
 
 
Tienpuntenmanifest PvdA Tilburg: investeer in onderwijs!  
 
De PvdA staat voor goed onderwijs en het beste willen voor onze kinderen en hun toekomst. De 
gemeente gaat als laagste overheid maar zeer beperkt over onderwijs. Zij kan sturen op 
onderwijshuisvesting en kan onderwijs de motor van de samenleving laten zijn. In het 
coalitieakkoord spreekt het College uit stevig in te willen zetten op onderwijs. Zij stelt structureel 1 
miljoen euro beschikbaar en 1 miljoen eenmalig als extra impuls. Tot op heden heeft de PvdA echter 
geen concrete onderwijsagenda gezien. Er is daarentegen nog veel te doen in Tilburg. Het blijft teveel 
bij kleine initiatieven, welke daarna onvoldoende worden omgezet in een goed onderzoek of breed 
beleid. Ook blijven volgens een landelijk SCP-onderzoek ouders ontevreden over 
onderwijshuisvesting.1 De PvdA Tilburg lanceert dit tienpuntenmanifest om aan te geven waaraan 
het beschikbare geld wat haar betreft kan worden besteed. Deel A betreft de vijf punten ten aanzien 
van ‘onderwijs als motor van de samenleving’ en deel B de vijf punten ten aanzien van 
‘onderhuisvesting en schoolpleinen’. Het College wordt hierbij opgeroepen om met een eigen visie te 
komen en op het manifest van de PvdA te reageren. De PvdA zal het manifest door middel van 
concrete moties en amendementen in de politieke arena brengen.   
 

A) Onderwijs als motor van de samenleving 
 

1. Voortijdig schooluitval tegengaan. 
 
Voortijdig schooluitval is al enkele jaren een speerpunt van het gemeentelijk beleid. Er is veel geld in 
gestoken en de eerste jaren is het aantal schoolverlaters sterk gedaald. Nu komt het echter aan op 
doorpakken. Er zijn nieuwe ideeën en creatieve oplossingen voor de harde kern schoolverlaters 
nodig. Dáár moet het College op inzetten. Naast de zomerschool kan het College bijvoorbeeld het 
nieuwe initiatief van een Lenteschool omarmen. Er liggen ook nog kansen in de verbinding tussen IKC 
(integraal kind centra’s) en voorschoolse voorzieningen, tussen basisschool en voortgezet onderwijs, 
binnen het voortgezet onderwijs, en tussen het voortgezet en hoger onderwijs. Er is altijd meer te 
doen tegen voortijdig schooluitval! De PvdA pleit er voor om altijd voorloper en pilotgemeente te zijn 
op het gebied van voortijdige schooluitval en met creatievere oplossingen dit probleem aan te 
pakken! 
 

2. Stages voor iedereen beschikbaar. 
 
De basisscholen kennen snuffelstages, de middelbare scholen maatschappelijke stages en hogere 
opleidingen stages die verplicht onderdeel zijn van de opleiding. Er is op alle fronten een tekort aan 
deze stages. Scholen vinden moeilijk organisaties en bedrijven voor stages (matching). Stages dragen 
bij aan de ontwikkeling van het kind of de jongere en zijn daarmee van groot belang voor de 
maatschappij. Soms is afstuderen zonder stage niet eens mogelijk. De gemeente moet om te 
beginnen als werkgever en als opdrachtgever (waaronder aanbestedingen) zelf meer 
ervaringskansen bieden voor kinderen en jongeren. De PvdA wenst dat het College zich meer inzet 
voor het aantal stages en de matching van stages! 
 

3. Laaggeletterdheid aanpakken. 
 
Duizenden inwoners van onze gemeente hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen. Dit betreft 
een groot probleem voor de betreffende personen in een tijd waarin de overheid steeds meer 
uitgaat van zelfredzaamheid en eigen kracht. Ook de digitalisering maakt het steeds moeilijker om 
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mee te doen wanneer je geen basisvaardigheden bezit. Een laaggeletterde vraagt vaak moeilijk om 
hulp. Terwijl het voor de opvoeding van je kinderen of het vinden van werk juist zo noodzakelijk is 
om te kunnen schrijven, lezen en rekenen. De overheid is hier dus aan zet. Bijvoorbeeld door de 
groep laaggeletterden als belangrijke doelgroep te benoemen in haar beleid (WMO/Onderwijs) en 
door de sociale (wijk)teams en de afdeling Werk&Inkomen toe te rusten met deskundigheid in het 
traceren, bespreekbaar maken en doorgeleiden van laaggeletterden naar passende en 
resultaatgerichte activiteiten. De PvdA staat voor meer inzet op dit gebied! 
 

4. Kinderen gezond houden. 
 
Een groot maatschappelijk probleem is overgewicht. Meer en meer vindt overgewicht ook bij 
kinderen plaats. Met name door verkeerde voeding en onvoldoende bewegen. Gezonde voeding op 
scholen in combinatie met voedings- en bewegingseducatie kan dit maatschappelijk probleem 
beperken. De GGD heeft zich een tijd lang voor dit onderwerp ingezet, maar momenteel lijkt het stil. 
De PvdA wil zich niet neerleggen bij overgewicht onder kinderen en vindt dat er maatregelen moeten 
komen. Het (voedings-)gedrag van kinderen en ouders kan worden beïnvloed door betere scholing. 
Een voorbeeld is de JOGG-aanpak (Jongeren Op Gezond Gewicht) in Stokhasselt die naar andere 
wijken uitgebreid zou kunnen worden. Bovendien kunnen kantines gezonder worden gemaakt, al dan 
niet met hulp van de gemeente en het programma Lekker Fit! De PvdA roept het College op tot 
concrete acties om de Tilburgse kinderen gezond te houden en te krijgen! 
 

