
4. Onderwijs



Doelstellingen

D.4.01 Scheppen van voorwaarden voor kwalitatief goed onderwijs

Als gemeente scheppen we randvoorwaarden voor peuterspeelzalen en onderwijs. Kwaliteit gaat 
hierbij vóór kwantiteit. Afspraken hierover leggen we vast in de Regionaal Educatieve Agenda en in de 
activiteitenplannen voor- en vroegschoolse educatie. Onderwerpen die hier onder andere aan de orde 
komen zijn: leerplicht, schoolbegeleiding, Onderwijs Achterstanden en passend onderwijs.

Stand van zaken
De REA voor het po en het vo/mbo is een aantal keer bijeen geweest. Er zijn concrete 
doelstellingen geformuleerd. Iedere bijeenkomst wordt een onderwerp voorbereid en 
besproken.  Gesproken is o.a over de doorgaande lijn tussen voorschool, po en vo, de 
problematiek van statushouders, voortijdig schoolverlaters en jonge mantelzorgers.

Maatregelen

4.001 Passend onderwijs invoeren

Kinderen met een handicap of gedragsproblemen hebben recht op een passende onderwijsplek. Dat 
kan in het speciaal onderwijs of met extra begeleiding op een gewone school. Sinds augustus 2014 is 
er een nieuw stelsel voor passend onderwijs. Dit verplicht scholen een passende onderwijsplek te 
bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.  Effecten worden steeds zichtbaarder. 
Samen proberen we knelpunten op te lossen. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente ook 
verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd. We stemmen de zorg voor jeugd en de zorg op school op 
elkaar af. Dit doet recht aan het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur. In 2017 bezoeken 
we alle scholen voor po. We vragen de scholen een beeld te schetsen van passend onderwijs in de 
praktijk. Deze inzichten gebruiken we vervolgens voor bijstelling van het beleid. Daarnaast nemen we 
als Walcherse gemeenten en schoolbesturen deel aan de landelijke monitor.
Projectleider/budgethouder: Israel Cora
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 08-09-2015 
Gestart

Kwaliteit
In 2017 hebben wij de volgende resultaten behaald: 
- In maart 2017 hebben we meegedaan aan de monitor van het Nederlands Jeugdinstituut 
(NJI) over de afstemming tussen onderwijs en zorg. Aan deze monitor werkten medewerkers 
van jeugdzorgorganisaties, scholen en gemeenten mee. De resultaten waren positief: 
medewerkers uit het onderwijs en uit de zorg werken steeds beter samen. De samenwerking 
ervaren zij ook als positief. Toch ligt het belangrijkste verbeterpunt ook op het gebied van 
samenwerking: nu werkt men samen op basis van ieders eigen plan. De verbetering zit in het 
samenwerken vanuit 1 gezamenlijk plan. 
- Wethouder Molenaar bezocht in 2017 alle Veerse basisscholen. Hier bleek dat de Veerse 
scholen veel kinderen met een extra zorgvraag opvangen. Sommige scholen specialiseren 
zich (bijvoorbeeld in autisme). De scholen maken goed gebruik van elkaars expertise. 
- Op 21 juni 2017 vond de jaarlijkse conferentie passend onderwijs plaats. Meer dan 150 
medewerkers uit de zorg, het onderwijs en gemeenten gingen met elkaar in gesprek over 
onderwerpen als privacy, afstemming en thuiszitters. 
- Niet alle scholen zijn ook fysiek ingericht op passend onderwijs. Eind 2017 verleenden wij 
een bijdrage in de kosten van aanpassing van de toiletruimte op 2 scholen. 
- In de REA's  maakten wij met de schoolbesturen en de kinderopvang afspraken over 
thuiszitters, schoolbegeleiding en kwetsbare jongeren.
Tijd

Geld

4.002 Vormgeven nieuw beleid volwasseneneducatie

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Educatiewet van kracht. De verplichte winkelnering bij een ROC 
vervalt hierdoor. Niet de individuele gemeenten, maar een centrumgemeente (Goes) ontvangt de 
rijksbijdrage. Wij zetten de rijksbijdrage Walchers in. Doel is de vorming van een netwerkorganisatie: 
een taalhuis. Hier krijgt iedereen de bij hem of haar passende vorm van onderwijs in Nederlandse taal. 



