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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.

Relevante beleidskaders/nota's

 Verordening Huisvesting Onderwijs
 Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting en Opvang
 Notitie passend onderwijs Walcherse gemeenten
 Walcherse visie op onderwijs
 Notitie toekomst educatie Walcheren
 Verordening leerlingenvervoer 2014
 Activiteitenplan Voor- en vroegschoolse educatie

Trends en ontwikkelingen

 Muziekonderwijs op de basisschool
 Loslaten van het begrip "richting" in de planning van de onderwijshuisvesting
 Digitalisering
 Ontgroening
 Regionale samenwerking
 Een sterke beleving van de eigen identiteit en historie
 Integrale kindcentra
 Meer samenleving, minder overheid

Doelstellingen

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.

Maatregelen

4.001 Wij stellen in januari beleid vast voor voor- en vroegschoolse educatie.

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: Maas C.
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

Kwaliteit
wij  hebben het activiteitenplan voor 2018 vastgesteld. Met ingang van 1 mei is de 
doelgroepdefinitie verbreed. Hierdoor kunnen meer kinderen gebruik maken van VVE. Naast 
achterstand in de Nederlandse taal mogen ook kinderen met een sociaal-emotionele indicatie 
gebruikmaken van een extra dagdeel op de peutergroep. Wij hebben subsidie verleend voor 
een scholing van alle pedagogisch medewerkers in Veere op het gebied van handelingsgericht 
werken. De scholen werken ook op deze wijze. Hierdoor bevorderen we de doorgaande leerlijn 
van kinderen tussen peutergroep en basisschool. Op 19 april vond er weer een kerngroep 
plaats. Op deze middag kregen leerkrachten van de basisscholen en medewerkers van de 



peutergroepen een inspirerende lezing over ouderbetrokkenheid.  Na afloop spraken we af 
over dit onderwerp verdere afspraken te maken.

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: Maas C.
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

Kwaliteit
Met KOW hebben we een nieuwe manier van subsidieverlening afgesproken: gebaseerd op 
een bedrag per kind. We verlenen een extra bijdrage bovenop het tarief van de 
belastingdienst, om de kostprijs redelijk te houden.  Kleinschalige opvang in bijna iedere kern 
is duurder dan grootschalige, gecentreerde opvang.  Iedere maand monitoren we hoeveel 
kinderen er gebruik maken van een peutergroep.

Doelstellingen

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.

Maatregelen

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: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

Kwaliteit
In het kader van passend onderwijs hebben wij een bijdrage verleend in het aanpassen van de 
toiletruimte van de Golfslag en de Versluijsschool. Hierdoor kunnen kinderen op school blijven 
in plaats van te moeten reizen naar het speciaal onderwijs. Ook verlenen we een bijdrage voor 
een speeltoestel aan de Lichtstraal. Hierdoor kunnen lichamelijk gehandicapte leerlingen ook 
meedoen met buitenspelen.

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: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 
Niet gestart

Doelstellingen

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.



Maatregelen

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: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit
De samenwerkingsverbanden Kind op 1 en Berseba hebben een nieuw ondersteuningsplan 
geschreven. Conform wetgeving hebben we over vier onderwerpen met de 
samenwerkingsverbanden overlegd: leerlingenvervoer, afstemming zorg, thuiszitters en 
huisvesting. Op al deze onderwerpen hebben we afspraken gemaakt.

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: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit
Het taalhuis heeft haar activiteitenplan voor 2018 ingediend. Op dit moment organiseert zij 
regelmatig taalcafe's. We onderzoeken de mogelijkheid om met werkgevers een taalakkoord af 
te sluiten. Hiervoor heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden. Binnenkort start een groep 
speciaal voor mensen die ook in eigen taal analfabeet zijn. Hier wordt met pictogrammen 
gewerkt.

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: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

Kwaliteit
De portefeuillehouder heeft hierover een eerste gesprek gehad met de HZ/UCR.
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Wat mag het kosten op programmaniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie Rekening 
2016

Actuele 
begroting 

2017

Begroting 
2018 primitief

Begroting 
2019 primitief

Begroting 
2020 primitief

Begroting 
2021 primitief

Lasten 2.310 2.502 2.797 2.689 2.652 2.588
Baten 493 703 658 658 658 658
Resultaat -1.817 -1.799 -2.139 -2.031 -1.994 -1.930

Wat mag het kosten op taakveldniveau?
Bedragen x1000



Exploitatie Rekenin
g 2016

Actuele 
begroting 

2017

Begroting 
2018 

primitief

Begroting 
2019 

primitief

Begroting 
2020 

primitief

Begroting 
2021 

primitief
Lasten
4.1 Openbaar 
basisonderwijs

308 435 449 443 442 442

4.2 
Onderwijshuisvestin
g

586 507 900 811 780 716

4.3 Onderwijsbeleid 
en leerlingzaken

1.416 1.560 1.447 1.436 1.431 1.430

Totaal Lasten 2.310 2.502 2.797 2.689 2.652 2.588
Baten
4.1 Openbaar 
basisonderwijs

0 41 50 50 50 50

4.2 
Onderwijshuisvestin
g

30 44 45 45 45 45

4.3 Onderwijsbeleid 
en leerlingzaken

463 618 563 563 562 562

Totaal Baten 493 703 658 658 658 658
Resultaat -1.817 -1.799 -2.139 -2.031 -1.994 -1.930

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Investering 2018 2019 2020 2021

Ontwikkelingen onderwijshuisvesting 
bestaande gebouwen (1) I 87 1 4 4 4

Ontwikkelingen onderwijshuisvesting 
bestaande gebouwen (2) I  63    

Onderwijshuisvesting S  50 50 50 50

Bedragen x € 1.000