5. Maatschappelijke lespakketten: creëer een brede blik op de maatschappij. 
 
Onderwijs is meer dan rekenen en taal. Op scholen worden kinderen de rest van hun leven gevormd. 
Daarom is het belangrijk dat er aandacht is voor maatschappelijke vraagstukken. Denk aan pesten of 
discriminatie, maar zeker ook aan natuur- en cultuureducatie. Scholen hebben echter maar een 
beperkt aantal uren in de lesroosters en een beperkt budget. Het moet hen daarom zo makkelijk 
mogelijk worden gemaakt om binnen een beperkte tijd hieraan aandacht te besteden. De PvdA roept 
het College op scholen te stimuleren om en te faciliteren in het aanbieden van maatschappelijke 
lespakketten. 
 

B) Onderwijshuisvesting en schoolpleinen 
 

6. Laat onderwijzers en kinderen functioneren in een goed binnenklimaat! 
 
Enkele jaren geleden is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het binnenmilieu op basisscholen. 
Uit dat onderzoek bleek dat het binnenklimaat op ruim tachtig procent van de scholen in Nederland 
niet voldoet aan de minimale eisen. Dit heeft tot gevolg dat kinderen slecht konden presteren of zelfs 
hoofdpijn kregen. De GGD heeft naar aanleiding van dat onderzoek op een zeer beperkt aantal 
scholen gekeken naar het binnenklimaat en aanpassingen gedaan. Toch ontbreekt een totaalbeeld 
van alle scholen. Het probleem is ook breder dan de basisscholen. Zo gaf de middelbare school het 
Theresialyceum recent nog bij de aankondiging van een verbouwing aan een zeer slecht 
binnenklimaat te hebben. De PvdA roept het College op tot een brede scan van het binnenklimaat 
onder alle basisscholen en middelbare scholen en het beschikbaar stellen van geld om 
geconstateerde knelpunten op te lossen! 
 

7. Doorpakken met duurzame energie bij scholen.  
 
Het College heeft reeds een scan uitgevoerd welke scholen er geschikt zijn voor zonnepanelen. Het 
blijft echter onduidelijk op welke wijze en in welk tempo het College de scholen aan wenst te pakken 
die geschikt zijn voor deze panelen en hoe de aanloopkosten gefinancierd zullen worden. Wat is het 



 
tempo? Wie betaalt deze ingrepen? De PvdA wenst door te pakken. Zonnepanelen verlagen de 
energierekening voor scholen, geven een goed voorbeeld naar kinderen op het gebied van duurzame 
energie en kunnen ondersteunend zijn in lessen, bijvoorbeeld bij het vak techniek. Bij scholen kan 
echter breder gekeken worden dan enkel naar zonnepanelen. Welke andere maatregelen rondom 
duurzame energie zijn mogelijk? Juist op die scholen waar zonnepanelen niet mogelijk zijn. De PvdA 
roept het College op om werk te maken van duurzaamheid op scholen! Vergezeld door educatieve 
lessen voor kinderen op het gebied van duurzaamheid en techniek. Aan de slag! 
 

8. Sporten is leuk en gezond: alle scholen fatsoenlijke sport- en spelfaciliteiten. 
 
Bij een basisschool of middelbare school behorende sportfaciliteiten dienen altijd voldoende te zijn. 
Recent is vanuit die ambitie bij basisschool De Elzen een nieuwe gymzaal gebouwd en ook bij het 
Theresialyceum komt een nieuwe gymzaal. De PvdA vraagt zich echter af of alle scholen voldoende 
sportfaciliteiten hebben en roept het College op te onderzoeken of de sportfaciliteiten in voldoende 
mate aanwezig zijn en de leerlingencapaciteit van de school aankunnen. Iedere school en iedere 
leerling verdient het namelijk om op school te kunnen sporten! 
 
Ook op basisscholen moeten er spelmogelijkheden voor kinderen zijn. Een goed voorbeeld is 
Schoolplein 14 van de Johan Cruyff Foundation. Met een relatief kleine bijdrage van de overheid kan 
dit gerealiseerd worden. De PvdA roept het College op Schoolplein 14 en soortgelijke initiatieven 
actief te promoten en bij te dragen aan realisatie! 
 

9. Niet blowen op schoolpleinen. 
 
In 2013 heeft burgemeester Noordanus gesteld dat er een onderzoek zou komen naar blowverboden 
op schoolpleinen. Drugs, ook softdrugs, dient niet in de buurt van kinderen en jongeren te komen. De 
PvdA Tilburg ziet dit onderwerp daarom graag terug op de agenda. Wat heeft het onderzoek 
opgeleverd en welke maatregelen kunnen ingevoerd worden? Alle schoolpleinen drugsvrij! 
 

10. Schoolpleinen, van grijs naar groen!  
 
Teveel schoolpleinen bestaan nog uit tegels, terwijl de meerwaarde van groen (gezondheid/aanzien) 
reeds lange tijd is aangetoond. Op groene schoolpleinen wordt bijvoorbeeld minder gepest.2 
Mondjesmaat worden er projecten opgestart om dit te veranderen, bijvoorbeeld ‘Bomen voor 
scholen’ (2011, één boom voor 15 scholen). Een moestuin, natuurlijke speeltoestellen en meer gras, 
hagen en bomen is echter op veel meer plaatsen mogelijk en noodzakelijk. De PvdA roept het College 
op om echt werk te maken van vergroening van schoolpleinen en het niet bij kleine initiatieven te 
laten! 
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