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4.1 Openbaar basisonderwijs
Doelstellingen
Waarborgen van de continuïteit van het openbaar basisonderwijs

Maatregelen
Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Basis Onderwijs gericht op de continuïteit van het 
onderwijs door het beoordelen van de begroting, jaarrekening, statutenwijzigingen en het 
benoemen van bestuursleden

Samenwerkingspartners
 Onderwijsinspectie

 Scholen
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4.2 Onderwijshuisvesting
Doelstellingen
Passende huisvesting voor scholen basis en voortgezet onderwijs

Maatregelen
Spreiding van vestigingen voor het basisonderwijs over de wijken

Afronden van het Integraal Huisvestingsplan 2013-2022

Doelstellingen
Realiseren van een nieuw onderwijs- en huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs

Maatregelen
Samen met de VO-scholen verkennen wat de mogelijkheden zijn om de huisvesting van de 
scholen te vernieuwen (leidend tot een gemeentelijke visie op de huisvesting van de VO-
scholen)

Op basis van die verkenning in 2019 uitwerken van het verdere proces en de inhoud om te 
komen tot vernieuwing van huisvesting VO

Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Voortgezet Onderwijs door het beoordelen van de 
statutenwijziging en het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht

Samenwerkingspartners
 Onderwijsinspectie

 Scholen

 Kinderopvang 
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4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Doelstellingen
Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen

Maatregelen
Realiseren van een voldoende en toegankelijk voorschools aanbod voor kinderen van ouders 
die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en kinderen met een (risico op een) 
(taal)achterstand

Een kindvriendelijke gemeente worden door het realiseren van structurele participatie van 
kinderen en jongeren in het gemeentelijk beleid en het verbeteren van de communicatie met 
kinderen en jongeren

Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van leerlingenvervoer, leerplicht en voortijdig 
schoolverlaten

Vergroten van het bereik van het aantal laaggeletterden door het realiseren van een sluitende 
aanpak laaggeletterdheid

Versterken van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp via het uitvoeren van de 
regionale samenwerkingsagenda passend verbinden

Doelstellingen
Versterken van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (met de focus op technologie)

Maatregelen
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt met specifieke focus op het 
monitoren van de effecten en resultaten

Stimuleren van de maatschappelijke stages die worden georganiseerd vanuit het onderwijs

Samenwerkingspartners
 Onderwijsinstellingen

 Kinderopvang

 Samenwerkingsverband PO/VO

 Bedrijfsleven

 Sterk Papendrecht 

 Taalpartners 

 Kinderen, jongeren en opvoeders

 Laaggeletterden 
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Wat mag het kosten?
Bedragen x1000

Exploitatie Realisatie 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Begroting 
2020

Begroting 
2021

Begroting 
2022

Lasten -3.109 -2.380 -2.454 -2.444 -2.485 -2.457

Baten 233 110 40 40 40 40

Gerealiseerd saldo van baten en 
lasten

-2.876 -2.270 -2.414 -2.404 -2.445 -2.417
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