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Toelichting:
Op verzoek van de PvdA-fractie heeft afgelopen donderdag een gesprek 
plaatsgevonden met Vivianne van Wieren en de beleidsadviseur onderwijs. PvdA heeft 
vooraf enkele technische vragen ingediend over onderwijsbeleid die tijdens dit gesprek 
zijn beantwoord. In bijgevoegd document de schriftelijke beantwoording op deze 
vragen, zodat deze met alle fracties gedeeld kunnen worden. Daarnaast ter 
aanvullende informatie een brief van de rijksoverheid aan gemeenten over het 
Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

Algemene toelichting op onderwijsbeleid:

De gemeente heeft een wettelijke taak als het gaat om:

- Onderwijshuisvesting
De gemeente is in hoofdlijnen verantwoordelijk voor het voorzien in voldoende 
onderwijsruimte, (vervangende) nieuwbouw en levensduur verlengende 
renovatie, de kosten eerste inrichting. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk 
voor het meerjarig onderhoud van de schoolgebouwen. Ook de 
gebruikerskosten komen voor rekening van de schoolbesturen.

- Leerlingenvervoer
Als een kind niet zelfstandig naar school kan door ziekte of een handicap, of 
niet kan worden gehaald of gebracht, zorgt de gemeente onder bepaalde 
voorwaarden voor het vervoer van en naar school. Deze voorwaarden zijn 
opgenomen in de verordening leerlingenvervoer van de gemeente.

- Peuterwerk/VVE
De gemeente is verantwoordelijk voor het voorschoolse aanbod. Met ingang 
van 1 januari 2021 wordt er in de gemeente Veldhoven 16 uur per week 
voorschoolse educatie aangeboden aan de peuters tussen 2,5 en 4 jaar. Er is 
daarnaast voor gekozen het aantal uren van het reguliere peuterwerk ook uit te 
breiden. Deze peuters kunnen 8 uur per week gebruik maken van het 
peuteraanbod. Hierdoor kan het VE aanbod in gemengde groepen worden 
aangeboden en krijgen de peuters de gelegenheid ook van elkaar te leren. 
Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het vroegschoolse aanbod.

- Leerplicht
Ten aanzien van leerplicht wordt regionaal nauw samengewerkt. 
Leerplichtambtenaren zijn verantwoordelijk voor de jongeren in de leeftijd van 
5-18 jaar. De leerplichtambtenaren uit de gemeente Veldhoven zijn verbonden 
aan de scholen in Velhoven. Zij voeren de leerplichttaken uit voor alle 
leerlingen die in Veldhoven op school zitten, ook als deze leerlingen in een 
andere gemeente woonachtig zijn. De gemeente Eindhoven en Helmond voeren 
de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) uit ten behoeve van voortijdig 
schoolverlaters. Jongeren tussen de 18-23 jaar die zonder startkwalificatie het 
onderwijs verlaten kunnen begeleiding krijgen naar school, werk en combinatie 
van beide of hulpverlening.



De verantwoordelijkheid voor de inhoud van het onderwijs ligt bij de scholen en de 
schoolbesturen. Ook de verantwoordelijkheid voor passend onderwijs ligt daar.
Echter is er op een aantal gebieden sprake van gedeelde verantwoordelijkheid. 
Voorbeelden hiervan zijn:

- De kadernota jeugd (Deze is tot stand gekomen met het CJG partners, de 
kinderopvang, het onderwijs en de gemeente).

- Aansluiting onderwijs en jeugdhulp.
- Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Preventief jeugdbeleid en jeugdhulp vallen onder de portefeuille van Mariënne van 
Dongen. Over de aansluiting onderwijs - jeugdhulp vindt onderling afstemming plaats.

Vraag 1
Eind 2019 verscheen het Integraal Huisvestingsplan onderwijs Veldhoven. Na 
vaststelling door de Raad bleek te weinig budget beschikbaar om alle plannen door te 
kunnen voeren. Zijn er in dit opzicht nog ontwikkelingen voor primair- en voortgezet 
onderwijs?

Beantwoording:
Het IHP is in februari 2020 met een amendement aangenomen. De 
gemeenteraad heeft het college verzocht opnieuw met de schoolbesturen in 
gesprek te gaan met als doel de planning in het IHP te temporiseren en 
hiermee de druk op de begroting te verlagen. Op basis hiervan is besloten 
ambitie van de extra m2 te laten vervallen en de projecten voor de Meerhoef, 't 
Heike en Zeelsterhof 3 jaar later uit te voeren. Aan de projecten die in de 
aangepaste planning zijn opgenomen wordt momenteel uitvoering gegeven.

