je talenten ontwikkelen en ontdekken wie je bent. Je leert kinderen en studenten 
uit alle hoeken van de samenleving kennen en komt zo tot nieuwe inzichten. Dat begint al op de 
voorschoolse opvang, het is essentieel in het basisonderwijs en het gaat door op de middelbare school 
waar leeftijdsgenoten elkaar tegenkomen. Én Groningen is een echte studentenstad. Op onze mbo- en 
hbo-instellingen en op de universiteit worden studenten zelfstandig, leren ze zichzelf kennen en zetten 
ze de eerste stappen in het vinden van een uitdagende baan.  
 
Het onderwijs in Nederland is goed geregeld. Toch zien we de laatste jaren steeds meer problemen 
ontstaan. Er wordt landelijk steeds minder geïnvesteerd in onderwijs. Leraren van basisscholen 
verdienen niet genoeg; voor hen is het vaak moeilijk om in de stad te blijven wonen. Er is te weinig 
ruimte om aandacht te geven aan leerlingen die dat het hardst nodig hebben. In Groningen worden 
verschillen tussen kansrijke en kansarme scholen steeds zichtbaarder. In armere wijken hebben 
kinderen het vaak minder goed dan in andere wijken van de stad. Ze hebben vaak niet de kans om hun 
volle potentie te gebruiken, zoals dat in andere wijken en dorpen in de gemeente wel het geval is. Dit 
kan je terugzien in hun schoolresultaten en daarmee ook in hun vervolgonderwijs dat daardoor lager 
uitpakt. In het middelbaar onderwijs worden leerlingen vaak te vroeg ingedeeld op niveau, waardoor ze 
niet hun volle potentie kunnen benutten. Er is kortom sprake van tweedeling in het onderwijs. Niet 
iedereen krijgt dezelfde kansen om alles uit zichzelf te halen.   
 
Daar wil de PvdA tegen strijden. Wij vinden dat waar je wieg staat, niet moet bepalen waar je heengaat. 
Iedereen heeft recht op dezelfde kansen en het onderwijs dient daarin een belangrijke rol te spelen. De 
afgelopen periode hebben we al geïnvesteerd in betere schoolgebouwen en meer kansen voor kinderen 
om zich te ontwikkelen, juist op plekken waar kinderen dat het hardste nodig hebben. Daar willen we 
mee doorgaan. Daarom zetten we fors in op kansengelijkheid in het onderwijs. De moeilijkste scholen 
verdienen juist de beste leraren. Kinderen, scholieren en studenten zijn de toekomst van onze wijken 
en dorpen. Daarom verdient het onderwijs onze aandacht en onze middelen. Want zo investeren we 
ook in de toekomst van onze samenleving. 
 
De eerste stappen buiten de deur  

• Wij willen dat elk kind naar de opvang of de peuterspeelzaal kan gaan. Ook als ouders een 
kleine portemonnee hebben. We vinden kinderopvang een publieke basisvoorziening. We 
willen daarom dat de gemeente met geld bijspringt als ouders geen aanspraak kunnen 
maken op betaalbare kinderopvang via de kinderopvangtoeslag of andere regelingen. Op 
initiatief van de PvdA gebeurt dat nu al voor 16 uur. We willen dit aanbieden aan alle 
kinderen vanaf 2 jaar. 

• De PvdA vindt het belangrijk dat de overstap naar basisonderwijs vanaf kinderopvang en 
peuterspeelzaal zo klein mogelijk is. We willen daarom in blijven zetten op de 
Vensterschool, zodat kinderen in hetzelfde gebouw blijven en voorzieningen als een 
jeugdarts en jongerenwerker ook altijd dichtbij zijn.  



• We willen Vensterscholen stimuleren een goed naschools programma aan te bieden waar 
kinderen uit de wijk die naar andere scholen gaan, ook gebruik van maken. Zo komen 
kinderen van verschillende scholen met elkaar in aanraking.  

 
Sterke basisscholen in sterke wijken en dorpen 

• We willen het aantal brugfunctionarissen uitbreiden, zodat kinderen op alle scholen met 
veel leerlingen met een achterstandssituatie extra hulp kunnen krijgen. Brugfunctionarissen 
zorgen er op veertien basisscholen in de gemeente voor dat kinderen uit gezinnen met een 
laag inkomen dezelfde kansen krijgen om zich te ontwikkelen als hun klasgenootjes door 
bijvoorbeeld te kijken naar mogelijkheden op het gebied van sporten of muziekles.  

