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Samenvatt ing 
�

In deze nota gaat het roer voor onderwijshuisvesting om. De gemeente en haar partners hebben 
afgesproken zich (de komende jaren) te beraden op wat de teruglopende kinderaantallen betekenen 
voor het onderwijs- en andere voorzieningen voor de jeugd. Op basis van de prognoses tot 2025 en 
de gevolgen van passend onderwijs hebben de partijen een toekomstperspectief uitgewerkt voor de 
lange termijn. Een stip op de horizon met betrekking tot de onderwijslocaties, de spreiding over de 
gemeente en eventueel ook over de regio. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen voorschoolse voorzieningen, primair, voortgezet, middelbaar 
beroeps en speciaal onderwijs, met een accent op primair onderwijs.  
 
De gezamenlijke wens is dat gemeente en de partners komen tot een gemeenschappelijke visie die 
moet dienen als toekomstperspectief. Daarbij is uitgegaan van de kwaliteit, de ontwikkelingen en 
prognoses rondom teruglopende kinderaantallen binnen de gemeente Goes en in de regio. De 
effecten daarvan op verschillende organisaties, toekomstige (inhoudelijke) ontwikkelingen in het 
onderwijs en aanverwante velden, bereikbaarheid en betaalbaarheid.  
Daarnaast is de toekomstige behoefte aan onderwijs en aanverwante voorzieningen in beeld 
gebracht.  
Dit toekomstperspectief heeft als doel de discussie op gang te brengen en richtlijnen te bieden ten 
behoeve van besluiten op het gebied van (gebruik van) onderwijshuisvesting en aanverwante 
voorzieningen gericht op toekomstige ontwikkelingen. Vanzelfsprekend zal de financiële reikwijdte van 
de gemeente medebepalen hoe de ontwikkeling van de gewenste voorzieningen uiteindelijk vorm 
krijgt. Afstemming en samenwerking met de omliggende gemeenten is hierbij van belang. 
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1. Inleiding  
 
De vraag naar onderwijs en aanverwante voorzieningen in de verschillende dorpen en wijken 
verandert de komende decennia. Het teruglopende kinderaantal maakt samenwerking noodzakelijk en 
biedt nieuwe kansen. Het vraagt om herbezinning op huisvesting, de spreiding van scholen en andere 
voorzieningen over de gemeente.  
Daarnaast heeft het onderwijsveld te maken met maatregelen rondom ‘passend onderwijs’. Een traject 
vanuit het ministerie van OCW waarbij wordt beoogd elk kind een passende onderwijsplaats te bieden. 
Onderliggend doel is het terugdringen van de (nog steeds) toenemende inzet van speciaal onderwijs. 
Passend onderwijs zal mogelijk verschuivingen van leerlingen tot gevolg hebben van het speciaal 
naar het regulier primair en voortgezet onderwijs. 
 
In januari 2012 is de nota ‘Inzetten op jeugd’ vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin hebben de 
gemeente en haar partners aangegeven dat zij zich de komende jaren willen beraden op wat het 
teruglopende kinderaantal betekent voor het onderwijs- en andere voorzieningen voor de jeugd om 
een toekomstperspectief uit te werken voor de lange termijn. Een stip op de horizon met betrekking tot 
bijvoorbeeld de schoollocaties, de spreiding over de gemeente en eventueel ook over de regio. Dit 
biedt de gemeente en de partners de mogelijkheid om bij hun besluiten rekening te houden met de 
toekomstige situatie.    
Het gezamenlijk uitwerken van het toekomstperspectief is vooral voor het primair onderwijs een 
complex proces waarbij zorgvuldigheid is geboden. De ontwikkelingen hebben grote consequenties 
doordat er veel kleine scholen zijn met verschillende denominaties. Hierdoor kan er sprake zijn van 
fusie of sluiting. De rol van de gemeente is daarbij beperkt1. 
Voor de volledigheid dient te worden opgemerkt dat daar waar primair onderwijs staat ook de 
voorschoolse voorzieningen worden bedoeld. 
Met scholen in het speciaal- en voortgezet onderwijs is ook overleg geweest. Hun rol in het proces tot 
nu toe is echter anders dan voor het primair onderwijs. 
 
Wat willen we bereiken 
─ Zicht op de toekomst met betrekking tot de behoefte aan onderwijs en aanverwante voorzieningen 

in de gemeente. 
─ Een gezamenlijke visie van de gemeente en de partners als toekomstperspectief. Daarbij 

uitgaande van de kwaliteit, de ontwikkelingen en prognoses rondom het teruglopende kinderaantal 
binnen de gemeente Goes en in de regio (speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar 
beroepsonderwijs), de effecten daarvan op verschillende organisaties, toekomstige (inhoudelijke) 
ontwikkelingen in het onderwijs en aanverwante velden, bereikbaarheid en betaalbaarheid.  

─ Richtinggevende uitspraken op het gebied van (gebruik van) onderwijshuisvesting en 
aanverwante voorzieningen gericht op toekomstige ontwikkelingen.  

─ Investeren in en handhaven van kwalitatief goede schoolgebouwen met een uitgebreide 
functionaliteit (multifunctioneel gebruik, brede school). 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Bijlage g: Rol gemeente bij sluiting scholen.   
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2. Situatie per 1 augu stus 2012, vertrekpun t 
 
Hieronder zijn de actuele aantallen leerlingen opgenomen(en de ontwikkeling sinds 2003 ) alsook de 
huidige spreiding van de onderwijsvoorzieningen in Goes. 
 
Ontwikkeling leerlingenaantallen sinds 2003 
Hieronder is de werkelijke ontwikkeling van de leerlingenaantallen op de Goese scholen samen 
weergegeven: 
Jaar Aantal leerlingen 

PO 
Aantal leerlingen 
SO 

Aantal leerlingen 
VO 

2003 3547 703 5652 
2004 3544 758 5922 
2005 3575 771 6114 
2006 3573 780 6123 
2007 3508 831 6056 
2008 3488 870 6252 
2009 3440 940 6313 
2010 3316 928 6040 
2011 3229 982 6033 
2012 3103 891 6026 
2013 (nog niet 
definitief en 
evenmin verwerkt 
in onderstaande 
tabellen) 

3065 871 5983 

% 2003-2013 - 13,6 + 23,9 + 6,3 
 
In grafieken per onderwijssoort geeft dit het volgende beeld: 
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Speciaal onderwijs
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Leerlingenstromen 
De herkomst van de leerlingen is per school verschillend (zie bijlage b). Hieruit blijkt ondermeer dat 
nabijheid niet altijd bepalend is voor de schoolkeuze. Ouders kiezen de school voor hun kind(eren) 
soms op basis van denominatie of soort school, soms omdat deze school in de wijk of het dorp staat. 
 