Het taalhuis is half 2016 gestart. In 2017 worden de eerste resultaten zichtbaar. Vervolgens bepalen 
we waar bijgesteld moet worden. In 2017 krijgt ook het mobiele taalhuis Veere vorm.
Projectleider/budgethouder: Israel Cora
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 
Gestart

Kwaliteit
Wij  hebben in 2017 de volgende resultaten bereikt: 
- We verleenden aan Scalda en het taalhuis een subsidie om taalcursussen en taalactiviteiten 
te organiseren. 
- Het taalhuis gaf in 2017 cursussen aan medewerkers van de peuterspeelzalen, de 
consultatiebureaus en Stichting Welzijn Veere om laaggeletterdheid te signaleren. Daarnaast 
is zij gestart met taalcafés en organiseerde zij met de school in Grijpskerke een avond voor 
ouders. De coördinator reed mee op de bibliobus door de Veerse kernen. Hier bleek dat veel 
mensen nog niet bekend zijn met het taalhuis. Samen met Orionis en Dunya is een cursus 
gegeven voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze taalcursus is vooral 
gericht op participatie in het dagelijks leven. 
- Scalda gaf in 2017 taalcursussen aan: mensen met een buitenlandse afkomst, medewerkers 
van Orionis (op locatie), klanten van Orionis, ouders van leerlingen op 
basisscholen en mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast verzorgde Scalda 
cursussen rekenen,  niveauverhoging en de test en opleiding  voor de taaltoets. 
- In 2017 is op Walcheren niet het gehele budget voor educatie besteed. We mogen van het 
rijk 25% reserveren voor 2018. Dit doen we. We hoeven niets terug te betalen aan het rijk.
Tijd

Geld

Doelstellingen

D.4.02 Het huisvesten van onderwijs en peuterspeelzalen in doelmatige gebouwen

Basisonderwijs bieden we aan in doelmatige schoolgebouwen. Het uitgangspunt is meerdere 
voorzieningen in een schoolgebouw. We zien het onderwijs het liefst zo dicht mogelijk bij de kinderen. 
We volgen hiervoor het huisvestingsplan onderwijs 2013-2022, de dorpsvisies en de visie op 
accommodaties.

Stand van zaken
We volgen het huisvestingsplan 2013-2022. De bouw van de nieuwe school in Biggekerke is in 
voorbereiding. Hier wordt ook de Stichting Kinderopvang Walcheren bij betrokken. In een 
aantal kernen is de peuterspeelzaal ingetrokken in de school. Bij de projecten in Westkapelle, 
Oostkapelle en Serooskerke wordt de kinderopvang ook betrokken.

Maatregelen

4.003 In kaart brengen gevolgen loslaten begrip “richting” in planning 
onderwijshuisvesting

De staatssecretaris dient in het najaar van 2016 een wetsvoorstel in om het begrip "richting" los te 
laten in de planning van de onderwijshuisvesting. Dit betekent dat er meer ruimte komt voor het 
stichten van nieuwe scholen. In de toekomst kunnen ook scholen met een specifiek pedagogische 
grondslag worden gesticht. Dit heeft consequenties voor de gemeente, wij zijn verantwoordelijk voor 
het huisvesten van scholen. Ook voor het leerlingenvervoer kan dit consequenties hebben. De 
consequenties voor gemeenten brengen wij in kaart. Hierna passen wij eventueel bestaand beleid 
aan.
Projectleider/budgethouder: Israel Cora
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2017 
Niet gestart

Kwaliteit
De minister heeft het aangekondigde wetsvoorstel niet in 2017 naar de Kamer gestuurd. Het is 
niet duidelijk of dit voorstel nog doorgaat en zo ja, wanneer.
Tijd



Geld

4.004 Realiseren multifunctioneel gebouw in Biggekerke

In 2016 is de bouw van een multifunctionele accommodatie in Biggekerke voorbereid. We werken 
intensief samen met dorpsraad Biggekerke, Stichting Dorpscentrum, Primas-scholengroep en 
Woonburg. In 2017 staan de volgende onderdelen op de planning: vaststelling bestemmingsplan op 
2 februari, hiervoor krijgt u een voorstel.  Sloopwerkzaamheden en bouwrijp maken van januari tot en 
met maart. In april start Woonburg met de bouw van de accommodatie. Afronding is gepland in januari 
2018.
Projectleider/budgethouder: Cijsouw Suzan
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2017 
Gestart