• We vinden het belangrijk dat kinderen les krijgen in goede, gezonde en mooie 
schoolgebouwen. Daarnaast versterken goede schoolgebouwen de gemengde wijken en 
gaan ze tweedeling tegen. Daarom zetten we het Integraal Huisvestingsplan onderwijs 
onverminderd voort en investeren wij 400 miljoen voor vernieuwing van schoolgebouwen. 
Daar willen we in de komende jaren ook vol op blijven inzetten.  

• De PvdA vindt het belangrijk dat kinderen kunnen spelen in - en leren over - de natuur. 
Daarom willen we dat bij het renoveren van bestaande en bij de bouw van nieuwe 
schoolgebouwen geïnvesteerd wordt in groene ruimte bij de scholen, bijvoorbeeld door 
schoolpleinen te vergroenen. 

• In onze dorpen hebben basisscholen een belangrijke centrumfunctie. We vinden het 
daarom belangrijk dat de scholen in dorpen zo veel mogelijk openblijven. Kinderen moeten 
op school kunnen gaan in het dorp waarin ze wonen.  

• We zien dat basisscholen in de knel komen, omdat er te weinig leraren zijn. Dit is een 
zorgwekkende ontwikkeling, omdat het direct impact heeft op de ontwikkeling van 
kinderen. We willen daarom dat de gemeente inzet op creatieve oplossingen voor het 
lerarentekort en deze problematiek bij het Rijk blijft aankaarten.  

 
Brede en gemengde middelbare scholen  

• Kinderen moeten alles uit zichzelf kunnen halen. Daarom zetten wij in op de brede brugklas 
om de overgang van de basisschool naar de middelbare school soepeler te laten verlopen 
en drempels tussen niveaus te verlagen. Zo worden leerlingen in een minder vroeg stadium 
ingedeeld en hebben ze meer kansen om hun potentie te benutten. Wij willen daarbij de in 
Amsterdam ingevoerde bredebrugklasbonus voor scholen met een brede brugklas ook in 
Groningen doorvoeren om dit te stimuleren. 

• Het is goed dat kinderen van verschillende lesniveaus elkaar blijven tegenkomen. We willen 
daarom stimuleren dat scholen meerdere niveaus aanbieden in hetzelfde gebouw.  

• We willen niet dat havo & vwo-scholen alleen in de binnenstad zitten en vmbo-scholen in 
de armere wijken van de stad. Bij nieuwe gebouwen voor scholen willen we daarom 
rekening houden met de plaats van die scholen. Ons uitgangspunt is gemengde scholen in 
gemengde wijken.  

• Vrijwilligerswerk is een goede manier om je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Daarom 
willen we samen met scholen en Link050 scholieren stimuleren om vrijwilligerswerk te doen 
om betere keuzes te maken voor hun toekomst en een steentje bij te dragen aan de 
gemeente.  

 



Kansengelijkheid in het basis- en middelbaar onderwijs  
• De PvdA wil dat geen kind zonder ontbijt naar school gaat. Op sommige scholen in 

Groningen overkomt dit de helft van de kinderen. We willen daarom afspraken maken met 
scholen en bedrijven in de omgeving - bijvoorbeeld supermarkten - om ervoor te zorgen 
dat er voldoende eten en drinken beschikbaar is om uit te delen aan de kinderen die dat 
vanuit huis niet mee kunnen krijgen.  

• Ieder kind moet mee kunnen doen aan extra activiteiten die vanuit de school georganiseerd 
worden, zoals schoolreisjes en uitwisselingen. Daarom vinden we dat extra schoolkosten 
zoveel mogelijk beperkt moeten worden voor ouders. En de vrijwillige bijdrage voor ouders 
moet ook echt vrijwillig zijn. 

• Het kindpakket vanuit de gemeente is van groot belang. Daarmee kunnen bijvoorbeeld een 
noodzakelijke laptop en fiets gekocht worden, als er daarvoor thuis geen geld is. We willen 
het kindpakket daarom behouden en waar nodig uitbreiden.  

• Het is belangrijk dat kinderen gezond eten en dat de rest van hun leven voortzetten. We 
willen daarom initiatieven voor een gezonde schoollunch stimuleren en ondersteunen.  

