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Thema-avond Jeugd en onderwijs, 23 maart 2021 20-22u via Zoom

Door de Verkiezingsprogrammacommissie GR2022

John Brewster zit de avond voor en heet alle aanwezigen van harte welkom op deze
thema-avond. De thema-avond is er één in een reeks van thema-avonden, gericht op het
ophalen van input onder de leden van D66 Haarlem voor het Verkiezingsprogramma voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Er worden op deze avond vier stellingen besproken
gerelateerd aan jeugd en onderwijs in Haarlem. Er wordt op de stellingen gereflecteerd door
experts en ervaringsdeskundigen. John bedankt hen bij voorbaat hartelijk voor hun bijdrage.

Stelling 1: kansengelijkheid

De stelling waarover de leden onderling in discussie gaan, luidt als volgt:

Om ervoor te zorgen dat er meer kansengelijkheid is in het
onderwijs moet er een juniorcollege komen in Schalkwijk

Samenvatting van de discussie
Marten Elkerbout is aanwezig, bestuurder bij stichting Spaarnesant, één van de grootste

schoolbesturen in Haarlem. Hij zal zijn visie geven op de stellingen. Marten geeft aan dat Haarlem

het niet erg goed doet op het gebied van kansengelijkheid. Kinderen uit gezinnen met lager

opgeleide ouders krijgen lagere adviezen dan hun leeftijdsgenoten uit andere gezinnen en doen

het ook minder goed in het voortgezet onderwijs. Marten ziet een verband tussen

kansengelijkheid en het vroeg voorsorteren van leerlingen, waarbij kinderen al zeer jong een

niveau toebedeeld krijgen. Marten vindt het focussen op één oplossing niet verstandig. Een junior

college alleen is dus niet de oplossing volgens Marten, maar we moeten kijken hoe we de

versnippering en de vroege keuze tegen gaan in het hele onderwijs. Marten licht desgevraagd toe

wat een juniorcollege is; dat is een schooltype wat de combinatie is van de hogere klassen van het

primair onderwijs en de lagere klassen van het voortgezet onderwijs, waardoor kinderen niet zo

vroeg een keuze hoeven te maken voor één niveau. In Haarlem is dit probleem van vroeg

voorsorteren groter dan elders, omdat we veel  ‘smalle’ scholen hebben die niet alle niveaus



bieden.

Eén van de leden vraagt aan Marten hoe het Nederlandse onderwijssysteem zich verhoudt tot het

internationaal onderwijs dat internationale scholen bieden. Marten legt uit dat het zogenaamde IB

een samenvoeging is van HAVO en VWO niveau, waarbij leerlingen kunnen kiezen op welk niveau

ze bepaalde vakken volgen. Je mag met zo’n diploma wel naar de universiteit, maar het is niet

hetzelfde als ons VWO. Het bedient ook alleen de bovenste 50% van het voortgezet onderwijs; er

zijn veel kinderen die dat onderwijsniveau niet aankunnen. En Marten geeft aan dat de

kansengelijkheid al veel vroeger begint; al op de leeftijd van de voorschool begint voor sommigen

de achterstand. Het uitsorteren op 12 jarige leeftijd zou volgens Marten dus niet zo definitief

moeten zijn, er is veel meer flexibiliteit en doorstroom nodig.

Eén van de leden vraagt aan Marten of dit een Haarlems probleem is, of een landelijk probleem , en

wat je daar lokaal aan kunt doen. Marten geeft aan dat we in Haarlem heel veel  ‘smalle’  scholen

hebben die het doorstromen tussen niveaus bemoeilijken. Als gemeente ga je niet over de

schooltypen, dat is aan de schoolbesturen, maar middels huisvesting zou je kunnen sturen op meer

bredere scholen. Dit is een lastig proces, schoolbesturen besluiten uiteindelijk zelf of ze zich

committeren aan een breder schooltype.

Wethouder Jur Botter geeft aan dat er de afgelopen jaren al veel gesproken is over het

juniorcollege, maar dat er wellicht ook andere oplossingen zijn. Amsterdam werkt met een

‘voucher systeem’ waarin scholen verleid worden  om gedurende een aantal jaar een brede

brugklas te voeren, wat maakt dat het uitsorteren pas op latere leeftijd gebeurt. Marten geeft aan

dat de overheid inderdaad ook kan draaien aan de knop van de bekostiging; je krijgt bijvoorbeeld

meer bekostiging als de leerlingpopulatie heterogeen is. Dan krijgen scholen met gemengde

brugklassen meer geld per leerling waardoor ze kleinere klassen kunnen voeren en leraren meer

tijd hebben voor de lesvoorbereiding.