Spreiding ond erwijsvoorzieningen 
Om een indruk te krijgen van de huidige situatie rondom onderwijshuisvesting wordt verwezen naar de 
kaart in bijlage c.   
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3. Gemeentelij ke uitgangspun ten/criteria voor ond erwijshuisves ting  
 
Spreidingsbeleid 
Om de krimp en de gevolgen van passend onderwijs het hoofd te bieden moet er een efficiëntieslag 
plaatsvinden. Uitgaande van de kwaliteit, wettelijke kaders en regelgeving, de samenwerking en een 
evenwichtige spreiding van profielen/denominaties wordt afgewogen wat de meest strategische 
locaties zijn. Demografische ontwikkelingen in een wijk of dorpskern spelen bij deze keuze eveneens 
een rol. Deze zijn ook belicht in de structuurvisie ‘#Goes 2040’. Evenals een evenwichtige spreiding 
van (onderwijs)voorzieningen over de gemeente waarbij ook wordt gekeken naar de ontwikkelingen in 
de aangrenzende gemeenten. Dit alles om de toegankelijkheid zo groot mogelijk te houden. 
 
Beleid brede scholen 
In 2012 is het jeugd-onderwijsbeleid 2012-2016 van de gemeente Goes vastgesteld. Een van de 
onderdelen van dit beleid is De Brede School. Brede scholen worden opgezet met het doel netwerken 
te vormen tussen partners (onderwijs, kinderopvang, welzijn, cultuur en sport) om te komen tot een 
breed samenhangend aanbod voor kinderen, ouders en buurtbewoners. Om uiteindelijk de sociale 
omgeving te versterken en kansen van burgers te vergroten. 
De brede school kan door haar functie een toegevoegde waarde hebben in het bevorderen van de 
samenwerking tussen de verschillende voorzieningen en daarmee in het bepalen en realiseren van 
strategische (school)locaties.  
 
Samenwerken 
Om de eerder genoemde afstemming te bereiken is samenwerking nodig. Zowel binnen het onderwijs 
(regulier en speciaal onderwijs, primair, voortgezet, MBO en HBO) als ook met kinderopvang, sport, 
cultuur, welzijn e.a. 
Door de krachten te bundelen, te streven naar synergie, flexibel om te gaan met voorzieningen en 
middelen ontstaat er een laagdrempelige samenwerking gericht op kansen.    
Leerkrachten, pedagogisch medewerkers en professionals van andere organisaties (welzijn, sport en 
cultuur) die samen gedurende de dag de kinderen begeleiden, opvangen, instrueren en warm 
overdragen.  
Ruimte om te onderzoeken waar we kunnen ontschotten en samenwerken om te komen tot optimale 
ontwikkelingskansen voor alle kinderen.  
 
Denominatie 
In Goes hebben we van oudsher te maken met denominaties in het onderwijs. Uitgangspunt is dat alle 
partners zich richten op het belang van de kinderen waarbij men, met inachtneming van elkaars 
normen, waarden en visie, gaat samenwerken. Partners leren van elkaar en zijn een voorbeeld van 
tolerantie. 
 
Thuisnabij 
Het begrip thuisnabij wordt door iedereen anders uitgelegd. De indruk bestaat dat ouders er de 
voorkeur aan geven hun kind zo dicht mogelijk bij hun woonhuis naar de kinderopvang of school te 
laten gaan. Uit de gegevens in bijlage b blijkt dat dit niet altijd zo is. Zeker ook als gekeken wordt naar 
de uitgangspunten passend onderwijs zal het belang van een onderwijsplaats passend bij de 
ondersteuningsbehoefte van een leerling boven thuisnabij komen te staan. 
Thuisnabij is voor het speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs bovendien anders dan het 
primair onderwijs. Nog meer dan in het primair onderwijs is een goede bereikbaarheid (via 
bijvoorbeeld openbaar vervoer, (veilige) fietsroutes en indien nodig taxivervoer) van groot belang. Juist 
die bereikbaarheid wordt door alle betrokkenen gezien als grote uitdaging voor de toekomst. 
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4. Eerste uitkomsten 
 
Vanaf april 2012 is een werkgroep vanuit onderwijs, andere partners en de gemeente aan de slag. In 
juni zijn conform de afspraak eerste getallen aan de gemeenteraad voorgelegd. De werkgroep heeft 
nagedacht over landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen en denk- en richtlijnen ontwikkeld ten 
aanzien van onderwijshuisvesting. 
In november en december 2013 zijn deze denk- en richtlijnen besproken in drie bijeenkomsten 
waarvoor leerkrachten /docenten, ouders (MR-en), gemeenteraad, wijk- en dorpsraden en de 
adviesraad zijn uitgenodigd. Heel open en in waardevolle gesprekken zijn allerlei mogelijkheden 
verkend in het licht van krimp en leefbaarheid. 
Tijdens de bijeenkomsten werd voor veel partijen de ernst van de situatie duidelijk. Dat creëerde 
draagvlak voor de gedachte dat veranderingen noodzakelijk zijn.; meer samenwerken en niet per 
definitie op elk dorp een school, maar wel met behoud van keuzevrijheid voor ouders en een goede 
spreiding van voorzieningen over de gemeente. 
 
Onder voorziening wordt verstaan: 
Een locatie waar meerdere organisaties op het gebied van kinderopvang, onderwijs, sport, cultuur, 
etc. inhoudelijk en organisatorisch samenwerken, teneinde een geïntegreerd aanbod te realiseren 
voor de leeftijdsgroep 0-12 jaar, waarbij de locatie tevens een meerwaarde heeft voor alle 
leeftijdsgroepen in de omgeving.  
 
De uitkomsten van al die gesprekken zijn alsvolgt (zie bijlage i voor het verslag van de 
bijeenkomsten): 
 

� Voor de dorpen is het wenselijk dat een voorziening blijft bestaan, maar dan wel van enige 
omvang.  

Voor Wolphaartsdijk is er al sprake van een nieuwe situatie. Na de realisatie van “Samenspel” zijn de 
Ichthusschool en Achthoek gehuisvest in hetzelfde gebouw met een leerlingenaantal van 149 
(teldatum 01-10-2012). Samenwerking met andere organisaties is reeds in gang gezet, maar moet 
verder uitgewerkt en geïmplementeerd worden. In de toekomst is het wenselijk dat beide scholen 
samengaan, mede in het licht van de prognose (in 2017 samen nog 126 leerlingen).  
‘s-Heer Arendskerke en ’s-Heer Hendrikskinderen leveren ook een interessant plaatje op. De scholen 
hebben op 01-10-2012 respectievelijk 109 en 110 leerlingen, dalend naar 198 leerlingen voor beide 
locaties gezamenlijk in 2017 (de daling doet zich vooral voor bij de Poeljeugd, terwijl het Schengehof 
stabiel blijft).Dit noopt tot een onderzoek naar mogelijkheden tot vergaande samenwerking. Voor 
Wilhelminadorp/Kattendijke (in 2012 respectievelijk 84 en 9 leerlingen) is reeds een proces gaande 
waarbij een nieuwe fusiepartner wordt gezocht. De bestaande locaties worden daarmee opgeheven. 
 

