Bijlage 1: Actuele casussen
Recent hebben zich twee casussen voorgedaan waarbij besturen als gevolg van leerlingendaling en
onvoldoende ingrijpen in de problemen kwamen. Deze casussen laten zien wat het belang is van
tijdige samenwerking tussen besturen waar leerlingenaantallen teruglopen. Dat kan situaties als
deze, waarvan leerlingen schade ondervinden, voorkomen. Hoe eerder en beter schoolbesturen
hun verantwoordelijkheid nemen en handelen in het belang van de leerlingen, hoe beter. Dit
voorkomt onnodige kosten en problemen met de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs.
Voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen
In de afgelopen maanden is uw Kamer verschillende malen geïnformeerd over de ontwikkelingen
rondom het Zeeuws-Vlaamse voortgezet onderwijs.1 Sinds de inspectie in de zomer van 2017 de
noodklok luidde over het Zeeuws-Vlaamse voortgezet onderwijs zijn de schoolbesturen en lokale en
provinciale overheden gezamenlijk in beweging gekomen. Inmiddels zijn verschillende cruciale
stappen gezet om de vier scholen bestuurlijk te laten fuseren per 1 augustus 2018. Ook zullen per
1 augustus 2018 de twee scholen in Terneuzen institutioneel fuseren. Door deze stappen kan het
Zeeuws-Vlaamse voortgezet onderwijs in de toekomst breed, thuisnabij en aantrekkelijk blijven.
Het fundament van het transitieplan wordt gevormd door een financieel arrangement, waarmee de
gemeenten Sluis, Terneuzen en Hulst, de provincie Zeeland en het ministerie van BZK het ZeeuwsVlaamse voortgezet onderwijs in de periode 2018-2022 een financiële impuls geven (in totaal € 12
miljoen).
De scholen in Zeeuws-Vlaanderen worden geconfronteerd met een sterke leerlingendaling in de
regio, hetgeen wordt versterkt door het relatief grote aantal leerlingen dat onderwijs volgt in
België. Tevens is sprake van grote reisafstanden tussen de dorps- en stadskernen. Daarnaast is
Zeeuws-Vlaanderen een ingesloten gebied tussen de Westerschelde enerzijds en de landsgrens met
België anderzijds. Vanwege deze uitzonderlijke combinatie van geografische en infrastructurele
factoren in Zeeuws-Vlaanderen, financiert ons ministerie eenmalig de transitiekosten (maximaal €
10 miljoen).2 3
Op basis van het in december 2017 uitgebrachte eindadvies van de Taskforce VO ZeeuwsVlaanderen hebben de vier schoolbesturen de vierjarige transitie naar een nieuwe
onderwijsorganisatie uitgewerkt.4 De medezeggenschapsraden van de vier scholen hebben
inmiddels ingestemd met het transitieplan. Daarnaast heeft ook de voormalige Taskforce ZeeuwsVlaanderen zich positief uitgelaten over de stappen die de schoolbesturen gezet hebben.5
Bovendien heeft ook de inspectie ingestemd.6 De inspectie stelt dat het transitieplan, dat tevens
het herstelplan voor het Zwin College is, ‘haalbaar en uitvoerbaar’ is. Tot slot hebben de
gemeenten Sluis, Terneuzen en Hulst en de provincie Zeeland besloten hun bijdrage aan het
financieel arrangement te leveren. In de komende periode zullen de betrokken partijen alles op
alles zetten om de bestuurlijke en institutionele fusies per 1 augustus 2018 te realiseren. We zullen
de voortgang nauwgezet monitoren.
Edudelta Onderwijsgroep
Op 5 maart jongstleden is uw Kamer geïnformeerd over de ontstane situatie bij de Stichting
Edudelta Onderwijsgroep.7 Als gevolg van het niet tijdig inspelen op sterk teruglopende leerlingen1
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en studentenaantallen kon het bestuur de continuïteit van het onderwijs niet langer garanderen.
Edudelta heeft daarop het verstandige besluit genomen per 1 augustus 2018 geen onderwijs meer
te verzorgen. Op dit moment leggen Edudelta, de betrokken onderwijsinstellingen in Goes,
Barendrecht en Middelharnis en de drie gemeenten de laatste hand aan afspraken om te komen tot
een goede overdracht van de onderwijsactiviteiten. Wij zullen uw Kamer informeren zodra deze
afspraken zijn gemaakt.