Recente ontwikkelingen ten aanzien van deze planning:
- Met de partners binnen de MFA Noord worden gesprekken gevoerd om te 

bepalen of de in het IHP voorgestelde aanpassing nog het meest passend is.

Vraag 2
20 tot 300Zo van de schoolverlaters van groep 8 blijkt naar het voortgezet onderwijs 
buiten de gemeentegrenzen te gaan. Voorheen was dit ruim 600Zo. Het Rijks bekostigt 
alleen op grond van de leerlingenaantallen die het VO in Veldhoven volgen. Komt de 
exploitatie van de Kempencampus in gevaar?

Beantwoording:
Het teruglopende leerlingenaantal bij het Sondervick College brengt inderdaad 
met zich mee dat de bekostiging door de Rijksoverheid afneemt.
Het college heeft begin dit jaar een verzoek ontvangen van het Sondervick 
College te Veldhoven, Scholengemeenschap Were Di te Valkenswaard, en het 
Rythovius College te Eersel om een samenwerking aan te gaan inzake het 
tegengaan van (verdere) leerlingendaling op deze scholen. De drie scholen zien 
meer samenwerking als oplossing om:

^ een regionaal dekkend aanbod en goed onderwijskwaliteit te kunnen 
waarborgen

^ de kosten te verminderen 
^ de kwetsbaarheid van de scholen te beperken.

Hiertoe zijn door bovengenoemde scholen enkele documenten opgesteld: de 
regiovisie, het activiteitenplan en een meerjarenbegroting leerlingendaling VO 
De Kempen. Het college heeft de samenwerkingsovereenkomst ondertekend.
De rol van de gemeente blijft in deze samenwerking beperkt tot de 
onderwerpen: Onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer.



Vraag 3
De gemeente zorgt voor een goede vormgeving van de aansluiting tussen zorg en 
onderwijs. Landelijk worden veel knelpunten geconstateerd bij de uitvoering van taken 
door de jeugdzorg. Hoe is de situatie in Veldhoven? Zijn er bijvoorbeeld kwantitatieve 
en kwalitatieve gegevens over de resultaten?

Beantwoording:
De uitvoering van de taken van preventief jeugdbeleid en jeugdhulp vallen 
onder de portefeuille van Mariënne van Dongen. Mariënne zal zorgdragen voor 
de schriftelijke beantwoording van deze vraag.

Vraag 4
Obesitas, eenzaamheid, depressiviteit, huiselijk geweld (veiligheid in de 
opvoedingssituatie) en dergelijke zijn veel voorkomende problematieken onder 
jongeren. Zijn er in Veldhoven. projecten te melden en welke partijen werken hier 
samen?

Beantwoording:
De uitvoering van de taken van preventief jeugdbeleid en jeugdhulp vallen 
onder de portefeuille van Mariënne van Dongen. Mariënne zal zorgdragen voor 
de schríftelijke beantwoording van deze vraag.

Vraag 5
Leerplicht. Voortijdig schoolverlaten wordt regionaal en lokaal gemonitord. Zijn er 
knelsituaties in op dit terrein?

Beantwoording:
Er is geen sprake van knelsituaties op dit terrein. Het percentage voortijdig 
schoolverlaters (voorlopig cijfer RMC) lag in 2019/2020 voor de gemeente 
Veldhoven op 1,92Z. Dit ligt iets hoger dan het landelijk gemiddelde van 
1,72Z. Hierin is echter op dit moment geen trend waarneembaar. In 
2018/2019 lag het aantal VSV-ers in Veldhoven met 1.710Zo juist wat onder het 
landelijk gemiddelde van 2,01Z.

Vraag 6
De gemeente is verantwoordelijk voor het tegengaan van onderwijsachterstanden. In 
overleg met de scholen kan een Lokale Educatieve Agenda (LEA) worden opgesteld. 
Daarin komen de problemen met betrekking tot onderwijs in de gemeente in kaart en 
worden passende oplossingen bedacht om ongelijkheid tegen te gaan. Hoe is dit 
overleg in Veldhoven vormgegeven, hoe frequent vindt dit plaats en zijn er succesvolle 
opbrengsten te melden?

