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Geachte leden van de gemeenteraad,

Met trots laat ik u weten dat de gemeente ’s-Hertogenbosch is aangewezen als deelnemer aan het
Voorloperstraject Rijke Schooldag van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Daarmee zetten we direct aan het begin van deze bestuursperiode een belangrijke stap in één van
onze hoofdopgaven: gelijke kansen voor iedereen.
Kansengelijkheid in ’s-Hertogenbosch
Een belangrijke ambitie in ons bestuursakkoord is kansengelijkheid: iedereen in ’s-Hertogenbosch
moet dezelfde mogelijkheden hebben om het beste uit zichzelf kunnen halen. Dat is nog steeds niet
vanzelfsprekend; we zien dat het uitmaakt waar je geboren wordt en opgroeit. In sommige wijken
leven mensen minder lang in goede gezondheid, is er meer schooluitval onder jongeren en is de kans
groter om in armoede te leven. Daarom willen wij deze bestuursperiode stevig investeren in gelijke
kansen voor iedereen, zodat iedereen volop mee kan doen in onze samenleving.
Actieagenda Gelijke Kansen
Een belangrijke pijler daarin vormt de Actieagenda Gelijke Kansen, die zich specifiek richt op onze
kinderen. Want helaas krijgen nog steeds niet alle kinderen dezelfde kansen op het ontdekken van
hun talenten. De oorzaken daarvan liggen maar al te vaak in de nabije omgeving van het kind. Talent
wordt niet altijd gezien en op waarde geschat. Dat vinden wij onacceptabel: ieder kind verdient een
omgeving waarin het zijn talent optimaal kan ontdekken en ontwikkelen. Daar waar zo’n omgeving niet
vanzelfsprekend is, maken wij meer mogelijk. Op school, in de wijk en thuis. Als gemeente kunnen we
dat nooit alleen; daarvoor hebben we álle (professionele) partners in onze gemeente nodig. In de
Gelijke Kansen Community werken we met meer dan 70 partners samen aan fundamentele
veranderingen voor kinderen en hun omgeving, door belemmeringen weg te nemen en positieve
ervaringen toe te voegen. Dat doen we via concrete projecten en initiatieven, samengevat in de
Actieagenda Gelijke Kansen. De Actieagenda is momenteel volop in uitvoering; meer informatie over
de lopende projecten vindt u hier.
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Rijke Schooldag
Een belangrijk project uit de Actieagenda Gelijke Kansen is de Rijke Schooldag. Met de Rijke
Schooldag willen we een inspirerende en kansrijke omgeving voor alle kinderen creëren, van opstaan
tot slapengaan. Een omgeving waarin ze nieuwe ervaringen opdoen, en waarin het geloof in eigen
kunnen kan groeien. Een omgeving waarin talent wordt gezien en ook op waarde wordt geschat.
We starten met de Rijke Schooldag in de wijk West. Enerzijds omdat data aantonen dat de
uitdagingen in deze wijk groter zijn dan elders. Anderzijds omdat we in West een brede coalitie van
partners hebben gevormd, die op dit moment al veel activiteiten organiseert en die daar graag samen
een nóg beter aanbod van wil maken. Die coalitiepartners zijn de basisscholen Kwartiermaker, KC
Boschveld, Kruisboelijn, Westerbreedte, De Ontdekking en Nour, de VO-scholen Bossche Vakschool,
De Rijzert en Van Maerlant, Kanteel kinderopvang, Farent sociaal werk, Huis73 en S-PORT . Een
brede mix van partners die samen met ons kunnen werken aan een gevarieerd aanbod van voor- en
buitenschoolse activiteiten; toegankelijk, stimulerend én inspirerend voor alle kinderen.
Ons uitgangspunt daarbij is dat we weliswaar in de wijk West van start gaan, maar dat we de aanpak
vervolgens óók in andere wijken van ’s-Hertogenbosch gaan uitrollen. Dat wat we in West leren, en
dat wat écht impact heeft voor onze kinderen, rollen we verder uit: uiteindelijk is het onze ambitie om
voor ieder kind in ’s-Hertogenbosch een rijke schooldag te hebben.

Voorloperstraject
Als gemeente werken we al enkele jaren samen met de Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Zij initiëren nu het ‘Voorloperstraject Rijke Schooldag’.
Binnen het programma School en Omgeving gaan 45 voorlopers samen met de Gelijke Kansen
Alliantie kennis opbouwen, delen en onderzoek doen om te komen tot een duurzame,
structurele opzet van de rijke schooldag voor alle leerlingen in Nederland voor wie dit van belang
is. ’s-Hertogenbosch is geselecteerd als één van die voorlopers. Meer informatie hierover vindt u op
de website van de Gelijke Kansen Alliantie.
Dat geeft ons de kans om te leren van de trajecten in andere gemeenten, en om samen te zoeken
naar wat nóg beter werkt in de aanpak van kansenongelijkheid.
Wij kunnen als voorlopers vanaf deze zomer subsidie aanvragen voor de doorontwikkeling of
uitbreiding van het aanbod in West. Het is de bedoeling dat wij voor het aanvragen van deze subsidie
een convenant met de berokken partners sluiten en een plan voor doorontwikkeling maken. Het
startbedrag voor schooljaar 2022-2023 is een vast bedrag van € 586.000,- per lokale coalitie. Voor
het tweede en derde jaar wordt nog onderzocht of de middelen gedifferentieerd per lokale coalitie
beschikbaar kan worden gesteld.
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Ten slotte
Elk kind in ’s-Hertogenbosch verdient dezelfde kansen om zijn talenten te ontdekken en te
ontwikkelen. Met de Rijke Schooldag gaan we daar concreet én gezamenlijk aan werken. De
ondersteuning en het leereffect die het voorloperstraject van de Gelijke Kansen Alliantie ons daarbij
bieden, zijn daarbij een belangrijke steun in de rug. Maar de slagkracht van de veertien
coalitiepartners in West gaan écht het verschil maken. Daar ben ik enorm trots op. Samen maken we
’s-Hertogenbosch; samen investeren we in gelijke kansen voor iedereen.

Hartelijke groet,

Ufuk Kâhya
Wethouder Talentontwikkeling, Gezondheid en Data
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