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4.1 Openbaar basisonderwijs 

Doelstellingen 
Waarborgen van de continuïteit van het openbaar basisonderwijs 
 

Maatregelen 
Wettelijk toezicht houden op het openbaar basisonderwijs gericht op de continuïteit van het 
onderwijs door het beoordelen van statutenwijziging en het benoemen van de leden van de 
Raad van Toezicht 

 
 

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 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 

De spreiding van vestigingen voor het basisonderwijs over de wijken wordt ieder jaar bekeken, zo 
ook in 2019. In dat jaar waren er geen nieuwe bijzonderheden. 

Afronden van het Integraal Huisvestingsplan 2013-2022 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 

Ten aanzien van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is op verzoek van SOPOPS uitstel voor 
behandeling door de gemeente overeengekomen. Het gaat om afronding van het IHP waarin de 
laatste locatie (De Wielen) wordt meegenomen. 

Realiseren van een nieuw huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs 
 

Maatregelen 
Uitvoering geven aan de gemeentelijke visie en routekaart Huisvesting VO 
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Wettelijk toezicht houden op het openbaar voortgezet onderwijs gericht op de continuïteit van 
het onderwijs 
Door het beoordelen van 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) 
(taal)achterstand 

 
 

Streven om een kindvriendelijke gemeente te zijn 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, en toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang 
Ten aanzien van het absoluut verzuim en het vroegtijdig schoolverlaten streven wij naar waarden (in 
absolute aantallen) onder het landelijk gemiddelde. In 2018 was het landelijk gemiddelde absoluut 
verzuim 1,8 per 1.000 leerlingen (Papendrecht 1,6). Het relatief verzuim was 23 per 1.000 leerlingen 
(Papendrecht 13). 

 
 

Uitvoeren van regionale aanpak laaggeletterdheid om inwoners die moeite hebben met 
basisvaardigheden te ondersteunen door middel van les- en leeractiviteiten 
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Basisvaardigheden: taal, rekenen, digitale vaardigheden. 

 
 

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

 
 

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 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 

In 2019 is een breed meerjarig onderzoek gestart vanuit het SEOR (onderzoekscentrum 
Erasmusuniversiteit) in Zuid Holland naar de effecten van de arbeidsmarkt gerelateerde activiteiten 
van scholen VO. (LOB, loopbaan oriëntatie en begeleiding). Papendrecht is een van de gemeentes 
die participeert in het onderzoek. 

Stimuleren van de maatschappelijke stages die worden georganiseerd vanuit het onderwijs 
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Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 

In 2019 is een netwerkbijeenkomst georganiseerd waar leerlingen in contact zijn gekomen met 
bedrijven en instellingen en in sommige gevallen heeft dat geleid tot concrete activiteiten bij de 
bedrijven en instellingen. 

Samenwerkingspartners 
 Onderwijsinstellingen 

 Kinderopvang 

 Samenwerkingsverband PO/VO 

 Bedrijfsleven 

 Sterk Papendrecht  

 Taalpartners  

 Kinderen, jongeren en opvoeders 

 Laaggeletterden  

Wat mag het kosten? 
Bedragen x €1.000 

 Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 

Lasten       

Openbaar 
basisonderwijs 

-187,00 -181,16 -190,70 -190,70 -190,70 -190,70 

Onderwijshuisvesting -1.043,75 -1.129,96 -1.134,60 -1.106,97 -1.082,52 -1.095,76 
Onderwijsbeleid en 
leerlingenzaken 

-1.109,98 -1.416,18 -1.593,45 -1.577,60 -891,74 -891,90 

Totaal Lasten -2.340,73 -2.727,31 -2.918,75 -2.875,26 -2.164,96 -2.178,35 
Baten       

Onderwijshuisvesting 56,01 7,60 18,00 18,00 18,00 18,00 
Onderwijsbeleid en 
leerlingenzaken 

208,25 592,00 673,00 738,00 38,00 38,00 

Totaal Baten 264,26 599,60 691,00 756,00 56,00 56,00 
Resultaat -2.076,47 -2.127,71 -2.227,75 -2.119,26 -2.108,96 -2.122,35 


