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De buitengewone algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bijeen 
op 12 februari 2021.  
 
Constaterend dat 

 Jongeren in hun ontwikkeling in de hele onderwijsketen hard getroffen worden door de 
coronamaatregelen in het onderwijs.  

 Jongeren in 2020 en 2021 minder effectieve onderwijstijd genieten om hun talenten te 
ontplooien waardoor het risico voor onderprestatie of prestatiedruk ontstaat.  

 Er grote inspanningen zijn geweest van de mensen in en rond het onderwijs om jongeren 
tijdens de coronapandemie via nieuwe oplossingen toch onderwijs te kunnen bieden.  

 Er desondanks kinderen achterop zijn geraakt en deze achterstand niet meer zonder extra 
inspanningen bovenop het reguliere lesprogramma kunnen inhalen.  

 Het kabinet € 244 miljoen heeft vrijgemaakt voor het organiseren van inhaal- en 
ondersteuningsprogramma’s in de periode van de zomervakantie 2020 tot aan de 
zomervakantie 2021.  

 Lokale overheden samen met de onderwijsbesturen die actief zijn in hun gemeente, in staat 
zijn om het totale overzicht te verkrijgen op de achterstanden in hun gemeente en additionele 
middelen vanuit dat totaaloverzicht gericht kunnen inzetten.  

 
Overwegend dat 

 Jongeren de kans moeten krijgen om de verloren onderwijstijd in te halen.   

 Jongeren deze achterstand niet binnen het reguliere lesprogramma kunnen inhalen.  

 Er ook de aankomende drie schooljaren extra geld nodig is voor inhaal- en 
ondersteuningsprogramma’s om invulling te geven aan de verlengde onderwijstijd.  

 
Draagt het VNG bestuur op zich hard te maken om 

 Bij de voorbereiding op de kabinetsformatie financiële ruimte te claimen voor iedere jongere 
om de verloren onderwijstijd in de coronaperiode in te halen voor de periode september 2021-
september 2024. 

 De hierbij behorende additionele middelen ter beschikking te stellen aan de lokale overheden 
en onderwijsbesturen samen, zodat zij in goed onderling overleg, onder regie van de lokale 
overheden, in staat worden gesteld invulling te geven aan de verlengde onderwijstijd.  

 
En gaat over tot de orde van de dag 
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Annette Wolthers 
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Nathanael Middelkoop 
Wethouder Onderwijs gemeente Urk 
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