Beantwoording:
In Veldhoven bestaat de LEA uit de schoolbesturen en de directies van de 
kinderopvangorganisaties die gemeentelijk gefinancierd peuterwerk en 
voorschoolse educatie aanbieden. Afgelopen LEA is afgesproken de frequentie 
van de LEA te verhogen van 1x per jaar naar 2 x per jaar. Er zijn een aantal 
doelstellingen vastgesteld ten aanzien van de aansluiting onderwijs en 
jeugdhulp, dagarrangementen en de doorgaande lijn. Onder andere het VVE 
beleid wordt in het LEA geëvalueerd en verbeterafspraken gemaakt. Tevens 
wordt er gesproken over doorgaande leerlijnen en het brede scholen beleid.



Vraag 7

Een belangrijk onderdeel van lokaal onderwijsbeleid is vroegschoolse educatie. We zijn 
benieuwd naar hoe dit er in Veldhoven voorstaat, met name op de basisschool. Wordt 
rekening gehouden met grote hoeveelheid expat-kinderen die de taal nog niet 
spreken. En hoe het staat met de implementatie van de extra uren VVE op de 
opvang/peuterspeelzaal. Tenslotte: zijn problemen bekend met de overgang van 
voorschool naar kleuterschool en op de kleuterschool voor de 4-6 jarigen?

Beantwoording:
In de gemeente Velhoven hebben we een VVE-werkgroep. In deze werkgroep 
zijn het onderwijs, kinderopvangorganisaties, de GGD en de bibliotheek 
vertegenwoordigd zijn. In deze werkgroep worden afspraken gemaakt over 
onder andere de toeleiding naar VVE en de overdracht van voorschool naar 
kleuterschool. Voor doelgroeppeuters is afgesproken dat er altijd een warme 
overdracht plaatsvindt. Dit houdt in dat kinderopvangorganisatie en school 
persoonlijk contact met elkaar hebben. Er zijn bij ons geen problemen bekend 
ten aanzien van de overgang van voorschool naar school.

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het vroegschoolse aanbod. Zij mogen 
hier op eigen wijze invulling aan geven en streven na het aanbod zo goed 
mogelijk te laten aansluiten aan de behoefte van de leerlingen. Voor leerlingen 
die de taal nog niet spreken is er daarnaast ook aanvullend aanbod binnen 
RBOB en Veldvest. Deze leerlingen kunnen in een groep met anderstalige 
leerlingen een aantal uren per week/per dag les krijgen in een taalklas.
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Geachte heer, mevrouw,

Zoals u ongetwijfeld weet, heeft het demissionaire kabinet het Nationaal 
Programma Onderwijs in het leven geroepen. Het programma is bedoeld om 
onderwijsvertragingen in te lopen en moet leerlingen ondersteunen die het 
moeilijk hebben door schoolsluitingen en corona.

De afgelopen periode hebben velen van u een grote betrokkenheid getoond bij dit 
vraagstuk en uw zorgen gedeeld over de jeugd in coronatijd. Daarvoor wil ik u 
danken en doe ik heel graag een beroep op u om vanuit deze gedeelde 
betrokkenheid de komende periode invulling te geven aan Nationaal Programma 
Onderwijs. Ik heb de afgelopen periode met de VNG, een klankbordgroep van 
gemeenten en diverse zorgpartijen gesproken over rol van gemeenten in dit 
programma. Mede op basis van deze gesprekken geef ik u in deze brief dan ook 
graag de eerste informatie over het Nationaal Programma Onderwijs, wat u 
daaraan kunt bijdragen en wat u daarbij van OCW kunt verwachten.

Het budget is C 8,5 miljard, waarvan C 5,8 miljard voor het funderend onderwijs, 
voor een periode van 2,5 jaar. Het leeuwendeel ervan gaat naar scholen en 
instellingen. Maar ik ben ook voornemens circa C 300 miljoen aan gemeenten uit 
te keren verdeeld over een periode van 2,5 jaar, in de vorm van een specifieke 
uitkering. Gemeenten met veel leerlingen met een hoog risico op 
onderwijsachterstanden ontvangen meer geld. In juli ontvangt u meer informatie 
over de hoogte van het bedrag dat u ontvangt en wat u ermee kunt doen.

