
4. Onderwijs



Kwalitatief goed onderwijs is belangrijk. We zien de scholen en voorzieningen voor peuters en baby's 
graag zo dicht mogelijk bij de kinderen. Kwaliteit gaat voor kwantiteit. We bieden basisonderwijs aan 
in doelmatige schoolgebouwen, liefst in combinatie met meerdere voorzieningen. Onderwijs moet 
kansen bieden aan alle kinderen en daarbij is ook een goede aansluiting van onderwijs op de 
arbeidsmarkt van belang.

D.4.01 De overgang tussen peuterspeelzaal, basisonderwijs, voortgezet 
onderwijs en beroepsonderwijs/hoger onderwijs verloopt zonder problemen.
Een vloeiende overgang tussen peuterspeelzaal, primair onderwijs en voortgezet onderwijs zorgt er 
voor dat kinderen zich goed ontwikkelen. Kinderen ervaren minder problemen bij de overgang van de 
ene naar de andere schoolsoort: de taalachterstand en de kans op schooluitval zijn kleiner.

Stand van zaken
De pedagogisch medewerkers van de peutergroepen zijn geschoold in handelingsgericht 
werken. Hier werken de scholen ook mee. Dit bevordert de doorgaande lijn. Leerkrachten van 
groep 1 en 2 en pedagogisch medewerkers van kinderopvang Walcheren maakten afspraken 
over ouderbetrokkenheid. De Veerse scholen en peutergroepen deden mee aan de Veerse 
voorleesdag.

4.001 Wij stellen in januari beleid vast voor voor- en vroegschoolse educatie 
(VVE)
Wij stellen beleid vast in het plan VVE voor 2018. Hierin besteden we extra aandacht aan de overgang 
tussen peuterspeelzaal en basisschool. Voorbeelden van mogelijke activiteiten die we in dit beleid 
opnemen zijn: themabijeenkomsten voor peuterspeelzaalmedewerkers en basisschoolleerkrachten, 
scholing, monitoring schoolresultaten taal en rekenen eind groep 2. Met de scholen maken we 
resultaatafspraken over het te behalen cito-niveau. Daarnaast maken we met de scholen afspraken 
over maatregelen wanneer de resultaten achterblijven.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 
Gereed

Kwaliteit
Eind 2017 stelden wij het activiteitenplan voor 2018 vast. Dit plan voerden we samen met 
Kinderopvang Walcheren, de GGD en de scholen uit. Enkele resultaten: 
- Verbreding van de doelgroepdefinitie. Hierdoor maken meer kinderen gebruik van een extra 
dagdeel op de peutergroep. Met name voor de kinderen met een sociaal-emotionele 
achterstand is dit een meerwaarde. 
- Scholing van de pedagogisch medewerkers van Kinderopvang Walcheren. Zij werken nu 
volgens de methode handelingsgericht werken, de methode die de scholen ook gebruiken. Dit 
bevordert een doorgaande leerlijn voor kinderen. 
- We organiseerden een bijeenkomst voor leerkrachten van groep 1 en 2 en pedagogisch 
medewerkers van de peutergroepen. Zij kregen een lezing over ouderbetrokkenheid en 
maakten hierna afspraken met elkaar. 
- Het aantal kinderen dat gebruik maakt van een extra dagdeel VVE op de peutergroep loopt 
achter op de planning. De GGD registreert het aantal afgegeven indicaties voor VVE. 
Kinderopvang Walcheren registreert het aantal kinderen op de peutergroep. Beiden legden in 
november hun aantallen naast elkaar. Hierin blijken grote verschillen te zitten. Met de GGD 
maakten we de afspraak dat zij onderzoeken wat de oorzaak is van deze verschillen.
Tijd

Geld

4.002 we zorgen dat alle kinderen van 1- of geen verdieners die dit willen, een 
plaats krijgen op een peuterspeelzaal.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor plaatsen van kinderen van 1- of geen verdieners. Het 
percentage is niet bepaald. Wij kiezen voor 100% omdat uit ervaring van de scholen blijkt dat de 
overgang naar de basisschool kleiner is wanneer kinderen een peuterspeelzaal bezocht hebben.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van



Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit
In 2018 subsidieerden we de peutergroepen voor het eerst op een andere manier. Voor 2018 
ontving KOW een exploitatiesubsidie. In 2018 betaalden we een bedrag per kind. Voor 
tweeverdieners verleenden we een extra bijdrage bovenop de bijdrage van de belastingdienst. 
Hiermee houden we de opvang kleinschalig en bereiken we ons doel: zoveel mogelijk kinderen 
op de peutergroep in hun eigen dorp. Iedere maand monitorden we met Kinderopvang 
Walcheren de aantallen kinderen die een peutergroep bezochten. Zo zetten we de dagdelen 
op de peutergroepen flexibel in: waar wachtlijsten ontstonden opende de peutergroep een 
extra dagdeel. Waar te weinig kinderen gebruik maakten van de peutergroep, sloot deze een 
dagdeel.
Tijd

Geld

D.4.02 In 2018 zijn alle schoolgebouwen toegankelijk voor alle leerlingen.
We zien het onderwijs het liefst zo dicht mogelijk bij de kinderen. We willen meerdere voorzieningen in 
1 gebouw. Dit betekent de bouw van multifunctionele accommodaties. Ook kan het nodig zijn dat 
schoolgebouwen aangepast worden in verband met toegankelijkheid voor gehandicapten.

Stand van zaken
Wij verleenden een bijdrage aan de aanpassing van schoolgebouwen om de gebouwen 
toegankelijk te maken voor kinderen met een beperking. Daarnaast spraken wij over het 
intrekken van de peutergroep in de school in Meliskerke. Dit heeft nog niet tot resultaat geleid.

4.003 Wij verbouwen verschillende schoolgebouwen.
Voor 2018 hebben 2 scholen een verzoek om uitbreiding ingediend (Domburg en Zoutelande). 
Daarnaast vraagt een aantal scholen om aanpassing van het gebouw in verband met toegankelijkheid 
(Domburg en Aagtekerke). Wij toetsen alle aanvragen aan de verordening en overleggen met de 
scholen over realisatie.
Portefeuillehouder: Schot Arie, Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Gereed

Kwaliteit
Wij verleenden in 2018 een bijdrage aan de verbouwing van de toiletruimtes in De Golfslag en 
De J.W. Versluijsschool. Hierdoor gaan kinderen met een beperking langer in hun eigen dorp 
naar school. Daarnaast verleenden wij een bijdrage aan een speeltoestel op het plein van De 
Lichtstraal. Hierdoor doen kinderen met een beperking mee met buitenspelen. 
Wij honoreerden de vragen om uitbreiding in verband met een stijgend leerlingenaantal in 
Domburg en Zoutelande voor een bepaalde tijd. De benodigde voorzieningen zijn getroffen. 
 
Tijd

Geld

4.004 Wij laten een nieuwe multifunctionele accommodatie bouwen in 
Biggekerke.
De nieuwbouw vindt plaats in samenwerking met Zeeuwland. In de nieuwbouw komen een school, 
peutergroep, dorpshuis en een sportruimte.
Portefeuillehouder: Schot Arie, Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit
Samen met de gebruikers en Zeeuwland begeleidden we de realisatie van het gebouw. We 
stelden een plan op voor de exploitatie en sloten een exploitatieovereenkomst af met Stichting 
Dorpscentrum Biggekerke. Zij kregen van de Rabobank en het VSB fonds subsidies voor de 
inrichting van de Multifunctionele accommodatie (MFA). Samen met hun eigen bijdrage, een 



schenking vanuit de inwoners en onze subsidie is de nieuwe inrichting gerealiseerd. In januari  
2019 werd het schooldeel en kinderopvang in gebruik genomen. De officiële opening van MFA 
Onderdak vond op 8 februari 2019 plaats.
Tijd

Geld

D.4.03 In 2018 zijn schoolbesturen in staat om kwalitatief goed onderwijs te 
bieden aan alle leerlingen.
Scholen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs. De Onderwijsinspectie controleert of de 
scholen hierin slagen. Als gemeente ondersteunen en faciliteren wij de scholen hierin. Bijvoorbeeld op 
het gebied van schoolbegeleiding, uitvoering leerplicht, passend onderwijs, leerlingenvervoer.

