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4. Onderwijs 
 
 

 



 

Programma inleiding 

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. 

Wat hebben we bereikt? 

D.4.01 De overgang tussen peutergroep, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo 
verloopt in 2019 voor minimaal 80% van de leerlingen zonder taalachterstand of 
schooluitval. 

Een vloeiende overgang tussen peutergroep, 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 
Bestaande afspraken over scholing van pedagogisch medewerkers zijn voortgezet. We 
bereidden een plan voor ter verbetering van de samenwerking tussen scholen en 
peutergroepen.  Naast ouderbetrokkenheid en een warme overdracht  is er ook aandacht voor 
begeleiding en zorg en afstemming van pedagogisch klimaat. De Veerse scholen en 
peutergroepen deden mee aan de landelijke voorleesdagen.  Uit de jaarstukken van Bureau 
Leerplicht blijkt dat  voor meer dan 80% van de leerlingen de overgang naar een andere 
schoolsoort zonder taalachterstand of schooluitval verloopt. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

4.001 Wij stellen in januari beleid vast voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 

Wij stellen beleid vast in het plan VVE voor 2019. 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.  
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019  
Gereed 

 
Kwaliteit 
We subsidieerden activiteiten  op het gebied van Voor- en vroegschoolse Educatie. We 
maakten afspraken met  Kinderopvang Walcheren, de GGD en de scholen.  
-We maakten subsidieafspraken met kinderopvang Walcheren over de wettelijke regeling dat in 
plaats van 10 uur VVE 16 uur aangeboden wordt. Het aantal VVE locaties is hierdoor lager 
geworden 5 i.p.v. 12.  
-Pedagogisch medewerkers van Kinderopvang Walcheren zijn geschoold. Zij werken nu 
volgens de methode handelingsgericht werken, de methode die de scholen ook gebruiken. Dit 
bevordert een doorgaande leerlijn voor kinderen.  
- De registratie bij de GGD consultatiebureaus is verbeterd. De GGD registreert het aantal 
afgegeven indicaties voor VVE en Kinderopvang Walcheren registreert het aantal 
doelgroepkinderen op de peutergroep.  Hierin bleken verschillen te zitten. De GGD onderzocht 
wat de oorzaak is van deze verschillen en loopt door in 2020. 

 
Tijd 
Geen bijzonderheden 

 
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: Bert van Halderen 



 

Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2020  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
Voor 2019 maakten we afspraken met Kinderopvang Walcheren. In 2019 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 
In 2019 rekenden we de subsidie voor 2018 af, de verleende subsidie was toereikend. 
Kinderopvang Walcheren dient rond 1 mei 2020 de jaarrekening 2019 in. Dan weten we of het 
verleende subsidie voldoende is geweest.  Naar verwachting is dat het geval. 

 
Geld 
 

4.009 We maken met schoolbesturen afspraken over thuiszitters, dreigend schooluitval 
en de afstemming tussen zorg op school en de zorg thuis. 

De overgang tussen het voortgezet onderwijs en het mbo is een risico. Jongeren moeten wennen aan 
ander onderwijs. Dit vergroot de kans op ziekmelden en schooluitval. Om dit zoveel mogelijk te 
voorkomen maken we met scholen en de Walcherse leerplicht afspraken over taakverdeling, 
ziekteverzuimprojecten en begeleiding van jongeren. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
Langdurig schooluitval komt in onze gemeente relatief weinig voor. Het RBL (Regionaal 
Bureau Leerlingzaken) voerde een actief beleid waar het gaat om het voorkomen van 
langdurige schooluitval. Er is samenwerking met de scholen, samenwerkingsverbanden en 
andere partijen zoals jeugdzorg. Het RBL begeleidt niet alleen leerlingen die zonder geldende 
reden thuis zitten, maar is ook in veel gevallen betrokken bij leerlingen die  vanwege ziekte niet 
naar school gaan. Het RBL gaat de oorzaak van thuiszitten na en stelt vast wat er zou moeten 
gebeuren om de leerling weer terug naar school te krijgen.  RBL stemde af tussen zorg op 
school en de zorg thuis. Wij informeerden schoolbesturen op welke wijze de toegang voor zorg 
is georganiseerd. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

D.4.02 Elk schoolgebouw in onze gemeente is fysiek toegankelijk voor alle leerlingen die 
les krijgen op die school. 