Raadslid Meryem geeft aan dat Haarlem al erg inzet op voor- en vroegschoolse educatie, maar

vraagt zich af wat we kunnen doen aan de ‘onderadvisering’ waarbij kinderen te laag ingeschat

worden. Marten geeft aan dat de schoolbesturen hier al heel erg mee bezig zijn. Marten geeft aan

dat het accent voor de gemeente volgens hem moet liggen op die gebieden waar het onderwijs niet

aanwezig is: om de school heen en voor de school. Dus nog sterker inzetten op voorschoolse

educatie en vroege signalering. Als je je middelen moet concentreren zou je nog sterker de gang

naar de vroegschoolse opvang kunnen stimuleren en de kwaliteit daarvan. En daarnaast inzetten

op het helpen van kinderen daar waar de begeleiding thuis ontbreekt (hulp na school of

ondersteuning bij de overstap van basisschool naar middelbare school). Ook een zomerschool kan

bijdragen aan het beperken van de kansenongelijkheid. Gemeenten zouden zich volgens Marten

dus met name moeten richten op de dingen die om het onderwijs heen verbeterd kunnen worden.

Er wordt momenteel al samen met de gemeente gewerkt aan een programma genaamd “high dosis

tutoring” waarbij kinderen zeer intensief getraind worden op specifiek rekenvaardigheid, wat ook



effect heeft op andere vaardigheden en het zelfvertrouwen waardoor ze beter presteren over de

hele bandbreedte.

Eén van de aanwezigen vraagt of Haarlemmers ook elkaar zouden kunnen helpen. Marten geeft

aan dat daar zeker kansen liggen; segregatie in het onderwijs is een verlengde van de segregatie in

de stad. Er is een kleinschalig project waarbij kinderen en ouders van het stedelijk gymnasium in

contact gebracht worden met kinderen en ouders van andere scholen, waardoor schotten worden

weggenomen. Ook scholen die traditioneel gezien weinig te maken hebben met kinderen uit

achterstandswijken zouden een rol kunnen spelen door uitwisselingen of maatjesprojecten, dat

vergroot het bewustzijn aan beide zijden. Jur geeft aan dat ook de huiskamer van het Stedelijk

Gymnasium een mooi project is.

John vraagt ter afsluiting aan Marten wat de oorzaak is van kansenongelijkheid. Marten geeft aan

dat het niet alleen in het onderwijssysteem zit, maar dat het vanuit de samenleving komt. Als de

samenleving als geheel zich inzet op dat de kloof tussen arm en rijk verkleind wordt, zie je dat

terug in het onderwijs. Het onderwijs alleen is dus niet de oplossing. De gemeente kan dat niet

oplossen, maar kan wel blijven hameren op het belang van het verkleinen van de kloof en het

zichtbaar maken van de opgaven en de problematiek. Als het om kansengelijkheid gaat vindt

Marten dat in het partijprogramma vooral aandacht moet zijn om alle mogelijke verbeteringen

rondom het onderwijs heen, waaronder ook het integreren van onderwijs en zorg en het

integreren van kinderopvang en onderwijs.

Stelling 2: kwaliteit van onderwijs

De stelling waarover de leden onderling in discussie gaan, luidt als volgt:

De kwaliteit van het onderwijs gaat sterk omhoog wanneer er
minder kinderen in een klas zitten. Maximaal 22 kinderen is de
limiet. Dit komt alle leerlingen ten goede.

Samenvatting van de discussie
Marten geeft aan dat in het onderwijs zijn inziens drie dingen belangrijk zijn: goede leraren, goede

leraren en goede leraren. En in aanvulling daarop goede schoolleiders en goede bestuurders. Het

kleiner maken van de klassen alleen is niet de oplossing. Het verkleinen van de klassen vraagt om

een enorme investeringen in onderwijshuisvesting en om veel meer leraren. Marten vraagt zich af

of dat het best bestede geld is. Je kunt ook kijken naar de verdeling van de groepsgrootte over de

scholen; er zijn ook nog heel veel piepkleine scholen met hele kleine klassen. En daarnaast kunnen

we kijken wat we kunnen doen om de kwaliteit van de leraren verder te verhogen, daar levert het

bestede geld wellicht meer resultaat op.

Er wordt gevraagd wat de gemeente kan doen om de kwaliteit van de leraren te verbeteren. Wat is



kortom de mogelijkheid van de gemeente om actie te ondernemen? Ten eerste geeft Marten aan

dat je het effect van goede onderwijshuisvesting niet moet onderschatten; leraren werken graag in

prettige, gezonde gebouwen. De kwaliteit van de omgeving helpt de leraar.  Ook zaken als

woningen voor leraren en parkeerplaatsen voor leraren kunnen eraan bijdragen dat leraren met

plezier en gemak naar het werk gaan.