Stand van zaken
Wij hebben in 2018 subsidie voor schoolbegeleiding besteed. We spraken met de 
schoolbesturen over de kwaliteit en inzet van schoolbegeleiding. We vervoerden leerlingen 
naar het speciaal onderwijs en naar basisscholen buiten de gemeente. Hierbij pasten we een 
aantal keer maatwerk toe. In 2018 startten we met de evaluatie van het passend onderwijs.

4.006 We maken afspraken met schoolbesturen en het bestuur van Stichting 
Kinderopvang Walcheren
Wij maken afspraken over de taakverdeling tussen scholen en gemeente en de te behalen resultaten 
op schoolbegeleiding, uitvoering leerplicht, het snijvlak tussen onderwijs en zorg en leerlingenvervoer. 
De afspraken leggen we in januari 2018 vast in de Regionale Educatieve Agenda (REA). Daarnaast 
maken wij afspraken met scholen en peutergroepen over de vorming van een Integraal 
Kindcentrum(IKC). In Zoutelande starten we samen met de HZ, onderwijs, peuterspeelzaal, muziek en 
sport een Living lab IKC.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit
Wij maakten in 2018 afspraken met 2 schoolbegeleidingsdiensten: Driestar en RPCZ. Zij 
begeleidden de scholen vraaggericht. De verantwoording over de verrichte activiteiten volgt in 
2019. In 2018 is het overleg over REA (Regionaal Educatieve Agenda) zowel voor het basis- 
als het voortgezet onderwijs een aantal keer bijeen geweest. Schoolbesturen en de 
wethouders van de 3 gemeenten spraken met elkaar over diverse onderwerpen: 
- nieuwe ondersteuningsplannen van samenwerkingsverband Kind op 1 en Berseba. 
Gemeenten en samenwerkingsverbanden maakten afspraken over leerlingenvervoer, 
afstemming zorg op school en zorg thuis, thuiszitters en huisvesting; 
- de schoolbesturen vroegen aandacht voor de afstemming tussen de zorg op school en de 
gemeentelijke jeugdzorg. Afgesproken is hier in 2019 verder met elkaar over te spreken, als er 
meer duidelijk is over de toegang tot de zorg; 
- we maakten de afspraak om te onderzoeken of het leerlingenvervoer een integraal onderdeel 
kan worden van het onderwijs-zorgarrangement.
Tijd

Geld

4.007 Wij subsidiëren het taalhuis om minimaal 5 activiteiten op Walcheren te 
organiseren.
Het taalhuis bestaat 1,5 jaar. De eerste periode lag de focus op het werven van vrijwilligers en het 
bekendmaken van het taalhuis. In 2018 leggen we de nadruk op inhoudelijke activiteiten, zoals 
cursussen Nederlands.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit
Wij verleenden het taalhuis subsidie. Het taalhuis organiseerde veel activiteiten. Voorbeelden 



zijn: taalcafes, huiswerkbegeleiding, zing met me mee, workshops geldzaken, nieuwsbegrip. 
Daarnaast werkte het taalhuis samen met partijen in het sociaal domein. Voorbeelden hiervan 
zijn: een digicursus voor cliënten van stichting Door, een taalaanbod voor analfabeten, 
samenwerking met Stichting Digisteun om ook digitale vaardigheden te verbeteren, gratis 
lessen voor klanten van Orionis. In 2018 zijn voorbereidingen getroffen voor een Zeeuwse 
website, hiervoor ontving het taalhuis subsidie van de Stichting lezen en schrijven. Samen met 
het UWV trof het taalhuis voorbereidingen voor een taalakkoord: een akkoord tussen 
werkgevers om meer aandacht aan laaggeletterdheid op de werkvloer te besteden.
Tijd

