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1. Situatie  

 

- Veel analyses 

- Langgekend probleem 

- Onvermogen gezamenlijke strategie op te stellen, wantrouwen 

- Urgentie, zonder perspectief vallen scholen om, Zwin als eerste en daarna spoedig Reynaert 

en De Rede. 

 

2. Uitgangspunten en voorwaarden 

Voorwaardelijk voor start commissie en aanpak is onvoorwaardelijke en duidelijke ondersteuning van 

vier schoolbesturen, OCW, BZK en drie gemeenten van uitgangspunten en voorwaarden voor 

toekomstbestendig VO in Zeeuws-Vlaanderen, t.w.: 

- Noodzaak spoedige gedragen strategie vier scholen VO, OCW, BZK, gemeenten en provincie 

voor houdbaar VO, duidelijk perspectief voor ouders, leerlingen en docenten (oktober 2017) 

 

- Hoge kwaliteit onderwijs staat voorop, kaders door Inspectie OW te bepalen. 

 

- Onderwijsconcept is passend voor gebied met lage bevolkingsdichtheid en grote afstanden 

(zo veel mogelijk thuisnabij) 

Is concurrerend met en attractief t.o.v. het Vlaamse aanbod, beperkt de uitstroom en 

bevordert de leefbaarheid. 

 

- Eén scholenorganisatie VO voor Zeeuws-Vlaanderen, met drie locaties, t.w. Terneuzen, Hulst 

en Oostburg en één bestuur en toezicht 

 

- OCW, gemeenten en provincie garanderen de structurele financiering van het door partijen 

overeengekomen onderwijsconcept. De financiering past binnen kaders Rijksbeleid OCW, 

BZK en beleidskaders gemeenten en provincie. 

 

- Gefaseerde ontwikkeling tot 2023. OCW stelt financiering voor transitie beschikbaar 

 

- Gemeenschappelijke huisvesting VO in Terneuzen 

 

 



3. Commissie, taskforce 

 

- opdrachtgevers: vier schoolbesturen 

opdracht en aanpak met instemming OCW, BZK, gemeenten en provincie 

- expliciete instemming schoolbesturen en OCW, BZK, gemeenten en provincie eindvoorstel 

commissie noodzakelijk 

- alle communicatie over aanpak en inbreng scholen en overheden toekomst VO ZeVla in 

afstemming met commissie 

- leden: Kete Kervezee, Sjoerd Slagter, René Smit (vz) 

- ondersteuning: BMC, financiële expertise (OCW, VO-Raad, Gemeentefonds), communicatie  

- betrekken stakeholders, w.o. ouders, leerlingen, provincie, bedrijfsleven, primair onderwijs, 

kinderopvang, mbo en hbo 

planning: 

 15-8 overeenstemming opdracht en aanpak en betrokkenheid 

 15-9 voorstel commissie, met convenant betrokken partijen 

1-10 besluitvorming scholen en overheden 

 1-10 start implementatie 

Opdracht:  

doe een voorstel voor opzet onderwijs, organisatie onderwijsondersteuning, besturing en 

financiering toekomstbestendig VO in Zeeuws-Vlaanderen, dat op instemming kan rekenen 

van de vier schoolbesturen en de betrokken departementen (OCW, BZK), gemeenten en 

provincie; 

treedt op als begeleider en beslecht conflicten tussen partijen bij de implementatie 

 

4. benadering 

 

- gedragen visie toekomstbestendig VO Zeeuws-Vlaanderen 

- onmiddellijke eenheid van bestuur en toezicht 

- roadmap naar 2023, eerste effecten in schooljaar 2018/19 

- financiering gegarandeerd, meerdere componenten 

o rijksbijdrage OCW 

o transitie bijdrage OCW 

o huisvesting 3x gemeenten 

o krimp en spreidingsbijdragen c.a. m.n. BZK en 3x gemeenten 

o EU 

- betrokkenheid ouders en leerlingen 

 

 