• We zijn trots op de succesvolle invoering van de verlengde schooldag op een aantal scholen 
naar initiatief van de PvdA. Daarom willen we dit verder uitbreiden. Op deze manier volgen 
steeds meer kinderen een programma bovenop de normale lessen waardoor ze meer 
ontwikkelingskansen krijgen door middel van leuke activiteiten om hun nieuwsgierigheid te 
wekken. We willen de verlengde schooldag eerst invoeren in de wijken waar kinderen dat 
het hardst nodig hebben. De PvdA zet in op een programma van vijftig weken.  

• De PvdA wil dat het standaard wordt dat er tijdens de zomer activiteiten voor sport en spel 
aangeboden worden aan kinderen op de basis- en middelbare school. Het initiatief ‘De 
Onvergetelijke Zomer’ wordt wat ons betreft, daarom de standaard met financiering van 
de gemeente. 

• We vinden het belangrijk dat kinderen kennismaken met de lokale en nationale democratie. 
We willen daarom dat ieder kind in zijn basis- of middelbareschooltijd een keer naar het 
stadhuis of de Tweede Kamer is geweest. We willen dat de gemeente dit stimuleert en 
ondersteunt waar dat nodig is. 

• De PvdA wil dat de overgang van basisschool naar middelbare school zo soepel mogelijk 
verloopt en voorkomen dat kinderen uit een kansarme omgeving in het diepe vallen. We 
willen daarom een beter contact realiseren tussen het primair en secundair onderwijs. 
Brugfunctionarissen hebben vaak goed zicht op deze kinderen en verdienen dan ook een 
belangrijke rol om mogelijke hobbels op de weg vooraf te zien en uit de weg te ruimen. 

• Kinderen die huiswerkbegeleiding nodig hebben, moeten dat kunnen krijgen. Helaas is dit 
lang niet altijd een mogelijkheid voor ouders met een kleine portemonnee. De PvdA wil dat 
de gemeente financieel bijspringt als dat nodig is.  

• Elke thuiszitter is er één te veel. Ieder kind heeft recht op een passende plek in het 
onderwijs; daarom zal de PvdA zich inzetten om de doelstellingen van het Thuiszitterspact 
te verwezenlijken, zodat er in 2024 geen thuiszitters meer zijn.  

 
 
 
 
 



Deurbroezen op ’t mbo, hbo en wo 
• De PvdA is voorstander van het opzetten van een mbo-campus. Op zo’n plek wordt mbo-

onderwijs gecombineerd met verschillende bedrijven en fijne plekken om te verblijven. Het 
mbo in Groningen verdient zo’n aantrekkelijke studieplek.  

• Voor mbo-, hbo- en wo-studenten moet het al tijdens de studietijd mogelijk zijn 
werkervaring op te doen als ze dat willen. Daarnaast biedt Groningen als kennisstad veel 
kansen voor Stad en Ommeland bij bijvoorbeeld de energietransitie. We willen daarom 
afspraken maken met bedrijven en organisaties in de regio om stageplekken beschikbaar te 
stellen, zeker in de sectoren waar nu een tekort aan handen is.  

• Het moet mogelijk zijn om in Groningen te blijven wonen en werken na het afronden van 
een mbo-, hbo of wo-opleiding. We willen daarom dat de gemeente er werk van maakt om 
bedrijven en takken van de Rijksoverheid naar Groningen te lokken.  

• Veel hbo- en wo-afgestudeerden trekken naar de Randstad als ze klaar zijn met hun studie. 
We willen hen juist graag behouden voor Groningen. Daarom wil de PvdA dat de gemeente 
met de provincie een campagne opzet om afgestudeerden te wijzen op 
carrièremogelijkheden en andere kansen in Groningen.  

 
Tegengaan van laaggeletterdheid 

• We willen laaggeletterdheid aanpakken. In de gemeente hebben 21.000 mensen moeite 
met lezen, schrijven of rekenen. Een kwart van de 15-jarigen leest slecht. Iedereen moet 
mee kunnen doen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Daarom willen we afspraken 
maken om dit tegen te gaan, door bijvoorbeeld voorleesprogramma’s en het stimuleren 
van bezoeken aan de bibliotheek.  

• Wij zorgen voor een goede educatieve infrastructuur in de gemeente, waardoor deze 
kwetsbare groep de scholing krijgt die bij hen past. Wij faciliteren training voor vrijwilligers. 

• De PvdA komt met een aanvalsplan laaggeletterdheid, de gemeente moet zich dit probleem 
aantrekken.  

 


