
 

   

 

MOTIE 
Achterstanden weg na corona 

 

De gemeenteraad van Papendrecht, in vergadering bijeen op 8 juli 2021, behandelend het agendapunt 
Kaderbrief 2022, 

 

Overwegende dat: 

• het Rijk heeft aangekondigd een Nationaal Programma Onderwijs te starten om achterstanden 
die zijn ontstaan door de coronacrisis, in te lopen; 

• dit fonds 8,5 miljard euro bedraagt, waarvan het overgrote deel naar scholen gaat, en 
gemeenten hieruit middelen zullen ontvangen om op gemeenteniveau ‘witte vlekken’ in het 
aanbod op te vullen; 
 

 

Van mening zijnde dat: 

• kinderen en jongeren niet alleen op het gebied van leerstof achterstanden hebben opgelopen, 
maar ook hun sociaal-emotionele ontwikkeling ‘on-hold’ stond tijdens de coronacrisis; 

• veel kinderen en jongeren een moeilijke tijd hebben gehad, waarbij het niet fysiek kunnen 
treffen van leeftijdgenoten veel is genoemd als grootste gemis; 

• scholen het inlopen van achterstanden in leerstof veelal op zich zullen nemen; 
• gemeenten bij het invullen van de ‘witte vlekken’ in het bijzonder oog moeten hebben voor 

mogelijke sociaal-emotionele achterstanden en het herstellen van het groepsproces en 
verbinding tussen jongeren; 

• de invulling van een programma vooral via verbindende activiteiten als sport en cultuur moet 
worden ingevuld (en het vraagstuk dus niet als zorgvraagstuk wordt opgepakt); 

• overleg met onderwijsinstellingen in Papendrecht en voorbeelden uit andere gemeenten kunnen 
worden betrokken bij het komen tot een programma. 
 

 

Draagt het college op: 

• zo snel als mogelijk te inventariseren wat de ‘witte vlekken’ in het extra onderwijsaanbod in 
Papendrecht zullen zijn (waarbij van scholen verwacht mag worden dat zij achterstanden in 
leerstof voor hun rekening nemen); 

• zodra bekend is hoeveel middelen Papendrecht krijgt, invulling te geven aan een programma; 
• de raad hiervan op de hoogte te stellen.   

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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