Kwaliteit
Begin 2017  waren de oude school en het dorpshuis gesloopt, we voerden 
explosievenonderzoek, bodemonderzoek en archeologisch onderzoek uit. Er zijn geen 
explosieven aangetroffen in de bovenste 4 meter. Als bekend is waar de (hei) palen geplaatst 
worden, voeren we op die plaatsen nog een aanvullend diepteonderzoek uit.  De andere  
onderzoeken, zoals bodemonderzoek en archeologie, leverden geen bijzonderheden op.  U 
stelde in maart extra geld beschikbaar voor aanvullende maatregelen op het gebied van 
duurzaamheid.  Het terrein van de MFA is bouwrijp gemaakt, net als de aangrenzende 
bouwkavels. Voor beide kavels is een optie tot koop verleend.   De omgevingsvergunning is 
verleend.   Met de dorpsraad en  andere betrokkenen bespraken we het plan voor inrichting 
van het gebied rondom de multifunctionele accommodatie. Het  aanbestedingsproces van de 
bouw van de accommodatie duurde wat langer dan verwacht .  Het werk is inmiddels gegund 
aan Bouwbedrijf De Delta.  Vanwege de drukte in de bouw is niet meer in 2017 gestart. 
Partners zijn druk bezig met het opstellen van een plan voor de inrichting van de 
accommodatie  en een bijbehorende begroting. Op basis van dit plan vragen zij aanvullende 
subsidies van derden aan. 
 
Tijd
De bouw start in maart 2018, de oplevering is gepland in december van dat jaar.
Geld

Doelstellingen

D.4.03 Versterken vloeiende overgang tussen het peuterspeelzaalwerk, het primair 
onderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs/hoger onderwijs

De gemeente wil een vloeiende overgang tussen het peuterspeelzaalwerk, het primair onderwijs, het 
voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs/hoger onderwijs. Dit zorgt ervoor dat kinderen zich 
goed ontwikkelen en betere kansen hebben op de arbeidsmarkt. Afspraken hierover leggen we vast in 
de Regionaal Educatieve Agenda het activiteitenprogramma voor- en vroegschoolse educatie en het 
beleid omtrent volwasseneducatie.

Stand van zaken
In de REA is hierover gesproken. We onderzoeken de komende tijd hoe we de vorderingen 
van leerlingen met een mogelijke taalachterstand kunnen monitoren, van peuterspeelzaal tot 
eind basisschool.

Maatregelen

4.005 Harmoniseren kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

De rijksoverheid gaat verder met de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. In het 
najaar van 2016 dient het kabinet hiervoor een wetsvoorstel in. Dit heeft consequenties voor het 
gemeentelijk peuterspeelzaalbeleid. Oude peuterspeelzalen verdwijnen, er komt 1 nieuwe vorm van 
opvang voor kinderen. De gemeentelijke verantwoordelijkheid beperkt zich dan tot het regelen van 
opvang voor kinderen van 1- verdieners of niet-werkende ouders. In 2017 brengen wij de 



consequenties in kaart en starten wij  het implementatietraject samen met Kinderopvang Walcheren. 
Doel is ruim voor 1 januari 2018 volledige harmonisatie.
Projectleider/budgethouder: Israel Cora
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2017 
Niet gestart

Kwaliteit
Wij hebben in 2017 de volgende resultaten bereikt: 
- We hebben van het rijk in 2017 extra geld ontvangen voor de scholing van pedagogisch 
medewerkers op de peuterspeelzalen. Wij hebben dit geld ingezet voor scholing op het gebied 
van KIJK: signaleren en volgen van kinderen met een taalachterstand. Daarnaast voldoen alle 
pedagogisch medewerkers aan de taaleis. 
- Op 1 september 2017 had Stichting Kinderopvang Walcheren de peuterspeelzalen 
geharmoniseerd met de kinderopvang. Zowel administratief, financieel als kwalitatief zijn de 
peuterspeelzalen en de kinderopvang gelijk. 
- Door de harmonisatie ontvangt de stichting Kinderopvang Walcheren een hogere bijdrage 
van ouders. Ouders krijgen deze bijdrage vergoed via de kinderopvangtoeslag 
(belastingdienst). Hierdoor is het gemeentelijke subsidie voor 2018 lager dan in voorgaande 
jaren.
Tijd

