Geachte onderhandelende partijen, geachte raadsleden,
Gefeliciteerd met uw benoeming als raadslid in uw gemeente. U heeft, door mee te doen aan de
gemeenteraadsverkiezingen, aangetoond een betrokken inwoner te zijn en graag proactief een
steentje bij te willen dragen aan een betere samenleving.
Ieder kind verdient een gelijke kans en middels deze brief brengen wij de missie van het
Samenwerkingsverband Kansengelijkheid en Burgerschap (SKB) onder uw aandacht en geven wij u
input voor de komende onderhandelingsperiode.
Het SKB is een samenwerkingsverband van idealistische organisaties bestaande uit JINC, Jong
Ondernemen, Stichting Petje af, Stichting Move en Stichting Nederlands Debatinstituut. Wij werken
aan kansengelijkheid voor ieder kind! Over de grenzen van onze organisaties werken we aan
kansengelijkheid. We bieden een samenhangend en aanvullend onderwijsprogramma gericht op de
brede ontwikkeling van het kind. Ook vormen wij een gezamenlijke stem om de problematiek onder
de aandacht te brengen.
Kansengelijkheid: een geïntegreerde aanpak
Afgelopen zomer zei de SER het volgende: ‘Ondanks het breed gedeelde gelijkheidsideaal in onze
samenleving is de plek waar je wieg staat nog steeds bepalend voor de kansen die je krijgt in je leven.
De coronacrisis vergroot deze bestaande kansenongelijkheid.’ Maar juist op gemeentelijk niveau kunt u
er iets aan doen! Kansengelijkheid komt tot stand door kinderen toegang te bieden tot verschillende
terreinen. Binnen het SKB onderscheiden wij tien bouwstenen voor kansengelijkheid, waarbij
opgroeien zonder armoede en goed onderwijs uiteraard de twee belangrijkste uitgangspunten
vormen. Echter, daarmee zijn we er nog niet. Er zijn voorwaarden, zoals toegang tot sociaal kapitaal,
studievaardigheden en een gezonde leefstijl, die tevens bouwstenen vormen voor kansengelijkheid.
We kunnen er niet voetstoots vanuit gaan dat deze min of meer vanzelf in het gezin of in de klas tot
stand komen. Docenten zijn aangenomen om goed onderwijs te geven en hebben daar vaak al de
handen vol aan. Vaak doet ook de boodschapper ertoe - en dat is niet vanzelfsprekend een ouder of
een docent.
Precies om die reden maken scholen en kinderen al jarenlang dankbaar gebruik van specifieke
trajecten die SKB-organisaties aanbieden. Dankzij onze trajecten wordt het reguliere onderwijs verrijkt
en de scholen tegelijkertijd ontzorgd. SKB-organisaties zijn zich onmisbaar als aanvulling op het
reguliere onderwijs in tientallen gemeenten in Nederland. Dat is mooi, maar te vrijblijvend en we zien
zelden een duurzaam totaalaanbod. Vaak zijn het modes, die eens in de zoveel jaar veranderen. Daar
komt bij dat in onze ervaring scholen die sowieso al worstelen met onderwijskwaliteit, lerarentekort
en een uitdagende leerling populatie het extra lastig vinden om dit soort programma’s in eigen huis te
organiseren. Met als risico dat kansenongelijkheid tussen scholen vergroot wordt in plaats van
verkleind.
De boodschap: er is nog veel te verbeteren om te komen tot een samenhangend aanbod van
aanvullend, verrijkend onderwijs. Er worden te weinig kinderen bereikt - en zeker die in de meest
kwetsbare groepen.
Om dit op te lossen is een aantal zaken de komende jaren van belang:
1. Beleid gericht op het bieden van een samenhangend aanbod voor kansengelijkheid en
burgerschap voor alle kinderen;
2. Breed aanbod aanvullend en verrijkend onderwijs. Zorg ervoor dat in uw gemeente verrijkend en
aanvullend onderwijs erkend wordt zodat het duurzaam onderdeel wordt van het ecosysteem;

3. Robuuste financiering zonder versnippering en bovenmatige overhead. Versterk het inzicht in
welke subsidies er zijn en stel deze open voor maatschappelijke organisaties die bijdragen aan
kansengelijkheid in plaats van nieuwe programma’s;
4. Kans om als gemeente scholen te ontzorgen en via het SKB aanbod in te kopen waar scholen en
kinderen gebruik van kunnen maken.

Tot slot
Graag wensen wij u veel succes toe bij de onderhandelingen de komende tijd. Die gaan over de
toekomst van onze jongeren en wij gaan er vanuit dat iedereen de ambitie van gelijke kansen voor
iedereen even hartstochtelijk omarmt. Samen zijn wij sterker en gaan we (verdere) kansenongelijkheid
in uw gemeente tegen. Wij zijn altijd bereid om tijdens de onderhandelingen ons verhaal te vertellen
en/of nader kennis te maken.
In het bijzonder organiseren wij werkbezoeken voor gemeenteraadsleden en wethouders naar onze
scholen. Voor deelname aan deze werkbezoeken, een presentatie of vragen kunt u altijd contact
opnemen via onderstaande e-mailadres of telefoonnummer. Ten slotte zullen wij in de zomer een
debat organiseren met politici uit de gemeentelijke politiek om met elkaar van gedachten te wisselen
over de meest effectieve manier om kansengelijkheid aan te jagen.
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