Geld

4.008 We onderzoeken de mogelijkheden voor excellent onderwijs.
Excellent onderwijs betekent dat ieder kind zo goed mogelijk kan presteren op zijn of haar niveau. 
Iedere school heeft iets wat de school uniek maakt. Samen met de Hogeschool Zeeland en de 
scholen onderzoeken we op welke wijze excellent onderwijs in Veere verder vorm kan krijgen.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

Kwaliteit
De portefeuillehouder had hierover een eerste gesprek met de HZ en UCR. De schoolbesturen 
gaven aan hier niet veel in te zien. Daarom ondernamen wij geen verdere acties. 
Tijd

Geld



Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer 
betrekking heeft

Cijfer 
Veere

Cijfer 
Zeeland

Beschrijving

Onderwijs 13 Absoluut verzuim per 1.000 
leerlingen

Ingrado 2017 0,32 1,48 Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 
1.000 leerlingen.

Onderwijs 14 Relatief verzuim per 1.000 
leerlingen

Ingrado 2017 19,11 36,07 Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar 
ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

Onderwijs 15 Voortijdige schoolverlaters 
zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% DUO - Dienst 
Uitvoering 
Onderwijs

2016 1,2 1,8 Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat 
voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.



Wat heeft het gekost?
Bedragen x1000
 Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Realisatie 2018 Resultaat

Lasten

4.1 Openbaar 
basisonderwijs

449 420 407 -13

4.2 
Onderwijshuisvesting

900 631 582 -49

4.3 Onderwijsbeleid 
en leerlingzaken

1.447 1.549 1.443 -106

Totaal Lasten 2.797 2.599 2.432 -168
Baten

4.1 Openbaar 
basisonderwijs

50 43 42 -1

4.2 
Onderwijshuisvesting

45 47 51 4

4.3 Onderwijsbeleid 
en leerlingzaken

563 629 626 -3

Totaal Baten 658 719 718 0
Resultaat -2.139 -1.881 -1.713 167

Financiële analyse

 Resultaat

Taakveld openbaar onderwijs
Er zijn een aantal posten met kleine afwijkingen die resulteren in een overschot van 
€ 11.000.
 

 
€ 11

 

Taakveld onderwijshuisvesting
Inhuur
Er is in totaal voor € 50.000 minder ingehuurd dan geraamd. Voor een bedrag van € 
35.000 hebben we ook niet over de reserve beschikt. Het restant van € 15.000 valt 
vrij in het resultaat.
 
Overige
Er zijn een aantal posten met kleinere afwijkingen die een resultaat geven.
 

 
 

€ 50
 
 

€ 3
 

Taakveld onderwijsbeleid en leerlingzaken
KOW
Door nieuwe afspraken met Kinderopvang Walcheren (KOW) inzake harmonisatie 
hielden we in 2018 € 52.000 over van de gelden voor Voor- en vroegsschoolse 
educatie (VVE). 
 
Educatiebudget Walcheren
Er is een overschot vanuit de rijksvergoeding (€ 57.000) voor het educatiebudget 
Walcheren. In verband met een terugbetaalverplichting schuiven we deze door naar 
2019.
 
Overige
Er zijn een aantal posten met kleinere afwijkingen die een resultaat geven.
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Prioriteiten

Bedragen x € 1.000
Prioriteit I/S/E Budget / 

Investering
Realisatie Toelichting

Ontwikkelingen onderwijshuisvesting 
bestaande gebouwen

I 125 113 Afgerond.

Onderwijshuisvesting S 50 0 In bestuursraportage toegevoegd aan 
reserve lokaal onderwijsbeleid.

Kennis onderwijshuisvesting E 50 14 Budget vrij laten vallen. Ook niet over reserve 
beschikken.

Ontwikkelingen onderwijshuisvesting 
bestaande gebouwen

E 63 61 Budget reeds overgeboekt naar 2019 in 
bestuursrapportage.

I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig


