Peiling inwoners Woerden Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Q16 Integraal onderwijs (ontbreekt)De kwaliteit van onderwijs is mede
bepalend voor het niveau van algemene vorming. Algemene vorming
beoogt “het bijbrengen van die kennis en vaardigheden die voor ieder
volwassen lid van de samenleving als zodanig, gewenst zijn.” Op de
langere termijn is dit van grote invloed op de kwaliteit van onze
leefomgeving. De thema’s uit de Omgevingsvisie moeten daarom bij
voorkeur integraal behandeld worden als onderwerp binnen de les
algemene vorming/burgerschap, gekoppeld aan de Sustainable
Development Goals (SDG’s).
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Hoe belangrijk vindt u dit thema?

Selecteer uw
keuze

0%

10%

20%

Zeer belan…

30%

40%

50%

Belangrijk

60%

70%

Neutraal

80%

90%

100%

Onbelangrijk

Zeer onbel…
Hoe tevreden bent u met de stand van zaken rond dit thema?
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Hoe tevreden bent u met de stand van zaken rond dit thema?
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WAT ZIJN UW IDEEËN VOOR VERBETERING VOOR DIT THEMA?

DATE

1

oa- Makkelijke en meer verkrijgbare boekjes voor anderstaligen/vluchtelingen: plaatjes met
nederlandse tekst eronder (en taal van herkomst.)

3/13/2022 12:02 PM

2

Weet niet wat SDG s zijn, weet ook niet waar de les algemene vorming wordt gegeven

3/11/2022 5:11 PM

3

Meer aandacht voor opleiden en toegevoegde waarde van vakmensen!

3/11/2022 11:22 AM

4

Hier heb ik geen zicht op en geen oordeel over.

3/10/2022 2:19 PM

5

Scholen moeten seeds groter worden ipv meer aandacht voor kinderen in kleinere klassen.

3/10/2022 11:43 AM

6

Risico van partijafhankelijk visie is te groot in het onderwijs

3/9/2022 7:25 PM

7

Onderwijs is zeer belangrijk. Maar ieder kind is anders. Geef maatwerkoplossingen waar nodig
ipv 1 oplossing

3/9/2022 12:16 PM

8

Voorzover een gemeenten invloed heeft zou school veel meer moeten gaan over goed
burgerschap, natuurlijk leven... Over welzijn. En minder over cognitie en competitie

3/8/2022 10:25 PM

9

Eens als het om brede maatschappelijke zaken gaat Als het om lokale zaken gaat, is de vraag
of dat altijd zinvol is Geen suggesties

3/8/2022 9:24 PM

10

Meer cursussen vanuit de geneente

3/8/2022 11:10 AM

11

Ontzettend goed plan om de SDGs te integreren in lesgeven. Bewustzijn creeeren over welke
immense problemen we als wereld momenteel en in de nabije toekomst voorstaan is
essentieel om ervoor te zorgen dat iedereen vanuit zichzelf gaat bijdragen aan een duurzamere
wereld waarin deze problemen naar de achtergrond kunnen verdwijnen.

3/7/2022 4:48 PM

12

De sdg's zijn niet voor niets ontwikkeld door de UN en kunt u zien als een overkoepelende
omgevingsvisie voor de wereld. Een fors aantal van deze doelen komt overeen met de thema's
in de Omgevingsvisie. Laten we ons inspannen om dit met de paplepel in te gieten. Bied als
gemeente faciliteiten om deze onderwerpen op een bij de school passende manier te
bespreken. Interactieve natuur- ,milieu- en omgevingseducatie. Met prijsvragen, games,
verbeterprojecten etc.

3/7/2022 4:22 PM

13

Hier is ook een taak voor de ouders/opvoeders weggelegd.

3/6/2022 11:29 AM

14

Voorlichting en vorming veel meer aandacht geven

3/6/2022 9:51 AM

15

Het onderwijs kan niet alles oplossen. Laat de gemeente maar naar het onderwijs toekomen
om ze wat zorg uit handen te nemen. Bijvoorbeeld posters voor op school of lessen verzorgen.
Excursies naar de gemeente en de gemeenteraad. Games over thema’s in de gemeenteraad.
(Vergelijk model-VN op middelbare scholen)

3/6/2022 9:41 AM

16

Directer contact met de inwoners is gewenst

3/5/2022 10:15 AM

17

Betere voorlichting en lespakketten op scholen vooral

3/4/2022 1:06 PM

18

Omgevingswet is in de kern een planningswet om tot ruimtelijke beslissingen te komen. Er
moet op relevante onderdelen getoetst worden, zoals milieu, vergunningen, toekomstig
ruimtegebruik. In mijn ogen staat onderwijs daar buiten

3/4/2022 10:53 AM

19

Landelijk probleem

3/4/2022 10:31 AM

20

Niet alles op het bordje van de scholen gooien

3/3/2022 8:16 PM

21

Eerst basis niveau onderwijs (landelijk) op orde en van hoog niveau

3/3/2022 7:44 PM

22

Zorg dat het werk als leraar weer beter en leuk word

3/3/2022 11:06 AM

23

Ook is er weinig keus voor kinderen met een rugzakje. Zij worden te weinig gehoord en er zijn

3/1/2022 10:43 AM
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te weinig scholen waar zij terecht kunnen
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