
Motie 2021 - 127 

Motie Stichting Bram en het voortgezet onderwijs

Inhoud van de motie

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2022;

overwegende dat:

1. de Ridderkerkse Stichting Bram al 8 jaar zorg, begeleiding én onderwijs op maat biedt aan 

kinderen met een (ernstig) meervoudige beperking in de leeftijd vanaf 3 jaar;

2. Stichting Bram een bijzondere klas runt in een reguliere basisschool in Ridderkerk

3. de interactie en het contact tussen leerlingen met en zonder beperking belangrijk is voor het 

wederzijdse begrip;

4. Stichting het Gehandicapte Kind   (voorheen NSGK) het concept Samen leren van Stichting 

Bram inmiddels landelijk heeft uitgerold. Er inmiddels 50 klassen zijn in basisscholen, zoals 

die van Stichting Bram;

5. Stichting Bram de wens heeft om een groep te starten voor leerlingen in het voortgezet 

onderwijs;;

6. Stichting Bram de samenwerking wil zoeken met het voortgezet (speciaal) onderwijs, de 

leeronderneming en het bedrijfsleven waardoor jongeren opgroeien tussen mensen met en 

zonder beperking;

is van mening dat:

a. het belangrijk dat Stichting Bram, ook in het voortgezet onderwijs, haar werk kan voortzetten;

b. dit jongvolwassenen met een beperking helpt bij verdere deelname aan de maatschappij;

verzoekt het college om:

1. in overleg te treden met het bestuur van Stichting Bram om te onderzoeken of in het 

schooljaar 2022-2023 een groep gestart kan worden voor kinderen / jongeren in de leeftijd van 

het voortgezet onderwijs;

2. de raad uiterlijk in mei 2022 van de uitkomsten van deze gesprekken op de hoogte te stellen;

en gaat over tot de orde van de dag.

https://gehandicaptekind.nl/wat-we-doen


De raadsleden, 

Björn Ros, GroenLinks Ridderkerk Arianne Ripmeester, PvdA Ridderkerk

Petra Van Nes-de Man, Burger op 1

Algemene informatie

Betreft raadsvoorstel nr. 388893

Behandeld in de raadsvergadering van 4 november 2021

Samenvatting

Onderwerp is het werk van Stichting Bram binnen het voorgezet onderwijs. 

Het college wordt verzocht in overleg te treden met het bestuur van Stichting Bram om te 

onderzoeken of in het schooljaar 2022-2023 een groep gestart kan worden in het voortgezet 

onderwijs. 

Uitslag stemming

De motie is aangenomen.

Stemverhouding

Voor: 18 (VVD, GroenLinks, CDA, Los, Van der Linden, ChristenUnie, D66, Burger op 1, Leefbaar 

Ridderkerk, PvdA)

Tegen: 11 (Kloos, Van Vliet, SGP, Partij 18PLUS)
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