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memo 

 

Geachte raadsleden, 
 
Graag wil ik u informeren over het project onderwijstijdverlenging waarvoor 3 Goudse basisscholen, 3 
scholen voor het voortgezet onderwijs in Gouda en de gemeente Gouda een subsidie hebben ontvangen 
van  2,7 miljoen euro voor de schooljaren 2009/2010  t/m  2012/2013

1
. 

Zowel de scholen als wij zijn erg blij met deze subsidie en willen graag met elkaar aan de slag om extra 
lessen voor deze leerlingen te gaan organiseren om hen extra ontwikkelingskansen aan te bieden. 
 
het project 
De gemeente Gouda heeft het initiatief genomen om samen met de scholen de subsidieaanvraag in te 
dienen. Daartoe heeft zij, in overleg met de schoolbesturen, contact gezocht met die basisscholen die buiten 
de zogenoemde impulsregeling vallen maar wel veel gewichtenleerlingen hebben. Daarbij is tevens gekeken 
of deze scholen ook veel leerlingen uit Gouda-oost hebben, gezien onze inspanningen om juist de kinderen 
uit deze wijk extra kansen te bieden. Dit heeft ertoe geresulteerd dat de volgende scholen in het project 
participeren; de basisscholen de Goejanverwelleschool, het Schateiland en Al Qalam. Vanuit het voortgezet 
onderwijs participeren de Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman, de Goudse Waarden en het 
Antoniuscollege. De gemeente heeft het projectleiderschap op zich genomen. Zowel de gemeente als de 
scholen zijn enthousiast om op deze wijze te kunnen gaan werken aan de taalachterstand van sommige 
kinderen, bovendien denken we dat de resultaten van dit project bruikbaar zullen zijn voor alle scholen in 
Gouda. 
 
Doel van het project is om de komende 4 jaar (het project loopt t/m schooljaar 2012/2013) de kinderen op de 
scholen die daarvoor in aanmerking komen extra taal- en rekenonderwijs aan te bieden. De drie scholen 
doen dit op verschillende manieren. Zo gaat de Goejanverwelleschool extra lessen aanbieden voor 
schooltijd (dus ’s ochtends vroeg) en het Schateiland en Al Qalam na schooltijd. De lessen zijn vooral 
bedoeld voor kinderen die een achterstand hebben op taal- en rekengebied en de zogenoemde 
gewichtenleerlingen. De lessen zijn voor kinderen van groep 5 t/m groep 8. 
De scholen voor voortgezet onderwijs zijn bij het project betrokken omdat de kinderen die de extra lessen 
krijgen gemonitord gaan worden, waarbij dus specifiek gekeken gaat worden hoe deze kinderen instromen in 
het voortgezet onderwijs en of de extra lessen werkelijk resultaat laten zien. De bedoeling van het project is 
om de kinderen beter voor te bereiden op het voortgezet onderwijs en de aansluiting tussen het 
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs beter te laten verlopen. 
Overleg zal dan ook plaatsvinden over de verschillende methoden die gebruikt worden, de doorgaande 
leerlijn, de wijze van toetsen en de overgang naar het voortgezet onderwijs. 
Veel aandacht zal geschonken worden aan het betrekken van de ouders bij het traject. Deelname aan de 
extra lessen zal niet vrijblijvend zijn. 
 

                                                      
1
 de subsidie wordt via het schoolbestuur de Vier Windstreken aan de deelnemende partners beschikbaar gesteld. Zij hebben de 

zogenoemde kassierfunctie op zich genomen. 
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Het streven is om de ervaringen die worden opgedaan met dit project met de andere scholen in Gouda te 
delen zodat een ieder kan profiteren van dit project. Ook wordt het project uitgebreid gemonitord en 
geëvalueerd door een extern bureau, ingehuurd door het ministerie van OcenW. 
 
de planning 
De periode t/m december 2009 zal gebruikt worden om het project voor te bereiden, leerkrachten te werven 
en dergelijke. Vanaf januari 2010 zal het project daadwerkelijk op de scholen gaan draaien. Het project loopt 
t/m juni 2013.  
 
resultaat van vele inspanningen 
Na het busincident in Oosterwei is er veel belangstelling geweest voor Gouda, zowel op positieve als op 
negatieve wijze. Dit heeft echter wel geresulteerd in veel overleg en bezoeken naar onder andere 
ministeries. In het kader van het onderwijs bijvoorbeeld heeft op 26 november 2008 een delegatie van de 
gemeente onder leiding van wethouder Suijker een gesprek gevoerd met de staatssecretaris mevrouw 
Dijksma om bij het ministerie de problemen van Gouda onder de aandacht te brengen. Vervolgens heeft 
wethouder Menkveld op 5 mart 2009 een brief gestuurd naar het ministerie om de uitwerking van de 
impulsregeling voor gewichtenkinderen in Gouda onder de aandacht te brengen. Hierin is aangegeven dat 
de regeling voor Gouda ongunstig uitvalt omdat veel gewichtenkinderen niet in de zogenoemde 
impulsgebieden naar school gaan. In al deze bezoeken, briefwisselingen en andere contacten van college 
en raadsleden met de landelijke politiek is steeds benadrukt dat Gouda door allerlei regels tot nu toe buiten 
de boot viel waar het de grote subsidiestromen betreft. Toch is nu ook landelijke duidelijk geworden dat 
Gouda financiële ondersteuning nodig heeft om resultaten in de stad te kunnen boeken. Dit heeft 
geresulteerd in diverse subsidies voor bijv. de gezinsmanagers, het veiligheidshuis en de straatcoaches. De 
subsidie voor verlenging onderwijstijd kan nu aan deze rij worden toegevoegd. Een resultaat waar we trots 
op zijn. 
 
Met vriendelijke groeten, 

 
Arnout Menkveld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