Gevraagd wordt wat we er tegen kunnen doen dat beginnende leraren uitvallen, vanwege de grote

klassen en de hoge werkdruk. Marten geeft aan dat goede begeleiding van startende leraren zijn

inziens enorm kan helpen. Het adagium van D66 landelijk dat het geld naar de scholen moet, en

niet naar de schoolbesturen, vindt Marten daarom niet verstandig, want het gaat volgens hem ook

om goed werkgeverschap en dat wordt via de besturen georganiseerd.

Eén van de aanwezigen geeft aan dat er ook onderzoeken zijn die aangeven dat kleinere klassen

wel degelijk bijdragen aan onderwijskwaliteit. Hoe ziet Marten dat? Marten geeft aan dat ook te

zien; binnen een zekere bandbreedte heeft het zeker zin om klassen kleiner te maken. Maar als je

moet kiezen waar je je geld aan uitgeeft, is kleinere klassen zijns inziens niet de meest effectieve

oplossing om resultaat te bereiken.

Aangegeven wordt dat Amsterdam ook een systeem hanteert waar leraren op scholen met een

ingewikkelde leerlingenpopulatie een hoger salaris kunnen krijgen. Marten geeft aan dat de

financiële prikkel in zijn ervaring slechts beperkt effect heeft. Een goed team, goede

ondersteuning, een fijne werkplek zijn voor veel leerkrachten veel belangrijker.

Ter afsluiting vraagt John aan Marten wat absoluut niet mag ontbreken in ons programma. John

kan daar kort over zijn: de kwaliteit van huisvesting. Daar is echt ruimte voor verbetering.

Wethouder Jur Botter geeft aan dat de opgave voor de komende 10 jaar goed geïnventariseerd is,

maar dat het bedrag wat daar bij hoort wel zeer hoog is.

Stelling 3:  activiteiten voor jongeren

De stelling waarover de leden onderling in discussie gaan, luidt als volgt:

Jeugd- en jongerenactiviteiten in Haarlem moeten verbreed
worden. Op dit moment richten we ons te veel op kwetsbare
groepen en te weinig op activiteiten voor de bredere doelgroep
jeugd.

Samenvatting van de discussie
Marten geeft aan dat bij jongerenactiviteiten het mengen van verschillende groepen erg

waardevol is om een inclusievere samenleving te bevorderen. Bij deze stelling zijn ook Faith en

Tashera uitgenodigd, zij werken bij stichting Stad in Haarlem aan jongerenparticipatie. Zij geven



aan dat jongeren vooral willen weten hoe de politiek werkt en hoe ze invloed kunnen hebben,

educatie zou daarbij kunnen helpen. Politieke partijen kunnen bijvoorbeeld zelf ook op scholen

uitleg kunnen geven over politiek. Maar, ze geven ook aan dat ouderen veel moeite hebben om te

begrijpen wat jongeren beweegt en bezig houdt. Er moet minder over jongeren gepraat worden en

meer met jongeren. Daarom pleiten ze voor meer jongeren in de politiek.  Ten aanzien van de

stelling geven ze aan dat het goed zou zijn om activiteiten breed op te zetten, zodat diverse

soorten jongeren samenkomen,

Eén van de aanwezigen geeft aan het volledig eens te zijn met de stelling, hij vindt dat de aanpak zo

breed mogelijk moet zijn; ongeacht wie je bent, als jongeren moet je mee kunnen doen. Sport is

daarin heel belangrijk, sport verbroedert en verbindt.

Eén van de aanwezigen vraagt om zorgvuldig om te gaan met de definitie van ‘kwestbare’

kinderen. Kwetsbaar is een breed begrip, er zijn veel kinderen die wellicht beleidsmatig niet gezien

worden als kwetsbaar maar die wel ondersteuning kunnen gebruiken. Juist daarom is een brede

benadering waarbij alle jongeren kunnen meedoen en elkaar ontmoeten van grote meerwaarde.

Jur geeft aan dat de vraag die voorligt is of je naast de activiteiten voor doelgroepen die we al

bereiken ook andere activiteiten nodig zijn die andere groepen bereiken. Eén van de aanwezigen

geeft aan dat zijn beeld is dat het aanbod voor de jeugd achteruit gegaan is. Hij pleit voor meer

activiteiten en bredere activiteiten, vooral ook georganiseerd door jongeren zelf.

Opgemerkt wordt wel dat het nu veel over ‘extra’ gaat, terwijl de financiële situatie van Haarlem

niet al te rooskleurig is. We moeten dus keuzes maken. Jur geeft aan dat een klein deel van het

jeugdzorgbudget ook aangewend kan worden voor preventie, door activiteiten waarmee

problemen later voorkomen worden.  Er wordt gepleit om jongeren vooral ruimte te bieden voor

ontmoeting en creativiteit. Dat kan in een jeugdhonk achtige setting maar ook door activiteiten te

organiseren in bijvoorbeeld kroegen en het patronaat. We zouden jongeren ook zelf financieel

ruimte kunnen geven om eigen initiatieven te ontplooien, bijvoorbeeld met een  “jongerenpot” met

€10.000 waaruit jongeren laagdrempelig eigen initiatieven kunnen inbrengen.

