
 

 

 

4. Onderwijs 
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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 
Draagt bij aan: 
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4.2 Onderwijshuisvesting 
Doelstellingen 
Passende huisvesting voor scholen basis en voortgezet onderwijs 
 

Maatregelen 
Adviseren over de spreiding van vestigingen voor het basisonderwijs over de wijken 
Draagt bij aan: 

 
 

Nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2023-2032 opstellen 
Draagt bij aan: 

 
 

Actualiseren van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs uit 2015 
Draagt bij aan: 

 
 

Uitbereiding IKC (Integraal Kind Centrum) Oranje Nassauschool 
Draagt bij aan: 
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Afronding IHP 2013-2022 door renovatie IKC De Wielen 
Draagt bij aan: 

 
 

Doelstellingen 
Realiseren van een nieuw huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs 
 

Maatregelen 
Uitvoering geven aan de gemeentelijke visie en routekaart Huisvesting VO 
Draagt bij aan: 
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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 
Draagt bij aan: 

 
 

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 
Draagt bij aan: 

 
 

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). 

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

Draagt bij aan: 

 
 

Versterken van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp via het uitvoeren van de 
regionale samenwerkingsagenda passend verbinden 
Draagt bij aan: 

 
 

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 
Draagt bij aan: 

 
 

Uitvoering geven aan het Nationaal Programma Onderwijs 
De gemeente zal samen met partners uit het brede onderwijsveld (scholen, kinderopvang, 
maatschappelijke organisaties) werken aan het bestrijden van achterstanden die zijn ontstaan als 
gevolg van de coronacrisis. 

Draagt bij aan: 
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Doelstellingen 
Versterken van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (met de focus op technologie) 
 

Maatregelen 
Meedenken en meepraten over de maatschappelijke stages die worden georganiseerd vanuit 
het onderwijs 
Draagt bij aan: 

 
 

Aanpak (jeugd)werkloosheid vanuit het regionaal programma Arbeidsmarkt Drechtsteden, 
onder meer door de inzet van matchmakers 
Via de Sociale Dienst Drechtsteden en centrumgemeente Dordrecht met het onderwijs en Bureau 
Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten. 

Draagt bij aan: 
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Statistieken onderwijs 

 

Wat mag het kosten? 
Bedragen x €1.000 

Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 

Lasten       

Openbaar 
basisonderwijs 

-188 -191 -183 -183 -183 -183 

Onderwijshuisvesting -1.087 -1.135 -1.103 -1.078 -1.091 -1.240 
Onderwijsbeleid en 
leerlingenzaken 

-1.114 -1.593 -1.680 -895 -895 -795 

Totaal Lasten -2.389 -2.919 -2.967 -2.156 -2.169 -2.217 
Baten       

Onderwijshuisvesting 23 18 18 18 18 18 
Onderwijsbeleid en 
leerlingenzaken 

298 673 738 38 38 38 

Totaal Baten 321 691 756 56 56 56 
Resultaat -2.068 -2.228 -2.211 -2.100 -2.113 -2.161 