� Voor de reformatorische scholen in Goes (Koelmanschool, Steenblokschool en Calvijnschool) 
valt op dat de prognosecijfers behoorlijk afwijken van de daadwerkelijke cijfers, zowel in 
positieve als in negatieve zin. 

De Calvijnschool zit al enkele jaren onder de opheffingsnorm en zal hier naar alle waarschijnlijkheid 
ook niet meer boven komen. Om toekomstbestendig het reformatorisch onderwijs te huisvesten kan 
gedacht worden aan het realiseren van één locatie met meerdere scholen of de Calvijnschool onder te 
brengen bij de combinatie Achthoek-Ichthus. Dit laatste kan qua identiteit gevoelig liggen.  
De Wingerd neemt een bijzondere positie in. Met de nieuwbouw in de Mannee is een huisvesting 
gerealiseerd die enkele decennia mee kan. Het leerlingenaantal van de Wingerd daalt wel, maar niet 
in die mate dat samenvoegen met andere scholen urgent lijkt te worden.  
 

� De stad Goes is opgedeeld in vier delen, te weten Goes Noord, Oost, Zuid en West. 
In Goes Oost / centrum / Kloetinge hebben we te maken met een viertal scholen. Bisschop Ernst, 
Irene, Kohnstamm en Kloetingseschool (in totaal ruim 700 leerlingen). Geografisch gezien zou er 
gekozen kunnen worden voor een tweetal voorzieningen: één op de grens Kloetinge – Goes Oost en 
één op de grens Goes Oost – centrum. Benaderd vanuit de huidige situatie en gelet op de 
verwachtingen voor deze scholen ligt het meer voor de hand om de drie scholen in Goes Oost samen 
te brengen tot twee voorzieningen en voor Kloetinge en eigen voorziening te behouden.  
Goes Noord heeft te maken met een drietal scholen: de Tweemaster, ’t Noorderlicht en de 
Holtkampschool. De ontwikkelingen van het leerlingaantal en de prognoses geven aan dat het totaal 
aantal leerlingen van deze scholen schommelt tussen de 500 en 550. De Tweemaster participeert 
formeel in de brede school Goes Noord, maar doordat de Tweemaster niet in hetzelfde gebouw is 
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gehuisvest als de andere twee scholen, functioneert de samenwerking niet optimaal. Verwacht mag 
worden dat in de toekomst het leerlingenaantal onder de 500 zal dalen. Op termijn moet worden 
bezien of de Tweemaster in de Spinne (met aanbouw?) ondergebracht kan worden. 
Goes Zuid kent een drietal scholen: Beatrixschool, de Zuidwesthoek en montessorischool De Basis. 
Het leerlingenaantal van de drie scholen vertoont sinds 2008 een duidelijk dalende lijn. Anno 2013 
gaat het om ruim 700 leerlingen. Het ligt niet voor de hand deze drie scholen op één locatie onder te 
brengen, zodat de kans groot is dat montessorischool De Basis als éénpitter een afzonderlijke 
huisvesting houdt. Inhoudelijk en organisatorisch kan samenwerking wel in gang gezet worden. Ook 
hier moet op termijn worden bezien of montessorischool De Basis in de Symfonie (met aanbouw?) 
ondergebracht kan worden.  
In Goes West is op dit moment alleen de Steenblokschool gevestigd. 
 
Het totale plaatje aan voorzieningen kan er dan als volgt uitzien (anno 2025?): 
- Wolphaartsdijk: 1 voorziening 
- ’s-Heer Hendrikskinderen/’s-Heer Arendskerke: 1 (2) voorziening(en) 
- Reformatorisch onderwijs: 1 voorziening 
- : 1 voorziening 
- Goes Oost: 2 voorzieningen 
- Kloetinge 1 voorziening 
- Goes Noord: 1 (2) voorziening(en) 
- Goes Zuid: 1 (2) voorziening(en)  
- Totaal Goes primair onderwijs: 9 (12) voorzieningen  
 
Na de bijeenkomsten is al op diverse plaatsen gestart met het uitwerken van verschillende van de 
hierboven genoemde opties. Voorbeelden hiervan zijn de gesprekken die reeds gaande zijn met 
dorpsraden, scholen en ouders in ’s Heer Hendrikskinderen, ‘s Heer Arendskerke en Wilhelminadorp.
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5. Financiële raming en meerjarenplanning 
 
Voor de beschikbaarheid van financiële middelen is een aantal zaken van belang, te weten de huidige 
boekwaarden van de verschillende gebouwen en de potentiële ontwikkelwaarde van de huidige 
schoollocaties. In bijlage e is een overzicht opgenomen van de boekwaarden per 31 december 2012 
van de Goese schoolgebouwen. In dezelfde bijlage is ook de oppervlakte van de kavels van de 
schoolgebouwen genoemd. De kolom met de herontwikkelwaarde is voorlopig nog niet ingevuld. De 
herontwikkelwaarde hangt erg samen met de locatie van de betreffende schoolgebouwen. Hierbij is 
ook de op 14 juni 2012 vastgestelde structuurvisie ‘#Goes2040’ van belang. 
Goes hanteert de systematiek dat jaarlijks als onderdeel van de begroting een 
meerjareninvesteringsplanning wordt vastgesteld. Hierbij wordt integraal afgewogen voor welke 
investeringen geld beschikbaar gesteld wordt. 
 
Op de investeringsplanning 2014-2017 is als PM-post opgenomen dat in 2015 een renovatie of een 
herverdeling plaatsvindt van het gebouw van o.b.s. Schengehof. Verder zijn er momenteel geen 
investeringen opgenomen in de investeringsplanning 2014-2017. 
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6. Ambities en aanpak 
 
Aanpak primair ond erwijs 
De ambitie is dat er in 2025 verspreid over de gemeente maximaal 9 voorzieningen primair onderwijs 
zijn gerealiseerd. Het is een gezamenlijke ambitie deze ontwikkeling verder uit te werken met de 
betrokken partijen. De invulling van deze voorzieningen kent geen blauwdruk. Per gebied kan de 
uitwerking verschillen. 
In bijlage d staan de gebieden aangegeven waar de gewenste ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.  
 