Rol scholen komende periode
Scholen brengen de komende periode met een schoolscan in kaart hoe hun 
leerlingen ervoor staan en wat ze nodig hebben om vertragingen in te lopen. Ik 
heb schoolbesturen gevraagd hun bevindingen vroegtijdig met u te delen, zodat u 
snel weet welke extra inzet nodig is in uw gemeente.

Vanaf juni horen de scholen welk budget ze krijgen en voor de zomer bepalen ze 
welke maatregelen ze willen nemen. Mijn ministerie ondersteunt ze daarbij, met 
een overzicht van effectieve interventies. Ik heb schoolbesturen gevraagd om bij 
het opstellen van hun interventies met gemeenten te overleggen. Voor sommige 
interventies is immers uw verbindende rol of medewerking nodig, bijvoorbeeld bij 
de inzet van jeugdgezondheidszorg, sociaal werk of kinderdagopvang en 
buitenschoolse opvang.
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Wat kunt u met het extra budget doen?
We vragen u om met scholen en andere betrokkenen te kijken hoe u kunt helpen, 
met aanvullende programma's, begeleiding of kennisdeling. U kunt daarbij 
uitgaan van bestaande structuren en samenwerkingen en voortbouwen op 
bestaand beleid, kennis en expertise. Daarvoor is nauwe samenwerking nodig 
tussen alle betrokken partijen. Met het extra budget kunt u die samenwerking 
organiseren. U krijgt de ruimte om in te spelen op de situatie in uw gemeente.

Ik begrijp dat u behoefte heeft aan de hoogte van uw budget en een concreet 
overzicht van doelen waaraan u de middelen kunt besteden. We sturen u die 
informatie zo snel mogelijk, uiterlijk in juli. We kunnen nu wel alvast een aantal 
activiteiten noemen waar u aan kunt denken:

* U kunt de samenwerking bevorderen tussen scholen en partijen als 
jeugdzorg, jongerenwerk, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. U 
kunt dit betrekken bij de Lokale Educatieve Agenda en in gesprekken met 
samenwerkingsverbanden over de samenwerking tussen onderwijs en 
jeugdhulp.

* U kunt de interventies van scholen in uw gemeente aanvullen, 
bijvoorbeeld met ondersteuning jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp in de 
school, schoolmaatschappelijk werk en de M@ZL-aanpak bij 
ziekteverzuim. Ook kunt u denken aan bovenschoolse interventies, zoals 
het samen met schoolbesturen organiseren van een zomerschool, bijles, 
huiswerkbegeleiding, voorschoolse educatie en het betrekken van de 
buitenschoolse opvang en het bevorderen van de samenwerking tussen 
school en buitenschoolse opvang.

* U kunt actie ondernemen voor kinderen die leerplichtig zijn, maar 
thuiszitten. Ik bedoel niet alleen de relatief verzuimende leerlingen, maar 
vooral ook kinderen die helemaal niet in beeld zijn bij scholen, doordat ze 
niet staan ingeschreven (de thuiszitters met absoluut verzuim). Ik wil u 
vragen samen met de samenwerkingsverbanden ook voor hen in te 
zetten.

Voor de zomer

Doorlopend

U kunt nu in gesprek gaan 
over hoe u scholen kunt 
ondersteunen, bijvoor
beeld door verbinding te 
leggen met de kinderop
vang en de jeugdzorg. U 
kunthet daarover 
bijvoorbeeld hebben in 
de Lokale Educatieve 
Agenda.

Scholen maken een schoclscan 
en u kunt hen helpen, bijvoor
beeld op het vlak van söoaaI 
welbevinden. Scholen kiezen 
daarnaast interventies en kunnen 
hierover met u overleggen. U 
kunt ze helpen bij het maken van 
goede keuzes.

In en na dezomer

U kunt aan de slag met de door u 
gekozen aanvullende maatrege
len, begeleiding of kennisdeiing.

Juli

De hoogte van het budget voor 
gemeenten wordt bekendgemaakt. 
U k;est in overleg met uw scholen 
welke aanvullende maatregelen, 
begeleiding of kennisdeiing u 
aanbiedt..
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We willen u vragen om de komende periode de volgende stappen te zetten. De 
bovenstaande visual verduidelijkt de planning.