Geld

4.006 Vormgeven nieuw beleid voor- en vroegschoolse educatie

De rijksbijdrage regeling Voor- en vroegschoolse educatie is met een jaar verlengd tot 1 januari 2018. 
In de loop van 2017 wordt het rijksbeleid vanaf 2018 bekend. Afhankelijk van dit beleid en het 
bijbehorende budget stellen wij het gemeentelijke beleid VVE vanaf 2018 vast. Hierbij evalueren we 
gelijktijdig het gevoerde beleid tot en met 2017. Veere krijgt waarschijnlijk extra geld voor scholing van 
pedagogisch medewerkers. Hiervoor maken we een scholingsplan.
Projectleider/budgethouder: Israel Cora
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2017 
Niet gestart

Kwaliteit
Wij hebben in 2017 de volgende resultaten behaald: 
- In januari 2017 hebben we met scholen en peuterspeelzalen afspraken gemaakt over de 
"doorgaande lijn". We spraken af welke activiteiten en gewoonten die gestart zijn op de 
peuterspeelzaal doorgaan op de basisschool. 
- Op 25 januari 2017 vond de Veerse voorleesdag plaats. Burgemeester en wethouders lazen 
voor op diverse scholen. Alle scholen en peuterspeelzalen gaven wij hiervoor een tas met een 
voorleesboek, voorleestips voor ouders en ander materiaal. 
- Naast de lopende activiteiten besteedden we in 2017 extra aandacht aan scholing van 
pedagogisch medewerkers. 
- In Biggekerke draaide een bijzondere peutergroep: geleid door 1 pedagogisch medewerker 
van KOW en 1 leerkracht van Primas. Zo ontstaat al vroeg afstemming met het schoolse 
programma. 
- Studenten van de HZ deden onderzoek naar ouderbetrokkenheid. Zij deden bruikbare 
aanbevelingen. In 2018 gaan we met deze aanbevelingen aan de slag. 
- In 2017 zaten we in de steekproef van de Onderwijsinspectie. De Onderwijsinspectie 
controleert de wijze waarop gemeenten het VVE-beleid uitvoeren. We scoorden op alle 
onderdelen een voldoende en op sommige onderdelen zelfs prima. 
- Het rijk heeft besloten de nieuwe verdeelsleutel over gemeenten voor het geld niet in 2017 
bekend te maken. We verwachten dat de nieuwe verdeelsleutel ingaat in 2019. 
 
Tijd

Geld



Wat mag het kosten op programmaniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie Rekening 
2015

Actuele 
begroting 

2016

Begroting 
2017 primitief

Begroting 
2018 primitief

Begroting 
2019 primitief

Begroting 
2020 primitief

Lasten 2.076 2.176 2.132 2.154 2.140 2.111
Baten 404 528 306 306 306 305
Resultaat -1.672 -1.648 -1.826 -1.849 -1.835 -1.805

Wat mag het kosten op taakveldniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie Rekenin
g 2015

Actuele 
begroting 

2016

Begroting 
2017 

primitief

Begroting 
2018 

primitief

Begroting 
2019 

primitief

Begroting 
2020 

primitief
Lasten
4.1 Openbaar 
basisonderwijs

337 328 440 438 435 435

4.2 
Onderwijshuisvestin
g

541 511 636 663 653 629

4.3 Onderwijsbeleid 
en leerlingzaken

1.198 1.337 1.056 1.053 1.052 1.047

Totaal Lasten 2.076 2.176 2.132 2.154 2.140 2.111
Baten
4.1 Openbaar 
basisonderwijs

0 0 50 50 50 50

4.2 
Onderwijshuisvestin
g

29 33 50 50 50 50

4.3 Onderwijsbeleid 
en leerlingzaken

375 494 206 206 206 206

Totaal Baten 404 528 306 306 306 305
Resultaat -1.672 -1.648 -1.826 -1.849 -1.835 -1.805




