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MANIFEST Kansrijk opgroeien in Arnhem

Datum 16 maart 2022

ARNHEM - Komende vrijdag, 18 maart, neemt burgemeester Marcouch van Arnhem het
manifest Kansrijk opgroeien in Arnhem in ontvangst van Arnhemse jongeren.

Deze week kan gestemd worden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voordat de coalitie rond is
vragen de jongeren en het onderwijsveld van Arnhem wat er politiek nodig is om kansrijk op te
groeien in Arnhem. Dit is verwoord in een Manifest, samengesteld voor en door jongeren van
Arnhem. Waarbij Sylvia Veltmaat, bestuurder van Flores Onderwijs, het voortouw nam.

In het Manifest roepen we de Arnhemse politiek op om het verschil te maken voor onze kinderen
en jongeren met het nieuwe coalitieakkoord.

Arnhem staat 9e op de lijst van kansarmste gemeenten in Nederland. Dit betekent dat wie geboren
wordt in Arnhem een stuk slechtere vooruitzichten heeft dan wie in een (even arm of rijk) gezin
opgroeide in steden met soortgelijke of zelfs grotere problematiek zoals Rotterdam of Amsterdam, of
iets minder problematisch, Tilburg of Nijmegen.

Vanuit het onderwijsveld in Arnhem is het onze gezamenlijke ambitie dat we kinderen in onze stad
goede kansen willen bieden. Wij dragen daar allemaal vanuit onze eigen kernopdracht aan bij.
We hebben echter in aansluiting op de vastgestelde visie sociaal domein, het jeugdbeleid en de aanpak
Arnhem Oost, de steun van de gemeente nodig (regierol) om met alle partijen samen, in samenhang,
de goede dingen doen. Om samen meer impactvol en van betekenis te zijn. De politieke partijen
kunnen nu bij de vorming van een coalitie het verschil maken voor de jongeren in Arnhem. Met dit
Manifest worden ze opgeroepen om de handen ineen te slaan.

We hebben verlangens en ambities rondom de volgende vijf punten:
#1 Preventieve aanpak
#2 Gebiedsgericht werken
#3 Kansengelijkheid
#4 Diversiteit & Inclusie
#5 Schaarste arbeidsmarkt
Deze punten staan uitgewerkt in het Manifest.

We vragen dit namens alle kinderen en jongeren in Arnhem,
namens deze organisaties:
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WAT: Aanbieden Manifest Kansrijk opgroeien in Arnhem aan burgemeester Marcouch
WANNEER: Vrijdag 18 maart 2022 - 10.45-11.15 uur
WIE: Jongeren van Arnhem & Burgemeester Marcouch

& vertegenwoordigers uit het onderwijsveld
CONTACT: Eefje van den Broeck, woordvoerder Flores Onderwijs,

communicatie@floresonderwijs.nl, 06 123 357 44

Noot voor de redactie
U bent van harte welkom bij het aanbieden van het Manifest.
Het Manifest kunt u vrijdag 18 maart vanaf 12.00 uur rechtenvrij gebruiken en ontvangt u als bijlage.
Tot die tijd is het Manifest onder embargo. Ergo, na het aanbieden aan burgemeester Marcouch.

Voor meer informatie:
● Eefje van den Broeck, Flores Onderwijs, 06 123 357 44,

communicatie@floresonderwijs.nl| www.floresonderwijs.nl

Flores Onderwijs
De 33 scholen van Flores Onderwijs verzorgen goed, passend en eigentijds openbaar en (algemeen)
bijzonder onderwijs in Arnhem en Renkum. Wij hebben daarbij expliciete aandacht voor het creëren
van gelijke kansen.
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