Motie: Een gelijke kans voor ieder kind
De gemeenteraad van Dordrecht, bijeen in vergadering d.d. 19 juni 2018, ter
bespreking van de kadernota 2019,
Kennisgenomen te hebben van:
- Het coalitieakkoord 2018 - 2022;
- De kaderbrief 2019;
- Verschillende rapporten van de VO-Raad, PO-Raad, DUO en De Inspectie
van het Onderwijs 2016-2018.
Overwegende dat:
- Het coalitieakkoord de ambitie beschrijft om samen met basisscholen en
kinderopvangorganisaties een onderwijsvisie op te stellen met heldere
afspraken over het bevorderen van gelijke kansen;
- Kinderen met hoogopgeleide en dus vaak financieel krachtige ouders, vaker
gebruik maken van (particuliere) bijles ten opzichte van kinderen uit minder
welvarende gezinnen;
- Veel kinderen in Dordrecht opgroeien in een taal- cultuur- en kennisarme
omgeving, zonder rolmodellen waar zij zich aan kunnen optrekken;
- Kinderen met dezelfde talenten, in het onderwijs niet altijd gelijke kansen
krijgen, omdat hun kansen mede worden bepaald door het opleidingsniveau,
inkomen en de afkomst van hun ouders;
- Ouderbetrokkenheid geen vanzelfsprekendheid is, terwijl het als sleutel voor
schoolsucces zowel in het primair onderwijs als voortgezet onderwijs wel
belangrijk is;
- Kinderen die opgroeien bij ouders met problematiek of een licht verstandelijke
beperking, niet altijd de steun krijgen die zij nodig hebben voor een
succesvolle schoolcarrière;
- Er in Dordrecht grote verschillen tussen wijken/buurten zijn met betrekking tot
de schoolprestaties en de scores bij de eindtoets.
Van mening zijnde dat:
- Alle Dordtenaren, ongeacht hun afkomst en achtergrond, dezelfde kans
moeten hebben op een mooi, naar eigen inzicht in te vullen leven;
- Het onderwijs een belangrijke schakel vormt, waarin verschillen tussen
kinderen met dezelfde talenten kleiner worden en het liefst verdwijnen;
- We moeten blijven werken aan een Dordrecht waarin alle kinderen de kans
moeten krijgen om zich te ontplooien. Verlies van talent is niet alleen
schadelijk voor de kinderen zelf, maar ook voor onze economie;
- Op korte termijn concrete acties nodig zijn om de groeiende
kansenongelijkheid terug te dringen dan wel niet verder te laten oplopen.
Verzoekt het college:
- De verklaring van de aanwezige kansenongelijkheid in de Dordrecht
inzichtelijk te maken;

-

-

Met een kansenplan ‘Een gelijke kans voor ieder kind’ te komen en hierin
concrete acties op te nemen om de kansenongelijkheid te minimaliseren,
waarbij in elk geval oog is voor de volgende aspecten:
o Een buurtgerichte aanpak, waarbij per buurt inzichtelijk wordt gemaakt
wat nodig is om kansengelijkheid te bevorderen;
o mogelijkheid tot huiswerkbegeleiding en bijles voor ieder kind;
o bevorderen van de ouderbetrokkenheid;
o rolmodellen / mentoren introduceren waar deze missen;
o individuele begeleiding mogelijk moet zijn, als daar vanuit de
thuissituatie niet in voorzien kan worden.
Vanaf de begroting 2019 rekening te houden met de financiële consequenties
die samenhangen met de uitvoering van dit kansenplan;
Jaarlijks de impact van de (buurtgerichte) acties kwantitatief en kwalitatief
inzichtelijk te maken.

En gaat over tot de orde van de dag