We zien het onderwijs het liefst zo dicht mogelijk bij de kinderen. Het kan nodig zijn dat 
schoolgebouwen aangepast worden in verband met toegankelijkheid 
 

 
Stand van zaken 
Scholen in de gemeente Veere zijn toegankelijk voor alle leerlingen. Er zijn geen 
belemmeringen van schoolgebouwen geconstateerd in de fysieke toegankelijkheid voor 
kinderen met een handicap. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

4.010 We dragen financieel bij aan de aanpassing van schoolgebouwen 

We werken mee aan bouwkundige aanpassingen om een school toegankelijk te maken voor 
gehandicapte kinderen. Dit doen we om elk kind passend onderwijs te bieden. Vraagt een school om 
uitbreiding vanwege een toename in het aantal leerlingen? Dan kijken we of de aanpassing valt 
binnen de richtlijnen van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Veere. We gaan dan 
eerst in overleg met de school, voordat we financiële ondersteuning toezeggen. 



 

Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
In 2019 zijn geen verzoeken van scholen binnengekomen voor aanpassing van 
schoolgebouwen. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

4.011 We actualiseren in 2019 het huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen. 

De gemeente is verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting. Scholen die groeien, kunnen om 
aanpassing of uitbreiding van het gebouw vragen. De toegekende aanvragen nemen wij op in het 
huisvestingsplan. Het huidige huisvestingplan is gebaseerd op leerlingprognoses van 2016. Inmiddels 
blijkt de ontwikkeling van de leerlingenaantallen af te wijken van de prognose. Sommige scholen 
groeien harder dan verwacht, andere scholen krimpen aanzienlijk. We vernieuwen het 
huisvestingsplan daarom op basis van de nieuwste maatschappelijke en demografische 
ontwikkelingen, zoals geboortecijfers en aantallen woningen die we willen bouwen. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gereed 

 
Kwaliteit 
Wij toetsten het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en Opvang 2013-2022 (IHP) aan de 
leerlingprognose 2019 en de huidige beleidsontwikkelingen binnen de gemeente. Dit deden 
we in overleg met de schoolbesturen. Dit leidde tot een geactualiseerd IHP met voorstellen 
voor nieuwbouw en renovatie van scholen. Voor de nadere uitwerking stelden 
we  uitgangspunten voor. De gemeenteraad stelde het geactualiseerde IHP in november 2019 
vast. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

D.4.03 Schoolbesturen kunnen in 2019 aan hun wettelijke taak voldoen. 

Scholen zijn wettelijk 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 verleenden in 2019 subsidie voor schoolbegeleiding.  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.  

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

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 daar waar mogelijk afspraken met scholen en peutergroepen over de vorming van een 
Integraal Kindcentrum(IKC).  
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2020  
Doorlopend 



 

 
Kwaliteit 
Wij maakten in 2019 afspraken met 2 schoolbegeleidingsdiensten: Driestar en RPCZ. Zij 
begeleidden de scholen vraaggericht. De verantwoording over de verrichte activiteiten volgt in 
2020. In 2019 is het overleg over REA (Regionaal Educatieve Agenda) zowel voor het basis- 
als het voortgezet onderwijs een aantal keer bijeen geweest.  
- Met samenwerkingsverband Kind op 1 en Berseba maakten we afspraken over 
leerlingenvervoer, afstemming zorg op school en zorg thuis, thuiszitters en huisvesting.  
-Een evaluatie van het passend onderwijs leidde nog niet tot het gewenste resultaat.  
- In 2019 besteedden schoolbesturen en gemeenten aandacht voor de afstemming tussen de 
zorg op school en de gemeentelijke jeugdzorg.  Vanwege de beëindiging van Porthos en de 
nieuwe gemeentelijke toegangen tot de zorg zijn afspraken herijkt. 

 
Tijd 
de REA's vonden volgens planning plaats. 

 
Geld 
 

4.012 We kiezen in 2019 opnieuw welke vervoerder het leerlingenvervoer mag uitvoeren 
voor de komende vier jaar. 

Verschillende vervoerders krijgen de kans om ons een voorstel te doen hoe zij het leerlingenvervoer 
willen uitvoeren. Dit is belangrijk want niet alle leerlingen kunnen vlakbij huis naar school. Door 
geloofsovertuiging of beperking kiezen ouders soms voor een school in een andere gemeente. Wij 
zorgen dat deze leerlingen naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school vervoerd worden. Hiervoor 
toetsen we aanvragen van ouders aan de verordening leerlingenvervoer. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gereed 

 
Kwaliteit 
In 2019 volgden we samen met Middelburg en Vlissingen een aanbestedingsprocedure. Het 
perceel voor leerlingenvervoer gunden we aan TCR.  Zij voerde daarvoor ook al het 
leerlingenvervoer voor ons uit. Voor de kinderen betekende dit geen wijziging in 
vervoerder.  Per 1 augustus 2019 leverde TCR het leerlingenvervoer volgens de nieuwe 
overeenkomst uit.  
Begin 2020 (maandag 10 februari) is TCR failliet verklaard. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

D.4.04 In 2019 kennen alle laaggeletterde volwassen inwoners de verschillende 
taallessen in onze gemeente. 