Aanpak speciaal (basis) ond erwijs 
Er zijn een behoorlijk aantal voorzieningen speciaal (basis) onderwijs binnen de gemeente Goes. De 
ambitie is dat deze voorzieningen blijven bestaan; geclusterd onder één dak samen met zorg. Deze 
voorzieningen zijn immers niet alleen gericht op de lokale behoefte maar hebben een duidelijke 
provinciale functie. Het speciaal onderwijs maakt deel uit van de samenwerkingsverbanden op 
regionaal niveau en heeft van daaruit een plaats in de onderwijsondersteuningsplannen die in het 
kader van passend onderwijs worden opgesteld. Hoe die er precies uit gaan zien en welke keuzes 
gemaakt worden is nog niet duidelijk, echter zijn zullen effect hebben op de Goese situatie. De 
verwachting is tevens dat er frictie zal ontstaan tussen enerzijds de blijvende vraag naar speciaal 
onderwijs en aan de anderzijds de beperkte financiële mogelijkheden om hieraan tegemoet te komen.  
 
Aanpak voortgezet en middelbaar beroepsond erwijs 
De ambitie is dat Goes de huidige positie als onderwijsstad behoudt en er in 2025 verdergaande 
samenwerking is tussen de VO en Mbo-scholen, waarbij eigen identiteit behouden blijft. En er ruimte 
is voor een breder gebruik van bestaande gebouwen om deze efficiënt te gebruiken zoals nu al wordt 
gedaan binnen het primair onderwijs doordat nieuwbouw plaatsvindt in de vorm van een brede school 
of een multifunctionele accommodatie. 
Er wordt door het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs proactief gehandeld omdat men van 
mening is dat geen keuze maken geen optie is; bijvoorbeeld de inspanningen die nu geleverd worden 
richting het behoud van kwalitatief goede gymnasium- en vmbo-opleidingen. Doordat op dit moment 
volop gewerkt wordt aan bovengenoemde punten zijn de consequenties voor onderwijshuisvesting 
nog niet helder weer te geven. 
 
In het brede kader van de krimp - waarin samen met de Onderwijs Autoriteit Zeeland de besturen 
werken aan een toekomstbestendig aanbod in de regio - wordt in 2014 een onderwijsinhoudelijke 
gezamenlijke aanpak geformuleerd die kort daarna vertaald zal worden naar huisvesting. Daarbij 
wordt dan niet alleen gekeken naar schoolgebouwen maar integraal naar alle ruimten waarin een 
onderwijssetting zowel praktisch als theoretisch inhoud kan krijgen. Waar mogelijk en wenselijk 
worden ruimten of voorzieningen met elkaar gedeeld.  
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7. Kaders    
 
Huisves ting 
Een locatie kan meer bieden dan onderwijs en opvang alleen. Door het bundelen van krachten met  
partners op het gebied van opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur kan het een centrum worden met 
een maatschappelijke betekenis voor de omgeving. Een voorziening die ruime mogelijkheden biedt 
voor ouders, kinderen, het dorp of de wijk.  
Mogelijkheden om reguliere en specifieke voorzieningen te clusteren met het oog op meer integraal 
werken (uitgangspunten brede schoolbeleid).  
 
Financiën 
Gemeenten zijn (financieel) verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding van 
onderwijsvoorzieningen. In toenemende mate wordt het van groot belang om goed te kijken naar de 
omvang van voorzieningen. Externe financiers kunnen een rol spelen bij de (ver)bouw van 
onderwijsvoorzieningen. De regie blijft wel bij de gemeente. 
Een ander aspect bij de financiën is het beheer van het gebouw. Dit kan op verschillende manieren. 
Het is wel van belang dat de in een accommodatie betrokken partijen een rol hebben in dit beheer (zie 
hieronder bij gebouw). 
 
Schoo lgrootte 
Om de gevolgen van de daling van de leerlingenaantallen het hoofd te bieden is staatssecretaris 
Dekker met een aantal voorstellen gekomen. De noodzaak is groot want zonder maatregelen zullen 
een aantal scholen niet kunnen blijven bestaan en daarmee bepaalde vormen van onderwijs 
verdwijnen. Uitgangspunt in de voorstellen is hoe ervoor te zorgen dat in krimpgebieden goede 
scholen blijven bestaan. De staatssecretaris stelt voor in te zetten op het stimuleren van meer en 
betere samenwerking (zoals bijvoorbeeld een samenwerkingsschool) op regionaal niveau met ruimte 
voor maatwerk. Hiervoor is het echter nodig dat er speelruimte komt om te kunnen experimenteren 
met verschillende vormen van samenwerking. Een aantal mogelijke belemmeringen zullen dan ook 
moeten worden weggenomen, te weten de huidige fusietoets, de kleine scholen toeslag, het 
toezichtkader van de Onderwijsinspectie etc. Aan de andere kant zullen nieuwe vormen van 
samenwerking (financieel) worden beloond (nieuw bekostigingsstelsel).  
 
Gebou w  
Alles onder een dak is prettig voor de gebruikers en de doelgroep. De voorwaarden waaraan de 
huisvesting moet voldoen moeten nog nader uitgewerkt worden met partijen en resulteert in het 
onderwijshuisvestingsbeleid 2014-2018. 
Wensen daarbij zijn: moderne, economische, hoogwaardige huisvesting, toegankelijk, veilig en flexibel 
in te richten maar ook betaalbaar.  
Huisvesting waar partners gebruik maken van elkaars voorzieningen, waar ruimten ingezet worden 
naar gelang de (wisselende) behoeften van gebruikers en doelgroep. Waar specifieke voorzieningen 
ruimte bieden voor een brede doelgroep. Goed en veilig bereikbaar.  
Deze uitgangspunten stellen hoge eisen aan het beheer van een dergelijk gebouw. Bij dit beheer 
moeten alle gebruikers worden betrokken.  
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8. Tijdpad, communicatie en besluitvorming 
 
Document Status Betrokkenen Wanneer 
Visiedocument 
‘Toekomst 
basisvoorzieningen voor 
kinderen van 0-23 jaar, 
gemeente Goes’  

Versie 1 Werkgroep toekomst 
(onderwijs)voorzieningen  

september 2013 

Informatieavond 
onderwijshuisvesting 

 onderwijs, MR, 
gemeenteraad, 
dorpsraden en 
wijkverenigingen 

2 Oktober 2013 

Verdiepingsavonden  
onderwijshuisvesting 

 onderwijs, MR, 
gemeenteraad, 
dorpsraden en 
wijkverenigingen 

20, 25 november en 2 
december 2013 

Visiedocument 
‘Toekomst 
basisvoorzieningen voor 
kinderen van 0-23 jaar, 
gemeente Goes’ 

