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Onderwerp Startnotitie NPO 
 
Toezegging gedaan door Mirjam Bakker 
 

Omschrijving toezegging 

N.a.v. agendapunt 8. Startnotitie Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zegt het college toe dat er een 
toelichting komt op de Globals Goals (3, 4 en 10) die in het raadsvoorstel genoemd worden. 
 

Datum schriftelijke reactie  

27 januari 2022 
 

Schriftelijke reactie 

Global Goal 3: Goede gezondheid en Welzijn, ofwel: “Het voorkómen van overlijden op jonge leeftijd 
veroorzaakt door slechte zorg voor moeder en kind maakt hier deel van uit, net als het aanpakken 
van lichamelijke ziektes en psychische problemen.” 
Omdat uit onderzoek bleek dat de kinderen en jongeren vooral op het gebied van sociaal-
emotionele ontwikkeling achterstanden hebben opgelopen, met psychische problemen als gevolg, 
wordt er met de startnotitie ingezet op het welzijn van kinderen en jongeren. Met behulp van 
activiteiten op het gebied van bewegen werken we bovendien aan de fysieke gezondheid.   
 

Global Goal 4: Kwaliteitsonderwijs, ofwel: “ Nederland richt zich op het behouden en verbeteren van 
de kwaliteit van het onderwijs en het bieden van kansen aan jongeren via onderwijs, training of 
werk.” We dragen hier via de notitie indirect aan bij door in te zetten op het (hernieuwd) 
versterken van samenwerkingverbanden tussen opvang, onderwijs en hulpverlening (IKA) en meer 
direct door het organiseren van de zomerschool. De laatste beoogt gericht te werken aan 
onderwijsachterstandenden van kinderen in de hoogste groepen van het basisonderwijs. Naast de 
onderwijsachterstanden wordt er ook gewerkt aan het bieden van kansen door het verbreden van 
ervaringen van kinderen d.m.v. sport, cultuur, etc. 
 

Global Goal 10: Ongelijkheid verminderen, ofwel: “Iedereen moet gelijke kansen hebben en betrokken 
worden bij alle sociale, economische en politieke aspecten van de maatschappij. Economische 
groei moet inclusief zijn, dat betekent dat iedereen erbij betrokken moet worden. En dan 
moeten we het ook aandacht hebben voor sociale aspecten en het milieu. 
De lockdowns uit de afgelopen periode hebben tot gevolg gehad dat de kloof tussen kansrijke en kansarme 
kinderen groter is geworden. De startnotitie draagt bij aan dit doel door de zomerschool te organiseren, die 
vooral bedoeld is voor kwetsbare kinderen. 
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