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Motie: Coronials en kansengelijkheid
Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op donderdag 12 en vrijdag 12
november 2020,
Constaterende dat:
•

•

•

De ‘intelligente lockdown’ in het voorjaar van 2020 en alle maatregelen ter controle van
COVID-19 sindsdien, grote gevolgen hebben gehad voor alle Zeeuwen;
Scholieren en studenten tot op de dag van vandaag aangepast onderwijs volgen, andere
en minder stage- en leerwerkplekken ter beschikking hebben en zij ook bij verenigingen
en in hun omgeving niet hun normale leer- en leefervaringen kunnen opdoen;
Deze periode in hun ontwikkeling niet meer terugkomt en de gevolgen van deze
maatregelen daarmee voor deze generatie niet alleen bepalend zijn voor hun heden maar
ook voor hun kansen voor de toekomst;

Overwegende dat:
•
•
•
•

Iedereen in Zeeland het verdient zijn talent ten volle te ontwikkelen, zowel in onderwijs,
op de arbeidsmarkt als in het samenleven met anderen;
Niet waar je vandaan komt maar waar je wil komen in Zeeland bepalend moet zijn voor je
toekomst;
Afhankelijk van aanwezige ondersteuning vanuit thuis, school en omgeving COVID-19 de
bestaande kansenongelijkheid tussen jongeren vergroot;
De provincie middels ‘Jouw Zeeland’ Zeeuwse jongeren betrekt bij het ontwikkelen en
uitvoeren van beleid;

Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten:
•

•

•

Met het Zeeuws voortgezet onderwijs, MBO, HBO en WO te inventariseren wat de
gevolgen zijn geweest van de genomen maatregelen en welke belemmeringen en
uitdagingen zij op dit moment ervaren in het verzorgen van goed onderwijs aan hun
studenten of leerlingen;
Gebruikmakende van het platform ‘Jouw Zeeland’ jongeren te betrekken in het
inventariseren van de belemmeringen die zij ervaren ten gevolge van COVID-19 voor hun
ontwikkeling in de breedste zin des woords,
Op basis hiervan te komen tot een gericht actieplan om belemmeringen voor jongeren in
onderwijs en ontwikkeling weg te nemen en een impuls te geven aan het bevorderen van
de kansen voor deze generatie in deze uitzonderlijke tijd;

En gaat over tot de orde van de dag,

D66,
Ton Veraart

