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Motie: Lesmateriaal voor iedereen 

Indiener: Arjen Kapteijns, GroenLinks 

 

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 juni 2020, ter bespreking van 

Voorstel van het college inzake programmarekening 2019 (RIS305159), voorstel van het college inzake 

resultaatbestemming 2019 (RIS305192). 

 

Overwegende, dat:   

▪ Er in het Haagse onderwijs al sprake is van ongelijkheid op basis van verschillende 

scheidslijnen, waaronder afkomst, sociaal economische achtergrond en opleidingsniveau van 

de ouders. 

▪ Ongelijke beschikbaarheid van- of toegang tot lesmaterialen geen basis mag vormen voor meer 

ongelijke kansen in het onderwijs. 

 

Constaterende, dat:  

▪ Sommige middelbare scholen extra eisen stellen ter voorbereiding op een extra coronagolf en 

hierbij onder andere eisen dat elk kind een laptop heeft; 

▪ Er vanuit de scholen al een lobby richting het rijk plaatsvindt om laptops onder standaard 

lesmateriaal zoals boeken te laten vallen; 

▪ Stichting Leergeld minima-gezinnen die daarvoor in aanmerking kwamen van een laptop 

hebben voorzien, maar financieel niet in staat is alle kinderen uit deze gezinnen afzonderlijk 

van een laptop te voorzien; 

▪ De toezegging om hier in het najaar naar te kijken waardevol is, maar te laat is om 

aanschafeisen voorafgaand aan het aankomende schooljaar voor ouders te dekken. 

 

Verzoekt het college: 

▪ Als stadsbestuur samen met de scholen op te trekken in hun lobby richting het rijk;  

▪ Bij schoolbesturen te verzoeken zolang die lobby nog niet tot de gewenste resultaten heeft 

geleid geen extra laptopeis te stellen, wanneer ze dit toch doen hun leerlingen zelf te 

ondersteunen bij de aanschaf hiervan; 

▪ Zich er samen met Stichting Leergeld binnen de financiële mogelijkheden maximaal voor in te 

zetten dat leerlingen uit minimagezinnen zo min mogelijk de dupe zijn van de scholen die hun 

extra eisen toch doorzetten. 

 

En gaat over tot de orde van de dag.
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