Definitief college Januari 2014 

Visiedocument 
‘Toekomst 
basisvoorzieningen voor 
kinderen van 0-23 jaar, 
gemeente Goes’ 

Definitief gemeenteraad 
(raadscommissie) 

13 Februari 2014  

Visiedocument 
‘Toekomst 
basisvoorzieningen voor 
kinderen van 0-23 jaar, 
gemeente Goes’ 

Definitief gemeenteraad 
(debatraad) 

27 Februari 2014  

Uitwerking Visie in de 
vorm van gesprekken 

 onderwijs, MR, dorps- en 
wijkraden 

Vanaf 2014 

Uitvoeringsplan 
onderwijshuisvesting 

 Werkgroep toekomst 
(onderwijs)voorzieningen 

Vanaf maart 2014 

Uitvoeringsplan 
onderwijshuisvesting 

Definitief College en 
gemeenteraad 

December 2014 
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Bijl age a: Aantal 0-12 jarigen gemeente Goes 

Bevolking naar leeft ijd per CBS buu rtcode hele gemeente Goes op 1-1-2011 

  
Goes Wilhelminadorp Kloetinge Kattendijke 

‘s Heer 
Arendskerke Eindewege 

‘s Heer 
Hendriksk inderen Wolphaartsdijk 

Oud 
Sabbinge Aantal 

0 239 8 19 7 15 4 9 26 0 327 

1 232 6 29 7 13 4 8 20 0 319 

2 257 9 25 5 16 3 12 16 3 346 

3 228 11 27 7 16 4 13 21 0 327 

4 233 9 26 7 16 1 13 23 5 333 

5 242 13 34 3 11 2 16 23 1 345 

6 267 11 35 4 22 3 19 34 1 396 

7 281 11 45 3 8 1 13 30 6 398 

8 286 8 41 11 22 2 22 24 1 417 

9 304 13 51 0 10 1 14 24 6 423 

10 306 15 37 8 23 4 25 26 3 447 

11 312 17 49 6 21 1 25 10 7 448 

Leeftijd 

12 324 7 59 6 15 1 20 30 2 464 

Totaal  3511 138 477 74 208 31 209 307 35 4990 

Bevolking naar leeft ijd per CBS buu rtcode hele gemeente Goes op 1-1-2012 

  
Goes Wilhelminadorp Kloetinge Kattendijke 

‘s Heer 
Arendskerke Eindewege 

‘s Heer 
Hendriksk inderen Wolphaartsdijk 

Oud 
Sabbinge Aantal 

0 260 6 27 5 11 1 14 19 4 347 

1 247 8 20 5 15 4 9 24 0 332 

2 235 5 33 7 14 4 9 20 0 327 

3 261 9 29 7 14 3 13 18 3 357 

4 231 9 30 7 17 4 13 22 1 334 

5 230 9 28 8 16 1 14 22 5 333 

6 248 12 34 3 11 2 15 25 1 351 

7 264 11 34 3 22 3 19 34 2 392 

8 285 11 46 4 8 1 13 28 6 402 

9 292 7 41 10 20 2 21 24 1 418 

10 313 13 52 0 10 1 13 23 6 431 

11 310 14 40 8 23 4 25 26 3 453 

Leeftijd 

12 315 16 51 5 21 1 25 10 7 451 

Totaal  3491 130 465 72 202 31 203 295 39 4928 

Bevolking naar leeft ijd per CBS buu rtcode hele gemeente Goes op 1-1-2013 

  
Goes Wilhelminadorp Kloetinge Kattendijke 

‘s Heer 
Arendskerke Eindewege 

‘s Heer 
Hendriksk inderen Wolphaartsdijk 

Oud 
Sabbinge Aantal 

0 238 7 19 6 11 0 8 22 1 312 

1 250 7 29 6 11 1 13 22 4 343 

2 249 8 22 5 15 4 6 20 0 329 

3 234 4 33 7 13 4 10 22 0 327 

4 271 8 30 8 14 3 13 17 3 367 

5 238 9 31 6 17 4 12 21 2 340 

6 236 9 29 7 16 1 13 20 5 336 

7 248 12 36 3 11 2 15 23 1 351 

8 274 11 34 3 20 3 19 34 2 400 

9 286 11 44 3 8 1 13 28 6 400 

10 295 7 43 9 19 2 21 24 1 421 

11 310 14 54 0 10 1 13 24 6 432 

Leeftijd 

12 321 14 39 10 22 4 25 26 3 464 

 Totaal  3450 121 443 73 187 30 181 303 34 4822 
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Bijl age b: herkomst leerlingen per schoo l 
 

Herkomst lln Holtkampschoo l

Goes NW; 212; 90%

Vlissingen; 1; 0%
Onbekend; 3; 1%

Hendrikskinderen; 2; 1%

Goes West; 17; 7%

Goes Oost; 2; 1%

Vlissingen

Hendrikskinderen

Goes West

Goes Oost

Goes NW

Onbekend

 
 

Herkomst ll n 't Noorderli cht

Goes NW; 198; 
94%

Goes Centrum ; 1; 
0%

Wolphaartsdijk ; 2; 
1%

Hendrikskinderen; 
1; 0%

Onbekend; 3; 1%

Arendskerke; 2; 1%

Goes Zuid; 1; 0% Goes West; 4; 3%

Wolphaartsdijk 

Hendrikskinderen

Arendskerke

Goes Zuid

Goes West

Goes NW

Goes Centrum 

Onbekend
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Herkomst lln Tweemaster

Onbekend; 7; 7%
Buiten gem.; 8; 8%

De Poel; 5; 5%

Goes NW; 75; 72%

Goes Oost; 4; 4%

Goes West; 2; 2%

Wolphaartsdijk ; 2; 
2%

Onbekend

Buiten gem.

