Onderwijs
Deze vragenlijst dient als basis voor het aanleveren van de informatie die nodig is voor het vullen van de
toezichtindicatoren op het thema Zorg en welzijn voor het instrument Toezichtinformatie op
Waarstaatjegemeente.nl. Bij informatie over toezichtinformatie op Waarstaatjegemeente.nl vindt u een
boekje Zorg en welzijn waar een matrix in is opgenomen met alle toezichtindicatoren, de bijbehorende
vragen en de wetten en artikelen waar de indicatoren van zijn afgeleid. Ook vindt u in dit boekje een
toelichting op de toezichtindicatoren.

U kunt per thema/wet de vragenlijst selecteren. Per wet kan de vragenlijst worden ingevuld en akkoord
worden bevonden voor publicatie. Indien u akkoord geeft voor publicatie gaat u akkoord met de algemene
voorwaarden van Waarstaatjegemeente.nl.

De data van Waarstaatjegemeente.nl zijn, voor zover ze door de gemeente zijn aangeleverd, eigendom van
de gemeente. Door deel te nemen aan Waarstaatjegemeente.nl, stemmen gemeenten ermee in dat hun data
via de website www.waarstaatjegemeente.nl openbaar worden gemaakt.

leerlingenvervoer

Heeft de gemeente een Verordening Leerlingenvervoer die voldoet aan
de wettelijke regels?
Iedere gemeente dient een Verordening Leerlingenvervoer te hebben. Dit volgt uit de wet. Wpo is de Wet
Primair Onderwijs, Wec is de Wet op de expertisecentra, Wvo is de Wet op het voortgezet onderwijs.
ja

huisvesting

Heeft de gemeente jaarlijks een bijgewerkt huisvestingsplan op het
gebied van de onderwijshuisvesting (OOGO, Op Overeenstemming
Gericht Overleg)?
In een Huisvestingsplan staat hoe de gemeente op korte termijn omgaat met haar onroerend goed, in dit
geval met de schoolgebouwen. Hierbij gaat het om onderhoud e.d. Belangrijk om hier te melden is dat
onderhoud binnen het Primair Onderwijs tot 2015 wettelijk in deze plannen moet zijn verankerd.
Nieuwbouw en aanpassingen (vooral schooluitbreidingen) blijven ook na die tijd in de plannen
opgenomen.

ja

leerplichtwet

Wat is de omvang van het aantal voortijdig schoolverlaters binnen de
gemeente?
Schoolverlaters zijn jongeren tussen de 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten.
Voor de duidelijkheid, het gaat hier om leerlingen in scholen binnen de gemeente.

Variable

Response

[b06k01rg.0] Wat is de omvang van het aantal
voortijdig schoolverlaters binnen de gemeente? |
1217 jaar

0

[b06k01rg.1] Wat is de omvang van het aantal
voortijdig schoolverlaters binnen de gemeente? |
1823 jaar

110 (betreft sj 20112012) Borsele is
een plattelands gemeente zonder
scholen voor voortgezet onderwijs. Het
betreft leerlingen die in de naburige
gemeente school zouden moeten gaan.

Wat is de omvang van respectievelijk het relatief en absoluut het
verzuim binnen de gemeente?
Er is sprake van relatief verzuim als een leerplichtige of kwalificatieplichtigejongere, die ingeschreven
staat bij een school of onderwijsinstelling,het onderwijs niet bezoekt, zonder dat daarvoor op grond van de
leerplichtwet 1969 vrijstelling is verleend. Dezevorm van verzuim kan bij alle onderwijssoorten
voorkomen.Er is sprake van absoluut verzuim als een leerplichtige of kwalificatieplichtige jongere niet is
ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling zonder dat daarvoor vrijstelling is verleend.

Variable

Response

[b06k02rg.0] Wat is de omvang van respectievelijk
het relatief en absoluut het verzuim binnen de
gemeente? | relatief

149

[b06k02rg.1] Wat is de omvang van respectievelijk
het relatief en absoluut het verzuim binnen de
gemeente? | absoluut

0

Wat is de omvang van het aantal thuiszitters binnen de gemeente?
"Een thuiszitter is een leerplichtige jongere tussen de 5 en de 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar met
kwalificatieplicht dieingeschreven staat op een school of nderwijsinstelling en die zonder geldige reden

meer dan vier (4) weken verzuimt, zonder dat hij/zij ontheffing heeft van de leerplicht, respectievelijk
vrijstelling van geregeld schoolbezoek of wegens het volgen van ander onderwijs."
0

Heeft het College van B&W vóór 1 oktober het Jaarverslag over de
leerplichtwet aan de Raad aangeboden?
nee

akkoord

De toezichtinformatie Onderwijs is afgehandeld en gecontroleerd
door:
Variable

Response

[resrg.0] De toezichtinformatie
Onderwijs is afgehandeld en
gecontroleerd door: | naam

G.A.C. Oostdam

[resrg.1] De toezichtinformatie
Onderwijs is afgehandeld en
gecontroleerd door: | email

GACOostdam@borsele.nl

Voortgangsstatus
Nadat u de gegevens heeft ingevuld verzoeken wij u alles nog één keer te controleren en uiteindelijk de
volledigheid en kwaliteit van de gegevens te bevestigen.
compleet en kwalitatief op orde

Toezichtinformatie voorleggen aan het College van B en W
Wij vragen u de gegevens voor akkoord voor te leggen aan uw College van B en W. U kunt middels de
hand-out functie onderaan de pagina ('antwoorden inzien') de toezichtinformatie eigenhandig voorleggen
aan uw College van B en W.

Vrijgeven toezichtinformatie gemeente Borsele
De gegevens zijn akkoord bevonden door het college van de gemeente Borsele.
(No response)

Ik verklaar dat ik de bovenstaande opties heb gelezen en dat ik akkoord ben met de inhoud.

Handtekening:
/Public/fs_uploads/14751/5437822-QFsCBBSAHB/signature.svg

Datum
(No response)

Opmerkingen
Indien het voor u niet mogelijk is om een handtekening te plaatsen dan kunt u dat hieronder vermelden.
(No response)

Meer informatie
Voor meer informatie over deelname aan het onderdeel toezichtinformatie verwijzen wij u naar de
website Waarstaatjegemeente.nl. Voor vragen kunt u zich wenden tot:
waarstaatjegemeente@kinggemeenten.nl
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