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Motie voor de raadsvergadering van 26 september 2017

Agendapunt : 23 Inzet overschot sociaal domein 2016 en extra middelen sociaal domein 
meicirculaire 2017.

Onderwerp : Inzet van middelen voor de financiering van activiteiten die van
toegevoegde waarde zijn voor de brede ontwikkeling van kinderen vanaf 
groep 3 van de basisscholen

Aan de raad,

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen,

Overwegende dat:
» Er op dit moment grote problemen bestaan rond de kwaliteit van het basisonderwijs. 

Factoren daarvoor zijn onder andere:
Te grote klassen
Passend onderwijs voor kinderen die voorheen naar Speciaal Onderwijs gingen 
Instroom van niet Nederlandstalige kinderen 
Te kort aan faciliteiten en middelen 
Tekort aan leerkrachten

» Basisschoolleraren door de enorme werkdruk niet voldoende ontwikkelingskansen 
kunnen bieden aan iedere leerling.

« Vakken die behoren bij het verplichte leergebied van kunstzinnige oriëntatie vaak 
vanaf groep 3 onder druk komen te staan.

» Vakken als drama, muziek, tekenen en handvaardigheid niet alleen lestijd vullen 
maar ook veel voorbereidingstijd en deskundigheid vragen van de leerkrachten.

» Juist deze vakken van onschatbare waarde zijn voor de ontwikkeling van de 
persoonlijke- en talentontwikkeling.

» Ondersteuning in deze vakken de leerkrachten ruimte bieden om extra aandacht te 
geven aan andere vakken.

« De gemeenteraad zich regelmatig heeft uitgesproken het belangrijk te vinden dat de 
jeugd in Schagen zich optimaal kan ontwikkelen.

* De problemen in het basisonderwijs de optimale persoons- en talentontwikkeling van 
kinderen in de weg staat.

» Dat een mogelijke oplossing van de problemen in het basisonderwijs, afhankelijk van 
de plannen van het nieuwe kabinet, nog enkele járen op zich zal laten wachten 
(kabinetsplannen).

Spreekt uit dat:



» De gemeente niet lijdzaam kan toezien dat de ontwikkelingsmogelijkheden van
kinderen in het basisonderwijs beperkt wordt door de problemen in het basisonderwijs. 

* Het belangrijk is dat de randvoorwaarden voor een optimale ontwikkeling van 
kinderen maximaal ingevuld worden.

Verzoekt het college:
« Voor de duur van drie jaar een bedrag beschikbaar te stellen voor de financiering 

van activiteiten die van toegevoegde waarde zijn voor de brede ontwikkeling van de 
kinderen vanaf groep 3, die de leerkracht moeten ontlasten en de kinderen grotere 
ontwikkelingskansen bieden. Dit kan b.v. door het financieren van vakdocenten voor 
drama, muziek, tekenen en/of handvaardigheid, (vergelijkbaar met de vakleerkracht 
bewegingsonderwijs via Sportservice Noord Holland).

« De hoogte van het noodzakelijke bedrag vast te stellen in overleg met de 
schoolbesturen.

Toelichting:
Basisschoolleraren ervaren een enorme werkdruk en hebben vaak een gevoel niet 
voldoende ontwikkelingskansen te kunnen bieden aan iedere leerling. Factoren die hiervoor 
verantwoordelijk zijn, worden in de media uitgebreid toegelicht. Enkele voorbeelden van 
deze factoren zijn:

» Te grote klassen
» Passend onderwijs voor kinderen die voorheen naar Speciaal Onderwijs gingen 
» Instroom van niet Nederlandstalige kinderen 
* Te kort aan faciliteiten en middelen 
« Te kort aan leerkrachten

Vakken die behoren bij het verplichte leergebied van kunstzinnige oriëntatie komen vaak 
vanaf groep 3 onder druk te staan en worden op veel scholen het “ondergeschoven kindje”. 
Denk daarbij aan drama, muziek, tekenen en handvaardigheid. Deze vakken vullen niet 
alleen lestijd maar vragen ook veel voorbereidingstijd en deskundigheid van de leerkrachten, 
terwijl zij en de school afgerekend worden op de behaalde citotoetsen van o.a. rekenen en 
taal.
Kijkje echter naar de brede persoons- en talentontwikkeling van jonge kinderen, dan zijn juist 
deze vakken van onschatbare waarde. Het draagt bij tot onmisbare persoonlijke 
vaardigheden*), die kinderen in hun verdere studie en werk nodig hebben om succesvol te 
zijn, geluk en plezier te ervaren.

De vraag is nu, “Welke rol kan de gemeente spelen om de scholen hierin te ondersteunen”. 
Het is niet de bedoeling om te treden in de verantwoordelijkheid van het Rijk voor de 
inhoudelijke kant van het onderwijs evenals de financiering hiervan. Bovenstaande heeft 
geleid tot onderstaand voorstel.

Een financiering door de Gemeente van activiteiten die van toegevoegde waarde zijn voor 
de brede ontwikkeling van de kinderen vanaf groep 3, die de leerkracht moeten ontlasten 
en de kinderen grotere ontwikkelingskansen bieden. Dit kan b.v. door het financieren van 
vakdocenten voor drama, muziek, tekenen en/of handvaardigheid, (vergelijkbaar met de 
vakleerkracht bewegingsonderwijs via Sportservice Noord Holland).



Het is van groot belang dat deze activiteiten structureel ingevuld blijven. Er wordt vanuit 
gegaan dat, op het moment dat het Rijk voldoende financiële middelen beschikbaar stelt, 
de scholen deze activiteiten zelf financieren. Vandaar dit voorstel om de financiën voor de 
duur van drie jaar vast te stellen.

Namens de fracties van D66,
Frans Bas
Fr.vz. D66 Schagen *)

*) Persoonliikheidsvormende kerndoelen van b.v. drama

De leerling ontwikkelt het vermogen tot samenwerken; De leerling activeert het vermogen tot inleving in anderen; 
De leerling ontwikkelt het vermogen om respect te hebben en te tonen ten opzichte van anderen; De leerling 
wordt gestimuleerd in zijn fantasie en creativiteit; De leerling ontwikkelt zijn communicatieve vaardigheden; De 
leerling vergroot zijn concentratievermogen; De leerling vergroot zijn zelfstandigheid; De leerling ontwikkelt zijn 
verbale en non-verbale uitdrukkingsmogelijkheden; De leerling vergroot zijn zelfvertrouwen; De leerling leert het 
geven en nemen van feedback; De leerling leert omgaan met eigen en andermans normen en waarden in een 
multiculturele samenleving.

Bron: http://educatie-en-school.infonu.nl/diversen/10Z818-drama-in-het-basisonderwiis-lesideeen-en-lesdoelen.html