De Poel

Goes NW

Goes Oost

Goes West

Wolphaartsdijk 

 
 

Herkomst leerlingen Wingerd

Buiten gemeente; 52; 24%

Wilhelminadorp; 1; 0%

s heer Hendrikskinderen; 6; 
3%

s heer Arendskerke; 3; 1%

Kloetinge Oostmolenpark; 
11; 5%

Kloetinge; 10; 5%

Kattendijke ; 2; 1%

Goes Zuid; 8; 4%

Goes West; 16; 7%

Goes overzuid; 3; 1%

Goes Oost; 27; 13%

Goes NW; 47; 22%

Goes NO; 19; 9%

Goes Mannee; 6; 3%

Goese Meer ; 1; 0%

De Poel ; 2; 1%

Goes Centrum ; 2; 1%

Buiten gemeente

Wilhelminadorp

s heer Hendrikskinderen

s heer Arendskerke

Kloetinge Oostmolenpark

Kloetinge

Kattendijke 

Goes Zuid

Goes West

Goes overzuid

Goes Oost

Goes NW

Goes NO

Goes Mannee

Goese Meer 

De Poel 

Goes Centrum 
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Herkomst leerlingen bissc hop  ernstschoo l

G Polder; 24; 9%

NHK/Mann/GM; 49; 17%

Oost; 134; 48%

Zuid; 19; 7%

overige wijken; 18; 6% west; 22; 8%

centrum; 15; 5%

centrum

west

G Polder

NHK/Mann/GM

Oost

Zuid

overige wijken

 

Herkomst leerlingen kohn stammschoo l

centrum; 18; 13%

w est; 6; 5%

G Polder; 10; 8%

NHK/Mann/GM; 17; 13%
Oost; 73; 54%

overige w ijken; 9; 7%

centrum

w est

G Polder

NHK/Mann/GM

Oost

overige w ijken

 
 



 

- 18 - 

Herkomst leerlingen Prinses ireneschoo l

NHK/Mann/GM; 16; 
18%

zuid/overz/OM; 7; 8%

Oost; 53; 61%

centrum; 3; 3%

overige wijken; 7; 8%

G Polder; 2; 2%

centrum

G Polder

NHK/Mann/GM

zuid/overz/OM

Oost

overige wijken

 
 

Herkomst leerlingen Beatrixsc hoo l

Overzuid; 147; 44%

Oostmolenpark; 65; 
20%

Zuid; 68; 21%

West; 30; 9%

G Polder; 6; 2%

overige; 13; 4%

Overzuid

Oostmolenpark

Zuid

West

G Polder

overige
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Herkomst leerlingen Zuidwesthoek

Overzuid; 79; 40%

Oostmolenpark; 14; 
7%

Zuid; 45; 22%

West; 50; 25%

G Polder; 5; 2%

overige; 8; 4%

Overzuid

Oostmolenpark

Zuid

West

G Polder

overige

 
 

Herkomst leerlingen Calvijnschoo l

Buiten gemeente; 
19; 27%

s HAK; 2; 3%

Wolphaartsdijk ; 49; 
70%

Buiten gemeente

s HAK

Wolphaartsdijk 
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Herkomst leerlingen Steenb loksc hoo l

Buiten gemeente; 
67; 83%

Wolphaartsdijk; 1; 
1%

s HHK; 5; 6%

s HAK; 3; 4%

Goes NO; 2; 2%

Goes Oost; 1; 1% Goes West; 2; 2% Goes NW; 1; 1%

Buiten gemeente

Wolphaartsdijk

s HHK

s HAK

Goes NO

Goes Oost

Goes West

Goes NW

 
 

Herkomst leerlingen Koelmanschoo l

Goes Oost; 82; 
30%

Goes NW; 25; 9%
s heer Arendskerke; 

6; 2%

Kloetinge; 16; 6%

Goes Zuid; 11; 4%

Goes West; 20; 7%

Goes overzuid; 11; 
4%

Kloetinge 
Oostmolenpark; 4; 

1%

s heer 
Hendrikskinderen; 

21; 8%

Wilhelminadorp; 11; 
4%

Buiten gemeente; 
38; 14%

Goese Meer ; 3; 1%

Goes Centrum ; 2; 
1%

De Poel ; 3; 1%

Goes Mannee; 11; 
4%

Goes NO; 11; 4%

Buiten gemeente

Wilhelminadorp

s heer Hendrikskinderen

s heer Arendskerke

Kloetinge Oostmolenpark

Kloetinge

Goes Zuid

Goes West

Goes overzuid

Goes Oost

Goes NW

Goes NO

Goes Mannee

Goese Meer 

De Poel 

Goes Centrum 
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Herkomst leerlingen De Basis

Buiten Goes; 35; 
21%

Kloetinge 
Oostmolenpark; 6; 

4%

Kloetinge; 4; 2%

Goes Zuid; 35; 21%
Goes West; 26; 

16%

Goes overzuid; 11; 
7%

Goes Oost; 19; 
12%

Goes NW; 19; 12%

Goes NO; 4; 2%

Kattendijke; 2; 1%

Goes Centrum ; 4; 
2%

Buiten Goes

Kloetinge Oostmolenpark

Kloetinge

Goes Zuid

Goes West

Goes overzuid

Goes Oost

Goes NW

Goes NO

Kattendijke

Goes Centrum 

 

Herkomst leerlingen Ichthussc hoo l

Wolphaartsdijk; 74; 
88%

Oud Sabbinge; 10; 
12%

Wolphaartsdijk

Oud Sabbinge
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Herkomst leerlingen Achthoek

Kloetinge; 1; 2%

Wolphaartsdijk; 54; 
81%

Oud Sabbinge ; 11; 
17%

Kloetinge

Wolphaartsdijk

Oud Sabbinge 

 
 

Herkomst leerlingen Poeljeugd

s HHK; 70; 63%

s HAK; 1; 1%

Goes West; 30; 
28%

Goes De Poel; 1; 
1%

Goes NW; 1; 1%

Buiten gemeente; 1; 
1%

Wilhelminadorp; 2; 
2%

Wolphaartsdijk; 3; 
3%

Buiten gemeente

Wilhelminadorp

Wolphaartsdijk

s HHK

Goes De Poel

s HAK

Goes West

Goes NW
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Herkomst leerlingen Schengehof

s heer Arendskerke; 
112; 95%

Wolphaartsdijk; 1; 
1%

Buiten gemeente; 4; 
3%

Goes Zuid; 1; 1%

s heer Arendskerke

Wolphaartsdijk

Buiten gemeente

Goes Zuid

 

Herkomst leerlingen Kattenschu lp

Kattendijke; 8; 89%

Goes NO; 1; 11%

Kattendijke

Goes NO
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Herkomst leerlingen Stamperiussc hoo l

Wilhelminadorp; 63; 
73%

Kloetinge 
Oostmolenpark; 2; 

2%

Buiten gemeente; 2; 
2%

Goes NW; 1; 1%

Goes Oost ; 1; 1%

Goese Meer; 18; 
21%

Buiten gemeente

Wilhelminadorp

Goese Meer

Goes Oost 

Kloetinge Oostmolenpark

Goes NW

 

Herkomst leerlingen Kloetingsesc hoo l

Kloetinge 
Oostmolenpark; 26; 

12%

Kloetinge; 103; 52%

s HAK; 1; 1%

Goes Zuid; 22; 10%

Goes Oost; 17; 9%

Goes NW; 3; 2%

Goes NO; 14; 7%

Buiten gemeente ; 
3; 2%Goese Meer; 1; 1%

Goes Mannee; 3; 
2%

Goes haven; 1; 1%
Goes Centrum; 1; 

1%

Buiten gemeente 

Kloetinge Oostmolenpark

Kloetinge

s HAK

Goes Zuid

Goes Oost

Goes NW

Goes NO

Goes Mannee

Goes Centrum

Goese Meer

Goes haven
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Bijl age c: Huidige locaties PO, SO, VO en Mbo
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Bijl age d: Gewenste locaties PO, SO, VO en Mbo
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Bijl age e: Kwali teit in relatie tot krimp 
 
De demografische krimp in Zeeland is een feit. Ook voor de gemeente Goes heeft dit gevolgen en 
zullen er keuzes gemaakt moeten worden met betrekking tot onderwijs en opvang. De betrokken 
partijen hebben uitgangspunten en ambities geformuleerd die als richtlijn kunnen dienen voor deze 
keuzes.  
 
