
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.

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

 Ontgroening
 Regionale samenwerking
 Integrale kindcentra
 Meer samenleving, minder overheid
 Doorgaande (onderwijs)lijn van 0 tot 18 jaar

Doelstellingen

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, basisonderwijs 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. Het percentage 
taalachterstand meten we via de monitor Voor- en vroegschoolse educatie en het percentage 
schooluitval meten we via de projecten Voortijdig schoolverlaten.

Maatregelen

4.001 Wij stellen in januari 2019 beleid vast voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

In het plan voor VVE besteden we extra aandacht aan de overgang tussen peutergroep en 
basisschool. Voorbeelden van activiteiten die we in dit plan opnemen zijn: monitoring schoolresultaten 
eind groep 2, afspraken met kinderopvang en scholen over thema’s als ouderbetrokkenheid. In 2020 
worden gemeenten verplicht 16 uur VVE aan te bieden. Tot 2020 bieden we 10 uur VVE aan. Met de 
kinderopvangorganisatie overleggen we over de wijze waarop zij die 16 uur vormgeven.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 
Gereed

Kwaliteit
Het aantal kinderen dat gebruik maakt van VVE ligt achter op de planning. Met de GGD en 
KOW maken we een plan om meer kinderen naar een plaats toe te leiden.

4.002 Kinderen van 1- of geenverdieners krijgen een plaats op een peutergroep als zij dit 
willen.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bieden van peuteropvang voor kinderen van 1- of 
geenverdieners. Wij kiezen er voor dat alle kinderen van 1- of geenverdieners die dit willen een plaats 
krijgen. Uit ervaring van de scholen blijkt namelijk dat de overgang naar de basisschool kleiner is 



wanneer kinderen een peutergroep hebben bezocht. Deze ouders betalen een inkomensafhankelijke 
ouderbijdrage in plaats van de volledige kosten voor een plaats.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit
Alle peutergroepen lopen goed, muv Biggekerke. De peutergroep in Westkapelle is erg vol, 
hier ontstaat een wachtlijst. Kinderen worden naar Domburg of Zoutelande verwezen.

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: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019 

Doelstellingen

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 gebouw mag hiervoor geen 
belemmering zijn. Daarom kan het nodig zijn dat schoolgebouwen aangepast moeten worden, zodat 
ook gehandicapte kinderen het gebouw in kunnen. Dit voorkomt dat kinderen naar een verder weg 
gelegen school moeten.

Maatregelen

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: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019 

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: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019 

Doelstellingen

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

Scholen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 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 en leerlingenvervoer.



Maatregelen

4.006 We maken afspraken met schoolbesturen en het bestuur van Stichting 
Kinderopvang Walcheren

We maken afspraken over de taakverdeling tussen scholen en gemeente. Daarnaast maken we 
afspraken over resultaten op schoolbegeleiding, uitvoering leerplicht, het snijvlak tussen onderwijs en 
zorg en over leerlingenvervoer. De afspraken leggen we vast in het Walchers overleg.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit
In het najaar zoomen we met de schoolbesturen in op de afstemming tussen zorg op school en 
de zorg voor jeugd thuis.

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: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019 

Doelstellingen

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

Ook in Veere wonen mensen die laaggeletterd zijn. Wanneer we uitgaan van het landelijk percentage, 
heeft ongeveer 20% van onze inwoners tussen de 16 en 65 jaar moeite met lezen en schrijven. Dit 
verkleint de kans op werk en/of sociale contacten. Samen met Middelburg en Vlissingen bieden we 
deze mensen op een laagdrempelige manier de kans hun taalvaardigheid te vergroten.

Maatregelen

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

Het taalhuis organiseert activiteiten in de wijk, dichtbij de inwoners. Dit vergroot de kans dat ook 
inwoners uit onze gemeente de activiteiten kennen en hier aan deelnemen. We subsidiëren het 
taalhuis om taallessen aan te bieden op een manier die de doelgroep aanspreekt, bijvoorbeeld 
gecombineerd met een kookcursus of zanggroep. Daarnaast verlenen we subsidie voor 
taalondersteuning aan statushouders.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit
in de week van de alfabetisering (september) vinden extra activiteiten plaats. Ook starten we 
met extra communicatie, onder andere door een Zeeuws-brede website. In de zomervakantie 
is gestart met een aantal activiteiten, zoals zingen en nieuwsbegrip. Dit om ook tijdens de 
zomerperiode, wanneer de scholen vakantie hebben,  mensen te bereiken.

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: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019 

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar 
waarop 

cijfer 
betrekking 

heeft

Cijfer 
Veere

Cijfer 
Zeeland

Beschrijving

Onderwijs 16 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 17 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 18 Voortijdige 
schoolverlaters 
zonder 
startkwalificatie 
(vsv-ers)

% DUO - 
Dienst 
Uitvoering 
Onderwijs

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

Wat mag het kosten?
Bedragen x1000



Exploitatie Rekenin
g 2017

Actuele 
begroting 

2018

Begroting 
2019 

primitief

Begroting 
2020 

primitief

Begroting 
2021 

primitief

Begroting 
2022 

primitief
Lasten
4.1 Openbaar 
basisonderwijs

413 419 447 447 447 447

4.2 
Onderwijshuisvestin
g

541 627 864 780 717 711

4.3 Onderwijsbeleid 
en leerlingzaken

1.515 1.549 1.443 1.436 1.436 1.436

Totaal Lasten 2.469 2.595 2.754 2.662 2.599 2.594
Baten
4.1 Openbaar 
basisonderwijs

44 42 51 51 51 51

4.2 
Onderwijshuisvestin
g

57 42 46 46 46 46

4.3 Onderwijsbeleid 
en leerlingzaken

654 629 570 570 570 570

Totaal Baten 755 712 667 666 666 666
Resultaat -1.714 -1.883 -2.088 -1.996 -1.933 -1.928

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Investering 2019 2020 2021 2022 1000
Kennis onderwijshuisvesting E 50 50