Stelling 4:
De stelling waarover de leden onderling in discussie gaan, luidt als volgt:

De afgelopen jaren is een begin gemaakt met het betrekken
van jongeren bij de besluitvorming. Een mooi begin. Jeugd en
jongeren participatie moet op alle fronten worden
geïntensiveerd.



Samenvatting van de discussie
Opgemerkt wordt dat we jongeren niet alleen moeten laten meepraten, maar ook meebeslissen.
We zouden kunnen kijken of jongeren die nog niet stemgerechtigd zijn over lokale beslissingen
toch een besluit kunnen nemen. Faith pleit er voor om in onderwijs meer aandacht te besteden
aan politiek, laat partijen bijvoorbeeld masterclasses lokale politiek geven. Ook eenvoudiger
taalgebruik kan helpen om jongeren te bereiken, met woorden die aansluiten bij de
belevingswereld van jongeren.

Gevraagd wordt of er specifieke onderwerpen zijn waar jongeren meer bij betrokken zouden
willen worden. Genoemd wordt discriminatie en inclusiviteit. Ook woningnood is een probleem
voor jongeren. Er wordt ook gepleit voor projecten die jongeren in staat stellen zelf te
organiseren, zelf te beslissen, bijvoorbeeld een budget waaruit jongeren zelf initiatieven kunnen
financieren. Maar, die initiatieven moeten jongeren wel bereiken. Het gaat er dus niet alleen om
wát we doen, maar ook hoe we communiceren: via de juiste kanalen zoals instagram, in simpel
taalgebruik. Ook voor ons eigen verkiezingsprogramma geldt dat we het kort, helder en
kernachtig moeten kunnen uitleggen om een brede doelgroep te bereiken.

Er wordt ook aangegeven dat we reëel moeten zijn in wat we beloven. Op sommige
onderwerpen is het beleggen van de besluitvorming bij jongeren een stap te ver, dan moet je
die verwachting ook niet wekken. Dus goed kijken naar welke thema’s jongeren een grote rol
kunnen spelen, zoals stagediscriminatie, maar wees wel eerlijk in wat je belooft. Daar wordt
tegenin gebracht dat we ook lef moeten hebben en waar mogelijk ook zaken ter besluitvorming
bij jongeren neer te leggen als het onderwerpen zijn die jongeren raken.

Er wordt opgemerkt dat ‘de jongere’ niet bestaat: ook binnen de jonge mensen zijn diverse
groepen en subculturen. Jur merkt bijvoorbeeld op dat we ook VMBO’ers en MBO’ers meer
invloed zouden moeten geven. Die horen en bereiken we nog niet altijd. Als partij kunnen we
ook stagiaires aan ons binden om hen kansen te geven en bij de politiek te betrekken, juist met
praktische vaardigheden zoals vormgeving, fotografie, communicatie, etc.

Gevraagd wordt hoe we jongeren kunnen bereiken, zo breed mogelijk. Alleen jongeren in je
campagneteam zetten of in de fractie lijkt niet voldoende om de brede doelgroep te bereiken.
Eén van de aanwezigen geeft aan dat je als D66’er of bestuurder of raadslid of ambtenaar je
eigen blik kunt verbreden door bijvoorbeeld vrijwilliger te worden bij projecten met jongeren,
zodat je andere werelden leert kennen en weet wat daar speelt. Ook vanuit de raad kan meer
gebeuren. In Velsen heb je bijvoorbeeld ook het John van Dijk fonds, waaruit jonge raadsleden
activiteiten voor jongeren organiseren om jongeren bij de politiek te betrekken, zoals
debatwedstrijden. Tot slot wordt meegegeven dat er vanuit de gemeente ook gezellige,
laagdrempelige activiteiten voor jongeren georganiseerd kunnen worden; niet te inhoudelijk, niet
te ingewikkeld, maar gewoon samenkomen, ontspannen en ideeën uitwisselen.



Tot slot
John bedankt alle aanwezigen voor de inspirerende avond, en in het bijzonder de sprekers
Marten, Tashera en Faith. De opbrengsten van deze avond verwerken we in het lokale
verkiezingsprogramma. Maarten Koets sluit de avond af en geeft aan dat we binnen de “wijk
voor wijk aanpak” nog een ambassadeur zoeken die de jongeren gaat bereiken. Heb je
interesse? Neem contact op met Maarten!


