
{D
(-

-

R
Gemeente

oosendaal

Aan de leden van de gemeenteraad

contactpersoon

telefoonnummer

onderwerp

M.Vriens

14 0165

Stand van zaken Gelijke kansen alliantie

Roosendaal

zaaknummer

bijlage

6-02-2020

geen

Geachte leden van de gemeenteraad,

U heeft, onder andere via een vraag vanuit de Roosendaalse lijst in november 2019 en ook door

suggesties van GroenLinks in commissievergaderingen, aandacht gevraagd voor de Gelijke

Kansen Alliantie. Binnen de Gelijke Kansen Alliantie werken rijksoverheid, scholen,

maatschappelijke partners en gemeente samen. Het doelvan deze samenwerking is om in de

gemeente met concrete interventies thuis, school en omgeving met elkaar te verbinden

Het bestuursakkoord in Roosendaal zet in op meer perspectief voor jeugd. Hiervoor is op dit

moment, samen met onderwijs en andere partners, een jeugdagenda in ontwikkeling. De doelen

van de GKA zijn vergelijkbaar. Afgelopen week heb ik daarom de intentieverklaring van de Gelijke

Kansen agenda ondertekend en opgestuurd naar het ministerie van OCW voor ondertekening

door de ministers.

ln de period e 2019-2021 voeren wij een gezamenlijke GKA-agenda uit. ln deze agenda worden

de gezamenlijke doelen en werkafspraken tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Wetenschap en de gemeente Roosendaal weergegeven.

We willen perspectief bieden aan alle jeugdigen door het bieden van gelijke kansen. Dit doen wij

door de jeugd kennis en vaardigheden aan te reiken waardoor zij voldoende kansen hebben voor

nu en in hun volwassenleven.

Voor de GKA hebben we twee interventies aangemeld waar we ook subsidie voor aan kunnen

vragen bij het ministerie van OC&W.

1. Een integraal sport, kunst en cultuuraanbod in 2 wijken of dorpen in de naschoolse fase in

afstemming met onderwijs, kinderopvang en jeugdsport en -cultuurfondsen en de Cruijff-

foundation. Doel is de kansengelijkheid van kinderen te realiseren en te borgen voor de lange

termijn. Met speciale aandacht voor kinderen die door de financiële situatie thuis niet deel

kunnen nemen.
2. Gelijke kansen bij de overstap van PO naar VO voor jeugdigen met een Turkse achtergrond.
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Deze interventie is aangedragen door de Turkse gemeenschap. Doel is het tegengaan van

kansen ongelijkheid en het verbinden van de drie leefwerelden - school, thuis, omgeving. Dit

is heel belangrijk in de aanpak van gelijke kansen. Overgangen in het onderwijs, bijvoorbeeld

van de basisschool naar de middelbare school, lopen niet voor iedere leerling even gunstig.

Leerlingen met dezelfde kennis en vaardigheden, maar met een andere achtergrond, kunnen

toch heel verschillende schoolloopbanen hebben. Het verbeteren van overgangen in het

onderwijs is daarom een belangrijk onderdeelvoor het bieden van gelijke kansen. Als deze

pilot succesvol is kunnen we hem uitbreiden naar andere bewonersgroepen.

De GKA geeft ons als gemeente extra mogelijkheden extra inzet te plegen op beide interventies

en kennis te delen met andere gemeentes in het land die met verglijkbare interventies bezig zijn.

Wethouder Koenraad is betrokken vanuit haar verantwoordelijkheid voor Bestaanszekerheid.

lnterventie 1 sluit daarbij aan.

Hoogachtend,

René van Ginderen
Wethouder Jeugd en Onderwijs