Kwali teit 
Binnen de gemeente Goes wordt op het gebied van onderwijs op verschillende platforms (LEA, REA, 
Passend Onderwijs, Brede school, Platform Goes Onderwijsstad) overleg gevoerd met het doel om de 
kwaliteit van en rondom het onderwijs te waarborgen. Kernwoord bij de verschillende platforms is 
‘Afstemming’. 
Om op gemeenschappelijk niveau afstemming te bereiken met betrekking tot de kwaliteit van het 
onderwijs, hechten de scholen er waarde aan om de criteria te volgen die de Inspectie van het 
Onderwijs stelt in het toezichtskader van de Inspectie. 
 
Kwali teit in relatie tot krimp 
De Inspectie van het Onderwijs heeft in december 2012 het rapport ‘Krimpbestendige 
Onderwijskwaliteit’ opgesteld. Vanuit dit rapport worden duidelijke conclusies getrokken en 
aanbevelingen gedaan met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs in relatie tot ‘Krimp’. 
 
De centrale vraag van het onderzoek luidde: ‘Wat zijn de effecten van krimp op de kwaliteit van het 
onderwijs?’ 
Het onderzoek heeft deze vraag grotendeels beantwoord. Op basis van de door de inspectie 
toegekende arrangementen (basis, zwak of zeer zwakke school) en de trends op oordelen bij 
indicatoren is niet eenduidig vast te stellen dat de kwaliteit van het onderwijs direct door krimp wordt 
beïnvloed. Wel is vastgesteld dat er een toename is van risicofactoren die van negatieve invloed 
kunnen zijn op de kwaliteit van het onderwijs. Scholen en besturen weten tot op heden blijkbaar 
voldoende adequaat om te gaan met de gevolgen van krimp. 
 
Aanbevelingen vanuit de inspectie. 
Het onderzoek leidt tot een aantal aanbevelingen, zowel aan scholen die met krimp te maken krijgen 
als aan andere betrokkenen: 
• Demografische krimp is niet duurzaam op te lossen door het op schoolniveau werven van 

leerlingen ten koste van omliggende scholen. Deze oplossing kan in bepaalde schoolsituaties of 
tijdelijk wel effectief zijn, maar vaak is te zien dat deze op termijn geen werkbare oplossing biedt. 
Een meer integrale aanpak, waarbij betrokken scholen, besturen en gemeentes voor een langere 
periode lijnen uitzetten, is effectiever. Het is tevens aan te bevelen om de beschikbare 
mogelijkheden zo vroeg mogelijk gezamenlijk te verkennen. 

• De personele en financiële consequenties van krimp krijgen in de regel voldoende aandacht. Het 
is aan te bevelen om in een vroeg stadium ook goed na te denken over onderwijskundige keuzes. 

• Het werken met combinatiegroepen en grotere groepen vraagt meer vaardigheden van de leraar 
rondom klassenmanagement en differentiatie. Zowel op de scholen (d.m.v. bijscholing en 
studiedagen) als op de PABO’s vraagt dit om aandacht. 

• Wanneer het aantal specialismen afneemt en de klassen groter worden, legt dit extra druk op de 
leerlingenzorg en daarmee op het passend onderwijs. Wanneer nadruk op leerlingenwerving ertoe 
leidt dat ouders vooral leerlingen aanmelden die extra zorg nodig hebben, dan is dit zowel voor 
het kind als de school geen goede zaak. Het is daarom raadzaam om krimp niet op te vangen 
door het zondermeer profileren van de school als zorgschool. Het is wel van belang om aandacht 
te besteden aan een adequate invulling van passend onderwijs. 

• Het is aan te bevelen om krimp niet alleen als mogelijke bedreiging, maar ook als kans te zien. 
Zeker wanneer een school zo hard krimpt, dat organisatorische en onderwijskundige keuzes 
gemaakt moeten worden, dan ligt hier ook een kans. Het is noodzakelijk om dan open te staan 
voor alle mogelijkheden en deze actief te verkennen. 

• Omdat de experts aangeven dat de risico’s toenemen is het aan te bevelen om het onderzoek 
over maximaal vijf jaar nogmaals uit te voeren om na te gaan of over een langere termijn ook nog 
sprake is van het handhaven van de kwaliteit van het onderwijs. 

 
De actuele landelij ke ontwikkeling 
In februari 2013 is van de Onderwijsraad een publicatie verschenen met de titel ‘Grenzen aan kleine 
scholen’. In deze publicatie heeft de Onderwijsraad naar de minister een drietal aanbevelingen 
gedaan om ook in de krimpgebieden zorg te dragen voor sterke scholen en de pluriformiteit van het 
bestel. Binnen het onderwijsveld is, op het moment van schrijven van de visie in Goes, de discussie 
nog lang niet afgerond.  
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De Onderwijsraad heeft, om kwaliteit te waarborgen de volgende aanbevelingen gedaan: 

Aanbeveling 1: herzien opheffingsnormen en bekostiging 

Om de kwaliteit van het onderwijs duurzaam te waarborgen en de toename van het aantal kleine 
scholen te beperken, is een herziening van de opheffingsnormen en bekostigingssystematiek nodig. 
De raad adviseert de minimum opheffingsnorm in het primair onderwijs te verhogen naar 100 
leerlingen, vanaf 2019 geldend voor alle basisscholen. In het voortgezet onderwijs ziet hij geen 
aanleiding voor een verhoging van de opheffingsnormen. Daarnaast stelt de raad voor om de 
kleinescholentoeslag in het primair onderwijs te vervangen door een toeslag voor scholen in 
dunbevolkte gebieden. De budgettaire besparing die dit oplevert, kan worden benut om te investeren 
in verbetering van de kwaliteit van het basisonderwijs. 

