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Onderwijs in Groningen 

 

- Rol gemeente op het terrein van onderwijs 

- Relatie gemeente onderwijs algemeen 

- Relatie gemeente en openbaar onderwijs 

- Belangrijke thema’s:  

- Huisvesting 

- Kansenbeleid 

- Vensterschool 

- Leerplicht/voortijdig schoolverlaten 

- Leerlingenvervoer 

- (Rondom onderwijs) 

 



Rol gemeente  

 Gemeente gaat niet over inhoud onderwijs 

 Inspectie houdt toezicht op kwaliteit 

 

 Wel enkele specifieke (vangnet)taken: 

 Zorgplicht voor voldoende openbaar onderwijs 

 Onderwijshuisvesting 

 Leerlingenvervoer 

 Handhaving leerplicht/vsv 

 Kansenbeleid/vve 

 

 Gezamenlijke thema’s rondom onderwijs 

 

 



Financiën onderwijs 

  Budget 2014 onderwijs 

onderwijshuisvesting 17.500 

Kansenbeleid/vve 4.000 

leerlingenvervoer 1.300 

Vsv/rmc (incl. schoolmaatsch. werk) 700 

Vensterschool 300 

Totaal 23.800  



Relatie gemeente - onderwijs 
 

 Formeel periodiek bestuurlijk overleg: BBO 
 Wettelijk verankerd, Gelijkwaardige partners 
 Deelnemers: gemeente, onderwijs t/m MBO, grote 

voorschoolse instellingen 
 Onder het BBO verschillende werkgroepen, o.a. 

 Werkgroep huisvesting 
 Werkgroep VVE 
 Kerngroep zorg-onderwijs 

 Lokale educatieve agenda 
 

 Onderwijspact 
 College van onderwijs 

 Informeel platform  
 Breed onderwijsveld, incl. HBO, WO 



VRAGEN? 



Gemeente en openbaar onderwijs 

 

 Zorgplicht voldoende openbaar onderwijs en 
behoud openbare karakter 
 Intern toezicht: RvT.  
 Extern toezicht inspectie (kwaliteit) en gemeente (continuïteit) 
 Gemeente:  

 Benoemen en ontslaan RvT 
 Vaststellen statuten 

 

 Protocol relatie O2G2 – gemeente 
 Informatievoorziening naar gemeente 
 Werkwijze bij stichten, fuseren en opheffen openbare school  

 (wetwijziging in de maak die rol gemeente verder beperkt) 



VRAGEN? 



Onderwijshuisvesting 
 

Gemeente verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting 
passend bij omvang. 

 

 Verordening onderwijshuisvesting 

 Nieuwbouw/verbouw 
 Onderhoud PO van gemeente naar schoolbesturen per 1-1-

2015 

 Integraal Huisvestingsplan 
 Met jaarprogramma 

 Nieuwbouwplannen o.a. Tamarisk, Borgmanschool 

 Fris en Duurzaam (binnenklimaat) 

 



VRAGEN? 



Kansenbeleid 
 

Kansen voor jonge kinderen (2009) 
 Harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk  
 BOP en VVE 

  

Bestuursafspraken VVE en extra leertijd (2012-2015)  
 Kwaliteitsverbetering VVE, verhoging taalniveau, inzet hbo’ers, 
 Doorlopende leerlijnen voor- vroegschools 
 Ouderprogramma’s  
 Uitbreiding schakelgroepen en Verlengde Schooldag 

  

Landelijke plannen minister Asscher (2016?) 
 Vereenvoudigen landelijk stelsel kinderopvang en 

peuterspeelzaalwerk 
 Mogelijke wijziging voorschools beleid 

 



Venstersamenwerking  
 Op weg naar een gezamenlijke aanpak van de Vensterscholen door, 

onderwijs en opvang en de gemeente 



Vensterschool 

 Nieuwe impuls Vensterschool  
 2012 evaluatie  
 2013 ambitiedocument en gezamenlijke intentieverklaring 
 Start  2014-2015 (18 aanvragen, 15 goedgekeurd, 3 aanvullingen) 

 

 Gezamenlijk pedagogisch fundament en 3 thema’s 
 Doorlopende leerlijn 
 Ouderbetrokkenheid 
 Relatie met zorg 

 

 Regie naar onderwijs 
 Gezamenlijke stuurgroep (onderwijs, opvang, 

gemeente) 
 Cofinanciering 

 
 



Leerplicht/VSV 

 
 Gemeente handhaaft leerplicht 

 Leerplicht tot 16 jaar 
 Kwalificatieplicht tot 18 jaar (startkwalificatie: MBO-2) 

 Ook preventie i.s.m. onderwijs 

 
 Voortijdig schoolverlaters: regionale aanpak tot 

23 jr. 
 Gemeente coördinatie RMC-regio 
 Convenant VSV 2012-2015 (incl. middelen) 
 Landelijke doelstelling vsv in 2016 < 25.000 
 Doelstelling stad: daling 20% 
 Relatie met zorg en arbeidsmarkt 

 



Onderwijs - arbeidsmarkt 

MBO: Focus op vakmanschap 

- Zwaardere eisen  

- Kans op extra uitval 

 

 Werk in Zicht 

 Regionale aanpak jeugdwerkloosheid 

 Pilot Werkschool (tot eind 2014) 

 Overgang school – werk 

 MBO niet mogelijk, wel regulier werk mogelijk 

 Gildeprojecten 

 



Leerlingenvervoer 

 

 Gemeente vergoedt onder voorwaarden vervoer 
van huis naar school  

 Afhankelijk van afstand huis – school en soort onderwijs 

 M.n. speciaal (basis)onderwijs 

 Verordening leerlingenvervoer 

 

 Nieuwe aanbesteding 2014-2017 bijna afgerond 

 Vanaf 2017 combi met ander doelgroepen-
vervoer? 

 

 



Rondom onderwijs 
 
Gemeente in gesprek met onderwijs over: 
 
 Aansluiting onderwijs – zorg (passend onderwijs) 
 Cultuureducatie 
 Bewegingsonderwijs/b-slim 
 Natuur- en duurzaamheidseducatie 
 Techniekeducatie 
 Gezondheidsbeleid 
 Buitenschoolse activiteiten 
 Diversiteitsbeleid 
 Etc. 

 



VRAGEN? 


