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Middelburg, 19 december 2017
Geachte voorzitter,
Tijdens de commissievergadering van 24 november jl. is de voortgang van het adviesrapport voortgezet
onderwijs Zeeuws-Vlaanderen besproken. Toegezegd is u op de hoogte te houden van dit proces. Via
deze brief lichten wij de stand van zaken toe.
Korte voorgeschiedenis
Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen zal in de komende periode tot
2029 ten opzichte van 2016 met zo'n 1.000 leerlingen dalen.
De daling heeft twee oorzaken:
'Weglek' naar Belgische scholen, waar onderwijs vanaf 2 jaar wordt aangeboden (momenteel volgen
reeds 600 Zeeuws-Vlaamse jongeren VO in Vlaanderen).
Er wonen minder jongeren in Zeeuws-Vlaanderen / vergrijzing - ontgroening.
De opgave is om de leefbaarheid en economische dynamiek in de regio op peil te houden. Een goede
onderwijsinfrastructuur is hieraan onlosmakelijk verbonden.
In dat kader is de opgave voor de vo-scholen in Zeeu ws-Vlaanderen om, met inachtneming van de
bovenstaande cijfers, te komen tot een organisatie voor een toekomst bestendig voortgezet onderwijs.
Daarom is in de tweede helft van dit jaar een Taskforce voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen
opgericht in opdracht van de vier schoolbesturen. Op 30 oktober 2017 heeft de Taskforce een advies
uitgebracht. Dit advies is reeds aan u toegezonden.
GS besluit
Naar aanleiding van het rapport van de Taskforce zijn er tu ssen de overheidslagen (Rijk - Provincie Zeeuws-Vlaamse gemeenten) afspraken gemaakt met betrekking tot de verdeling van de financiële
middelen. Hierover bent u in de commissie vergadering van 24 november ingelicht.
In de GS vergadering van 19 december jl. hebben wij het principebesluit genomen dat de Provincie
bereid is om, samen met de Zeeuws-Vlaamse gemeenten en het Rijk voor vier jaar bij te dragen aan
onderwijsversterkende maatregelen voor het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. Dit is in totaal
een bedrag van maximaal € 937.500,-- in vier jaar.
De definitieve hoogte van het bedrag en het 'betalingsregime' zijn afhankelijk van het nog op
te leveren transitieplan. Zodra dit plan beschikbaar is (wordt april/ mei 2018 verwacht), zullen we dit aan u
toesturen. Daarna kunnen de exacte financiële consequenties van dit voorstel worden bepaald. De
dekking zal zoals het er nu naar uit ziet worden gevonden binnen de reguliere budgetten.
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Openbaar onderwijs
Op dit moment zitten alle partijen aan tafel om het VO in Zeeuws-Vlaanderen overeind te houden en te
verbeteren. Het onderwerp 'openbaar onderwijs ' is bespreekbaar gemaakt, waarmee de wettelijke taak
van de Provincie geborgd is. De statuten van de nieuwe school bevatten waarborgen voor de brede,
algemene toegankelijkheid van de school voor alle leerlingen (ongeacht hun voorkeur voor denominatie)
en doen recht aan de oorsprong van beide sc holen. Daarnaast wordt er een identiteitscommissie
opgericht om beide grondslagen (praktisch) te borgen in de nieuwe organisatie.
Dit onderwerp blijft tot de fusie een onderwerp van gesprek en daarmee onder de aandacht van zowel de
Provincie als de Zeeuws-Vlaamse gemeenten en het Rijk.
In de bijlage treft u de brief aan die verzonden is aan de Taskforce Zeeuws-Vlaanderen in afschrift aan de
schoolbesturen, het Ministerie van OCW, het Ministerie van BZK en de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten
m.b.t. de toelichting op ons voorgenomen bosluit.
Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
Bijlagen; 1: brief aan Taskforce Zeeuws-Vlaanderen.
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