Wij subsidiëren het taalhuis om minimaal 5 activiteiten op Walcheren te organiseren. 
  
 

 
Stand van zaken 
Door inzet van de taalbus en publicaties over laaggeletterdheid in regionale bladen kennen alle 
laaggeletterde volwassenen de verschillende taallessen in onze gemeente. We maakten 
hierover afspraken met het taalhuis. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

4.007 Wij subsidiëren het taalhuis om minimaal 5 activiteiten op Walcheren te 
organiseren. 

Voor de meer informele lessen maken we afspraken met het Taalhuis. De eerste periode lag de focus 
op het werven van vrijwilligers en het bekendmaken van het taalhuis. In 2019 leggen we de nadruk op 
inhoudelijke activiteiten, zoals cursussen Nederlands en bewustwording op het gebied van 
laaggeletterdheid.  
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2020  
Doorlopend 



 

 
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 taalaanbod voor analfabeten, samenwerking met Stichting Digisteun om ook digitale 
vaardigheden te verbeteren, gratis lessen voor klanten van Orionis. In 2019 is een Zeeuwse 
website gerealiseerd, hiervoor ontving het taalhuis subsidie van de Stichting lezen en schrijven. 
Samen met het UWV is een taalakkoord tot stand gekomen: een akkoord tussen werkgevers 
om meer aandacht aan laaggeletterdheid op de werkvloer te besteden. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

4.014 We maken met Scalda afspraken over formele taallessen. 

Sommige mensen hebben meer behoefte aan een formeel taaltraject (afgerond met een diploma), in 
plaats van een cursus via het taalhuis. Ook deze mensen willen we de kans bieden hun 
taalvaardigheid te vergroten. Zij kunnen bij Scalda terecht. Wij maken met Scalda afspraken over 
welke lessen aangeboden worden en wie hiervan gebruik mag maken. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
In 2019 konden mensen die een formeel taaltraject wilden volgen dat doen bij Scalda. Hierover 
maakten we afspraken met Scalda. Er waren geen wachtlijsten 

 
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 2018 19 31 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 

2018 1,4 1,9 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 x €1.000 



 

 Exploitatie Begroting 2019 primitief Begroting na wijziging 
2019 

Realisatie 2019 Resultaat 2019 

Lasten     

4.1 Openbaar 
basisonderwijs 

-447 -412 -411 1 

4.2 
Onderwijshuisvesting 

-864 -647 -633 15 

4.3 Onderwijsbeleid en 
leerlingzaken 

-1.443 -1.536 -1.427 109 

Totaal Lasten -2.754 -2.595 -2.470 125 
Baten     

4.1 Openbaar 
basisonderwijs 

51 53 58 5 

4.2 
Onderwijshuisvesting 

46 58 59 2 

4.3 Onderwijsbeleid en 
leerlingzaken 

570 665 647 -18 

Totaal Baten 667 776 764 -12 
Resultaat -2.088 -1.819 -1.706 113 

Financiële analyse 

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met grote mutaties van +/-  € 25.000.   
  

Taakveld Resultaat V/N 

Openbaar onderwijs 
Geen afwijkingen groter dan € 25.000.     

Onderwijshuisvesting 
Geen afwijkingen groter dan € 25.000.     

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 
Leerlingenvervoer 
De werkelijke uitgaven zijn lager dan vooraf was ingeschat (€ 28.000). De 
eigen bijdragen van ouders waren ook lager (€ 11.000). 
  
Onderwijsachterstandenbeleid en educatiebudget 
We hebben meer bijdragen van het Rijk ontvangen dan dat er in 2019 kosten 
waren. We verwachten deze kosten nog wel in 2020 te maken waardoor we 
voorstellen de budgetten over te boeken en beschikbaar te stellen in 2020. 

  
  

€ 17  
  
  

€ 52  
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Prioriteiten 

Prioriteit I/S/E Budget / Investering Realisatie Toelichting  

Kennis onderwijshuisvesting E 50 42 Restantbudget niet benodigd.  

I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig      
      
      
      