* Doorgaand. U kunt nu in gesprek gaan over hoe u scholen en 
schoolbesturen kunt ondersteunen, bijvoorbeeld doorverbinding te leggen 
met de kinderopvang en de jeugdzorg. U kunt het daarover bijvoorbeeld 
hebben in de Lokale Educatieve Agenda en het Op Overeenstemming 
Gericht Overleg (OOGO) met samenwerkingsverbanden.

« Voor de zomer. Scholen maken een schoolscan en u kunt hen helpen, 
bijvoorbeeld op het vlak van sociaal welbevinden. Scholen kiezen 
daarnaast interventies en kunnen hierover met u overleggen. U kunt ze 
helpen bij het maken van goede keuzes.

* Juli. De hoogte van het budget voor gemeenten wordt bekendgemaakt. U 
kiest in overleg met uw schoolbesturen en scholen welke aanvullende 
maatregelen, begeleiding of kennisdeling u aanbiedt.

* In of na de zomer: U kunt aan de slag met de door u gekozen 
aanvullende maatregelen, begeleiding of kennisdeling.

Ondersteuning
In de komende tijd kunt u van OCW het volgende aan ondersteuning verwachten:

* Online informatie en kennisdeling
Op de website van Nationaal Programma Onderwijs - die binnenkort 
gelanceerd wordt - komt een overzicht van goede voorbeelden die u met 
scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden kunt gebruiken. 
Daarnaast komt er een nationale kenniscommunity, maken we 
handreikingen en organiseren we webinars en netwerkbijeenkomsten. 
Hierbij maken we gebruik van bestaande structuren zoals het Nationaal 
Jeugd Instituut (NJI), de aanpak Met Andere Ogen en het 
ondersteuningstraject gemeentelijk achterstandbeleid (GOAB).

* Versterken van het netwerk: Gelijke Kansen Alliantie
De Gelijke Kansen Alliantie (GKA) helpt gemeenten aanvullend en 
bovenschools aanbod tot stand te brengen. De GKA heeft speciale 
aandacht voor po- en vo-scholen met een uitdagende populatie en zal 
haar aanpak intensiveren.

De GKA zal de netwerkaanpak met lokale agenda's intensiveren, en na de 
zomervakantie wordt de alliantie uitgebreid van 50 naar 100 gemeenten. 
Hiermee worden de activiteiten van het Nationaal Programma Onderwijs 
gekoppeld aan het bevorderen van kansengelijkheid in het nu en de 
toekomst. Voor de selectie van nieuwe gemeenten kijkt de alliantie naar 
de volgende punten:

» Eerder getoonde interesse om aan te sluiten bij de GKA.
* Aantoonbare inzet voor kansengelijkheid.
* Regionale spreiding.
* Wijken en scholen met een uitdagende populatie.

Met vragen over het aanbod van de GKA en de uitbreiding kunt u terecht 
bij de regiocoördinatoren van de GKA via qeliikekansen@minocw.nl.

* Steun pakketten jeugd
Nog voor de zomer wordt u door de ministeries van OCW en Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid geïnformeerd over de verlenging van de 
aanpak jeugdwerkloosheid. De middelen van het Nationaal Programma 
Onderwijs mogen enkel worden ingezet voor de bestedingsdoelen uit de 
specifieke uitkering waarover u nog nader geïnformeerd wordt. U heeft 
daarnaast de mogelijkheid om projecten gefinancierd uit de aan u
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toebedeelde middelen uit het steunpakket Welzijn Jeugd te combineren 
met trajecten die u inzet in kader van de bestedingsdoelen van het 
Nationaal Programma Onderwijs. Op de website van het Nederlands 
Jeugdinstituut staat een overzicht van de steunpakketten tot nu toe, die 
relevant zijn voor het jeugddomein.1

Ten slotte
Het Nationaal Programma Onderwijs is een kans om zoveel mogelijk schade te 
herstellen die de pandemie heeft aangericht bij jongeren en om een nieuw 
perspectief te schetsen. Met uw inzet, en samenwerking met de scholen en zorg, 
kunnen we investeren in de toekomst van 'uw' kinderen en jongeren. Ik reken 
daarom op uw steun en dank u daarvoor bij voorbaat.

Met vrie

lor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Gemeenten/Wat-kan-er-wel-in-coronatijd/Overzicht- 
steun pakketten-voor-jeugd
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