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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 
Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Op 9 maart 2020 is via de lijst van ingekomen stukken de meerjarenbegroting 2020-2023 aan de 
gemeenteraad verstrekt van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht. Op 11 juni 
2020 is van dezelfde stichting een getekend jaarverslag 2019 op de lijst van ingekomen stukken 
geplaatst. 
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4.2 Onderwijshuisvesting 
Doelstellingen 
Passende huisvesting voor scholen basis en voortgezet onderwijs 
 

Maatregelen 
Afronden van het Integraal Huisvestingsplan 2013-2022 
Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
In 2019 is op verzoek van SOPOPS uitstel van behandeling van het IHP 2013-2022 door de 
gemeente overeengekomen. Dit betrof vooral de afronding van het IHP met betrekking tot locatie 
De Wielen. In 2020 zijn voorbereidende gesprekken over de werkzaamheden bij deze locatie 
gevoerd. Tevens is in november 2020 OBS De Knotwilg uitgebreid, waarbij 5 lokalen zijn 
toegevoegd aan het bestaande schoolgebouw. 

Spreiding van vestigingen voor het basisonderwijs over de wijken 
Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
De spreiding van vestigingen voor het basisonderwijs over de wijken wordt ieder jaar bekeken, zo 
ook in 2020. In dat jaar waren er geen nieuwe bijzonderheden. 

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

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

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
De gemeenteraad heeft in oktober 2020 een voorkeurslocatie voor de VO scholen gekozen. Op 
basis van de door de raad vastgestelde routekaart wordt de haalbaarheidsstudie m.b.t. deze locatie 
in 2021 uitgevoerd. 

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 
Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
In 2020 heeft geen statutenwijziging en geen benoeming van nieuwe leden voor de Raad van 
Toezicht plaatsgevonden. 
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4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 
Doelstellingen 
Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen 
 

Maatregelen 
Een kindvriendelijke gemeente zijn en blijven 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: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
In het voorjaar 2020 heeft een onvolledige uitvoering Jong Papendrecht Doet Mee plaatsgevonden 
in verband met corona. In het najaar 2020 is er geen uitvoering Jong Papendrecht Denkt Mee door 
de coronamaatregelen geweest. Dat betekent ook dat er geen 'voeding' is voor Jong Papendrecht 
Doet Mee voorjaar 2021. 
Wel zijn er geslaagde bezoeken aan de brandweer en de ambulancedienst begin 2020 geweest. Dit 
was een idee van een meisje die graag de hulpverleners in het zonnetje wilde zetten. Daarnaast is 
ook het idee voor een vrijheidsroute tijdens 'Jong Papendrecht Denkt Mee' bedacht, het 4 mei 
comité is hierdoor geïnspireerd en heeft inmiddels een mooie route door Papendrecht gerealiseerd. 

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: 
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Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor het realiseren van het aanbod van voorschoolse 
educatie voor peuters met een risico op een taalachterstand. 
Er zijn voldoende kindplaatsen gerealiseerd voor kinderen met ouders die niet in aanmerking 
komen voor kinderopvangtoeslag, en voor kinderen met een vve indicatie. 
In 2020 is nieuw beleid op het gebied van onderwijsachterstandenbeleid vastgesteld. Hiermee 
borgen wij de wettelijke wijzigingen in ons beleid. 

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

Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
In 2020 zijn deze taken uitgevoerd. De taken rondom leerplicht en voortijdig schoolverlaten worden 
uitgevoerd door Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (Dienst Gezondheid & Jeugd). Het 
meest recente jaarverslag LVS heeft betrekking op schooljaar 2019-2020. 
De verzuimcijfers van dit schooljaar zijn door de coronamaatregelen niet vergelijkbaar met andere 
jaren. 

Vergroten van het bereik van het aantal laaggeletterden door het realiseren van een sluitende 
aanpak laaggeletterdheid 
Draagt bij aan: 
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Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
In 2020 is gewerkt aan een nieuwe regionale aanpak laaggeletterdheid en zijn nieuwe regionale 
bestuurlijke afspraken vastgesteld. In de regionale aanpak zijn ook lokale speerpunten voor 
Papendrecht opgenomen voor de komende jaren, waaronder het creëren van een sluitende aanpak 
door op lokaal niveau verbinding te faciliteren tussen de verschillende partners die in Papendrecht 
zich bezighouden met vaardigheden op gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden. 

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

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
De regionale samenwerkingsagenda 'Passend Verbinden' is uitgevoerd.  
Als gemeente faciliteren wij de lokale leertafel passend verbinden om partijen op gebied van 
onderwijs en jeugdhulp bij elkaar te brengen. In 2020 is begonnen met een traject om te komen tot 
nieuwe samenwerkings-afspraken op gebied van onderwijs en jeugdhulp. 

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

Maatregelen 
Stimuleren van de maatschappelijke stages die worden georganiseerd vanuit het onderwijs 
Draagt bij aan: 
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Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
In 2020 is (door corona) door onze gemeente weinig inzet geweest op het stimuleren van 
maatschappelijke stages. 

Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt met specifieke focus op het 
monitoren van de effecten en resultaten 
Draagt bij aan: 

 
 

Kwaliteit 
Wat hebben we daarvoor gedaan 
Het programma is afgerond. Er wordt nu gewerkt aan een nieuw beleidskader. 

Wat mag het kosten? 
Bedragen x €1.000 

Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Raming 2020 (na 
wijziging) 

Realisatie 2020 Verschil 2020 

Lasten      

Openbaar 
basisonderwijs 

-187 -181 -189 -188 1 

Onderwijshuisvesting -1.044 -1.130 -1.063 -1.087 -24 
Onderwijsbeleid en 
leerlingenzaken 

-1.110 -1.416 -1.168 -1.114 54 

Totaal Lasten -2.341 -2.727 -2.420 -2.389 32 
Baten      

Onderwijshuisvesting 56 8 20 23 3 
Onderwijsbeleid en 
leerlingenzaken 

208 592 299 298 -1 

Totaal Baten 264 600 319 321 2 
Resultaat -2.076 -2.128 -2.102 -2.068 34 