Aanbeveling 2: steun experimentele initiatieven van scholen 

Aangezien wetswijzigingen de nodige tijd vergen, bepleit de raad een optimale toepassing van de 
wettelijke experimenteerruimte, zodat scholen op korte termijn de gevolgen van dalende 
leerlingaantallen kunnen aanpakken. Voorwaarde is dat de experimenten bijdragen aan de versterking 
van de onderwijskwaliteit op de lange termijn en pluriformiteit waar mogelijk blijven garanderen. Dit 
geldt voor zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. 

Aanbeveling 3: zorg dat scholen samen een goed aanbod kunnen organiseren 

In het primair onderwijs moet snel een proces op gang komen waarin scholen lokaal en regionaal 
samenwerken aan een goed en gevarieerd onderwijsaanbod. De raad adviseert dit proces te 
stimuleren met een zogenoemd Regionaal aanpassingsplan (RAP) dat het aantrekkelijk maakt voor 
scholen om daar met elkaar aan te werken. Wettelijke regels die de samenwerking bemoeilijken, 
moeten worden vereenvoudigd. 
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Bijl age f:  Rol gemeente bij sluiting scholen 
 
Openbaar ond erwijs 
In januari 2008 is het openbaar onderwijs verzelfstandigd en is het bevoegd gezag overgedragen aan 
de stichting openbaar primair onderwijs Nobego. Nobego heeft alle wettelijke taken en bevoegdheden, 
met uitzondering van één bevoegdheid, te weten het feitelijke besluit tot opheffing van een openbare 
school.  
De regels voor de opheffing van een openbare school is vastgelegd in artikel 153 van de Wet op het 
primair onderwijs (WPO). Hierin is bepaald dat een openbare school wordt opgeheven indien deze 
onder de opheffingsnorm komt. Artikel 157 WPO kent vervolgens de mogelijkheid om via de 
gemiddelde schoolgrootte scholen onder de opheffingsnorm in stand te houden. Nobego maakt hier al 
een aantal jaren gebruik van om zowel de Achthoek als de Kattenschulp open te houden. Daarnaast 
biedt artikel 158 WPO mogelijkheden om de beide scholen onder de opheffingsnorm open te houden: 
 

� Een school die structureel onder de opheffingsnorm zit kan, onder voorwaarden, verder 
als nevenvestiging van een andere zelfstandige school. De eerstgenoemde school wordt 
dan opgeheven als zelfstandige school. Een nevenvestiging moet tenminste 23 leerlingen 
tellen en binnen 5 kilometer staat geen school waar onderwijs van dezelfde richting of 
openbaar onderwijs wordt gegeven.  

� Een zelfstandige school die nog minimaal 50 leerlingen heeft wordt niet opgeheven indien 
het de laatste school van een richting is binnen een straal van 5 kilometer. 

 
Nobego is verantwoordelijk voor de uitvoering van bovengenoemde artikelen uit de WPO. Al een 
aantal jaren meldt Nobego bij het ministerie dat er 2 scholen zijn die onder de opheffingsnorm zitten 
en dat men deze door gebruik te maken van de gemiddelde schoolgrootte kan openhouden. Zoals 
bekend is kan dit ook nog op basis van de laatste teldatum 1 oktober 2011. De marge is echter uiterst 
klein.  
 
Gemeente  
De gemeenteraad heeft ondanks de verzelfstandiging nog steeds de bevoegdheid om een openbare 
school op te heffen. Dit is geregeld is artikel 159 WPO (vermindering aantal openbare scholen en 
nevenvestigingen). Er is wel een beperking: een openbare school mag niet worden opgeheven indien 
dit de laatste is binnen een afstand 10 kilometer over de weg gemeten. In Goes komt dit echter niet 
voor. Dit besluit kan een gemeenteraad in mijn ogen alleen nemen op verzoek van Nobego en niet 
zelfstandig.  
 
Situatie bijzond ere schoo lbesturen gemeente Goes 
Met de instandhouding en opheffing van bijzondere scholen in Goes hebben wij geen bemoeienis.  
 
Actuele situatie 
Er ligt een wetsvoorstel over de stichting en opheffing van verzelfstandigde openbare en bijzondere 
scholen. Het beoogt het onderscheid tussen verzelfstandigde besturen voor openbaar onderwijs en 
besturen van bijzondere scholen ten aanzien van opheffing van scholen weg te nemen. Volgens het 
wetsvoorstel komt artikel 159 WPO als volgt te luiden: 
 
Artikel 159. Vrijwilli ge oph eff ing openbare schoo l of nevenvestiging 
1. De gemeenteraad kan besluiten tot vermindering van het aantal openbare scholen en 
nevenvestigingen. 
2. De openbare rechtspersoon, bedoeld in artikel 47, of de stichting, bedoeld in artikel 17 of 48, kan 
besluiten tot opheffing van een door die openbare rechtspersoon of stichting in stand gehouden 
openbare school of openbare nevenvestiging. Een besluit tot opheffing wordt niet eerder genomen 
dan nadat hierover, uiterlijk op 1 januari voorafgaand aan de beoogde datum van opheffing, overleg is 
gepleegd met de gemeenteraad. Indien de gemeenteraad de school of nevenvestiging in stand wenst 
te houden, wordt deze niet opgeheven, maar wordt het bevoegd gezag overgedragen aan de 
gemeente. 
3. In afwijking van het eerste lid en het tweede lid, eerste volzin, vindt opheffing van een openbare 
school of nevenvestiging niet plaats in de gevallen bedoeld in artikel 153, vijfde lid, onderscheidenlijk 
artikel 158, eerste lid, onder d. 
 
Conclusie 
Onze rol bij de vraag over het wel of niet openhouden van een school is erg beperkt en kan volgens 
mij alleen vorm krijgen als wij financieel gaan bijdragen aan een schoolbestuur om op die manier 
scholen open te houden. Dit is wel een gevaarlijke omdat wij dan in gaan grijpen in het ‘beleid’ van 
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Nobego doordat je ze dwingt om die kleine school als nevenvestiging te benoemen met direct alle 
andere beperkingen voor dat bestuur (bijvoorbeeld het feit dat Nobego door de omvang “slechts” één 
nevenvestiging mag vormen). 
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Bijl age g: betrokken partijen 

Kinderopvangorganisatie Kibeo 
Alpha Scholengroep  
Nobego 
Prisma Scholen  
Reformatorische scholen gemeente Goes (Johannes Calvijnschool – Koelmanschool – Steenblokschool) 
De Wingerd 
Montessori school de Basis 
Stichting de Korre 
Stichting Respont 
Pontes Scholengroep 
Ostrea Lyceum 
Edudelta 
Calvijn College 
Scalda 
Hoornbeeck College 
Gemeente Goes 


