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Onderwerp: Beantwoording vragen GroenLinks over motie dagprogrammering 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Op 20 mei jl. ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van GroenLinks (conform artikel 33 

RvO) over de aangenomen motie over een haalbaarheidsonderzoek dagprogrammering onderwijs 

dd. 17 oktober 2019. In deze brief reageren wij op deze vragen. 

 

 

1. Kan het College aangeven hoe ver het staat met de voorbereiding/uitvoering van de motie:  

haalbaarheidsonderzoek Dag-programmering Onderwijs? 

 

Reactie: In januari 2020 is dit onderwerp besproken tijdens de Lokaal Educatieve Agenda met een 

kleine vertegenwoordiging van het onderwijs. In de maanden april en mei 2020 zijn er meerdere 

interviews met bestuurders en schooldirecteuren geweest in het kader van NPG Hart voor Jeugd. 

Dagprogrammering is in deze gesprekken ook aan de orde gekomen. Uit deze eerste inventarisatie 

blijkt dat men over het algemeen positief is over het principe van dagprogrammering. Wel is 

maatwerk noodzakelijk en moet er nader onderzocht worden welke vormen voor Midden-Groningen 

geschikt zijn. Er is veel enthousiasme over het aanbieden van extra activiteiten na schooltijd om op 

die manier kansengelijkheid en talentontwikkeling te bevorderen. In juni worden er vanuit NPG 

Hart voor Jeugd verdiepende werksessies georganiseerd, waaronder ook een met het primair 

onderwijs om dit punt verder uit te werken. 

 

 

2. Is het College het met ons eens dat de uitvoering van deze motie baat kan hebben bij de 

uitvoering van het Scholenversterkingsprogramma, gericht op oplevering in 2021?   
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Reactie: Het scholenprogramma wil onder andere werken aan toekomstbestendigheid en 

onderwijskundige vernieuwingen. Dus het is een kans om met de uitvoering van de motie hier baat 

bij te hebben. Vanuit NPG Hart voor Jeugd zijn er inmiddels gesprekken met de 

programmamanager van het scholenprogramma om beide programma’s op elkaar aan te laten 

sluiten en elkaar te versterken. Dagprogrammering wordt mogelijk onderdeel van NPG Hart voor 

Jeugd en wordt dus in deze gesprekken meegenomen. 

 

3. Zou het niet een goede zaak zijn als met de opening van de versterkte scholen ook het 

perspectief op een kind-centrale benadering van onderwijs en zorg vanaf de start 

geconcretiseerd is? 

 

Reactie: Dat zou inderdaad een goede zaak zijn. Het vraagt om een andere werkwijze tussen 

organisaties en een andere houding bij professionals. Op sommige plekken verloopt dit goed, maar 

op andere locaties is dit een aandachtspunt. Verbeteren van samenwerking en een ‘kind gerichte 

benadering’ worden ook uitgewerkt in het lokale NPG programma Hart voor Jeugd, omdat dit ook 

als aandachtspunt uit de interviews met sleutelfiguren naar voren is gekomen. Daarnaast wordt er 

gekeken wat vanuit regulier beleid kan worden gefaciliteerd om aan deze punten te werken en 

waar eventueel een impuls vanuit NPG nodig is. 

 

 

4. Het NPG MG moet nog een hele procedure doorlopen, maar kan het College zich met ons 

voorstellen dat een vernieuwde dagprogrammering in het onderwijs en een concreet  

preventieprogramma in de zorg toekomst gerichte investering waard zijn? 

 

Reactie: Het lokale NPG programma kan pas in 2021 echt van start gaan. De uitwerking met het 

onderwijs van NPG plannen heeft veel tijd nodig. In de eerste schets gebaseerd op gesprekken met 

sleutelfiguren ziet het er naar uit dat men warm wordt van het ontwikkelen van een dagprogramma 

voor Midden-Groningen. En dat er tijd nodig is om het concept met schooldirecteuren en 

bestuurders verder uit te werken. Wij vinden ook dat dit onderwerp waardevol is voor de toekomst. 

Daarom wordt het nadrukkelijk in het lokale NPG programma meegenomen en gaan we de komende 

maanden deze onderwerpen samen met onze inwoners en professionals onderzoeken en uitwerken. 

Ook wordt cofinanciering van andere programma’s onderzocht zodat we op deze onderwerpen nog 

meer teweeg kunnen brengen. 

 

5. Kan het College daartoe een plan voorbereiden? 

 

Reactie: In het kader van het lokale NPG Programma Hart voor Jeugd ligt er al een plan van aanpak 

om samen met onderwijs en andere belanghebbenden tot een gedragen plan te komen. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 
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A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


