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2.5

Programma 5 Onderwijs

Taakvelden
Openbaar basisonderwijs
Onderwijshuisvesting
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.5.1

Wat willen we bereiken?

Doel
Gorinchem faciliteert een maximaal innovatief en duurzaam onderwijsklimaat. Voor innovatie is optimale
samenwerking tussen de partners in onze onderwijsregio vereist.

Vastgesteld beleid
Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Beleidsnota Brede Scholen

2011

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs

2011

- IHP Voorgezet onderwijs

2014

- IHP Speciaal onderwijs

2015

- IHP Gorinchem-Oost

2017

Maatschappelijke effecten en indicatoren
Hoe meten we dat?
Indocator

B/F

Eenheid

Soort

Absoluut verzuim
Leerplichtigen die niet staan ingeschreven op een school

B

Aantal per 1.000 leerlingen

PI

Relatief verzuim
Leerplichtigen die zijn ingeschreven op een school maar
ongeoorloofd afwezig zijn

B

Aantal per 1.000 leerlingen

PI

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (VSVers)

B

% van het aantal leerlingen (12 - 23 jaar)

PI
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2.5.2

Wat gaan we daarvoor doen?

Prioriteiten en aandachtspunten
Onderwerp

Toelichting aandachtspunten

Stagemogelijkheden

De stagemogelijkheden voor Gorcumse studenten wordt gekoppeld aan het concept van
leven lang leren. We zetten in op het vergroten van de bewustwording van de jongere
generatie op de baankansen in de Arbeidsmarktregio Gorinchem, door zelf het goede
voorbeeld te geven in het begeleiden van stagiaires en leerwerkstudenten.
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Reguliere taken
Onderwerp

Toelichting

Leerplicht

We zien erop toe dat voortijdig schoolverlaten wordt voorkomen. De uitvoering ligt bij Bureau
Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS).

Ondernemersprijs
voor scholieren

De Gorinchemse ondernemersprijs voor scholieren wordt gecontinueerd.

Onderwijshuisvesting Zorgen voor adequate onderwijshuisvesting. In 2019 ligt de nadruk op de voorbereiding van
de bouw van de brede school Hoog Dalem, de verduurzaming van enkele schoolgebouwen,
de uitbreidingen van het Gilde, het Technasium en het Gomarus. Daarnaast wordt het
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs geactualiseerd waarbij duurzaamheid een belangrijk
aandachtspunt is.
Speciaal onderwijs

De inzet op het ‘thuisnabij onderwijs’ zetten we voort.

Leerlingenvervoer

We verzorgen en bekostigen het leerlingenvervoer.

Onderwijs aan
vluchtelingen

Het onderwijs aan kinderen van statushouders wordt verzorgd via de internationale
schakelklassen.

Onderwijsachterstandenbeleid

We pakken onderwijsachterstanden aan door de inzet van onder meer Voor- en
Vroegschoolse Educatie, schakelklassen, taalprojecten, naschoolse activiteiten en
logopedie.

Volwasseneneducatie In het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) is de gemeente Gorinchem
door het Rijk aangewezen als centrumgemeente in de arbeidsmarktregio voor het verzorgen
van volwasseneneducatie in de arbeidsmarktregio Gorinchem. Hiervoor wordt een regionaal
programma opgesteld.
Brede scholen

We starten met de doorontwikkeling van het Brede School beleid met extra aandacht voor
de wijkfunctie. Dit doen we in samenhang met de ontwikkeling Integraal Kind Centra (IKC).

HBO-initiatieven

De gemeente is blij met HBO-initiatieven in Gorinchem. Uitkomsten van haalbaarheidsstudies
zijn bepalend voor het vervolg.

2.5.3

Wat gaat dit kosten?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)
TV41 Openbaar basisonderwijs

Realisatie
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

238

241

227

227

227

226

TV42 Onderwijshuisvesting

3.412

3.359

3.009

3.296

3.178

3.315

TV43 Onderwijsbeleid en
leerlingenzaken

5.176

5.398

5.161

4.898

4.964

5.060

Lasten Onderwijs

8.825

8.997

8.396

8.420

8.369

8.602

TV42 Onderwijshuisvesting
TV43 Onderwijsbeleid en
leerlingenzaken
Baten Onderwijs
Totaal saldo van baten en lasten
Mutaties reserves
Resultaat

174

194

159

148

148

203

2.672

2.119

2.162

2.069

2.069

2.069

2.846

2.313

2.321

2.217

2.217

2.272

-5.979

-6.684

-6.075

-6.203

-6.152

-6.330

0

0

226

0

0

0

-5.979

-6.684

-5.849

-6.203

-6.152

-6.330

De afwijking binnen dit programma tussen het begrotingsjaar 2018 en het begrotingsjaar 2019 wordt voornamelijk
veroorzaakt door het afboeken van de boekwaarden van een aantal schoolgebouwen die op de nominatie staan om
te worden gesloopt, de kosten voor sloop en de onttrekking aan de hiervoor gevormde bestemmingsreserve. Ook zijn
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ten opzichte van 2018 diverse onderhoudsplannen (m.n. voor de multifunctionele schoolgebouwen en de brede school
Schuttersplein) geactualiseerd wat financiële gevolgen heeft voor de exploitatiebegroting. Verder zijn via de
Perspectiefnota 2019 de kosten voor de aanschaf van de 1e inrichting voor het Fortes College opgenomen in de
begroting 2019. De budgetten voor het Onderwijsachterstandenbeleid zijn zowel aan de batenzijde als aan de
lastenzijde geactualiseerd en verhoogd.
Investeringen (bedrag x € 1.000)

2019

2020

2021

Brede school Hoog Dalem

1.556

2.682

1.486

Renovatie Dr Hiemstralaan

1.000

Uitbreiding Fortes/lyceum/sporthal Fortes OKK
Totaal investeringen

300

690

2.856

3.372

2022

1.486

-

Brede school Hoog Dalem
Als aanvulling op het medio 2017 al beschikbaar gestelde krediet voor de bouw van een brede school in Hoog Dalem
zijn in deze begroting middelen voor extra voorzieningen voor sportverenigingen en ontmoetingsmogelijkheden in
Gorinchem-Oost/Hoog Dalem begroot. Deze bestaan o.a. uit een voorziening in de brede school voor kinderopvang,
peuteropvang en buitenschoolse opvang en uit een investering voor een extra sportzaal met ontmoetingsruimte.
Daarnaast zal worden geïnvesteerd in een multifunctioneel sportveld dat ook 'breed', bijvoorbeeld in
verenigingsverband, gebruikt kan worden.Ten slotte wordt het bouwkrediet voor de brede school Hoog Dalem
verhoogd als gevolg van meer realistische bouwnormen/marktprijzen en de eisen in het kader van duurzaamheid en
energieneutraliteit. We zetten in op maximale duurzaamheid.
Renovatie Dr. Hiemstralaan 24/24a
We onderzoeken de mogelijkheden voor duurzame huisvesting van Yulius in Gorinchem. Op dit moment zijn zij
gehuisvest aan het Merwedekanaal. Er is in dit verband 1 miljoen euro gereserveerd voor de renovatie van Dr.
Hiemstralaan 42. We onderzoeken echter ook alternatieven omdat een andere partij inmiddels voor een andere
vestigingslocatie lijkt te hebben gekozen.
Subsidies (bedragen x € 1.000)
Peuterspeelzalen
Avres

2.5.4

483
11

Met welke verbonden partijen doen we dit samen?

• GR Dienst Gezondheid & Jeugd
• GR AVRES
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