
 

 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders  

 

Schriftelijke vragen cf. art. 30 van het Reglement van Orde 

Betreft: Geen lege magen op scholen  

Rotterdam, 12 oktober 2018 

Geacht college,  

 

Nog steeds gaan in Rotterdam teveel kinderen zonder ontbijt of lunch naar school. Iedereen snapt 

dat dat ongezond voor ze is en funest is voor de concentratie in de klas. 

 

Gelukkig zijn er Rotterdamse helden die hun hart laten spreken. Zoals Johan de Boterhammenman 

die voorkomt dat veel kinderen met een lege maag in de klas zitten. Komende dinsdagochtend vraagt 

groenteboer Frans van de Polder met een ‘walking breakfast’ aandacht voor kinderen uit de buurt 

die elke dag zonder goed ontbijt naar school gaan. Talloos zijn de docenten die standaard een tas 

met extra eten in hun klaslokaal hebben staan om te geven aan wie dat nodig heeft.  

 

Zij doen dat met liefde voor de kinderen en voor het lesgeven, maar vragen zich tegelijkertijd af 

waarom hier niet structureler wat aan gedaan kan worden. Zij zien met eigen ogen dagelijks de 

schrijnende armoede in gezinnen waardoor op sommige dagen er gewoon geen geld is voor 

boodschappen. Zij zien ook de onwetendheid van veel ouders over het belang van een gezond 

ontbijt, de onmacht om de juiste keuzes te maken.  

 

Het is een wijdverbreid probleem met soms complexe oorzaken. Maar dat mag niet betekenen dat 

wij als politiek en overheid dit loslaten en de verantwoordelijkheid bij docenten en betrokken 

bewoners over de heg kieperen. Waar financiële problemen spelen, moeten we de helpende hand 

bieden. Waar ouders onvoldoende in staat zijn om gezonde afwegingen te maken, helpen we om ze 

wijzer te maken. De PvdA Rotterdam is het eens met iedereen die vraagt om een actievere houding 

van de gemeente.  

 

Daarom heeft de PvdA de volgende vragen aan het college: 

1. Is het college bekend met dit probleem? Zo ja, hoe groot schat het college dit probleem? 

2. Klopt het dat schuldenproblemen vaak ten grondslag liggen aan de problemen waar deze 

gezinnen mee te komen hebben? Mocht dat niet bekend zijn, kan deze veronderstelling dan getoetst 

worden? 

3. Kunnen docenten ergens melding doen (bijvoorbeeld bij de Wijkteams) als zij kinderen in de 

klas hebben die regelmatig zonder eten (ontbijt en/of lunch) op school komen? 

4. Is het college bereid om elke ouder die zijn/haar kind zonder eten naar school stuurt thuis te 

laten bezoeken en inkomens- en opvoedingsondersteuning te bieden? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Co Engberts 


