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4.
Bouwen aan onderwijs 
en ontwikkeling

Goed onderwijs is cruciaal voor de ontwikkeling van onze jonge Veenendalers en zeker ook voor onze samenleving. 

Het Rijk is verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs en voor toezicht op de onderwijskwaliteit. De gemeente 

Veenendaal heeft vooral een belangrijke rol bij het scheppen van goede randvoorwaarden. De gemeente heeft 

daarom een taak bij lokaal onderwijsbeleid, passend onderwijs, leerlingenvervoer, nieuwbouw en uitbreiding van 

scholen, het tegengaan van onderwijsachterstanden en toezicht op de leerplicht. De verantwoordelijkheid van de 

scholen is vooral het geven van uitstekend onderwijs, het bieden van adequate zorg en ondersteuning en het bieden 

van een veilig schoolklimaat. De SGP vindt de vrijheid van onderwijs absoluut leidend in het onderwijsbeleid. 

Onderwijshuisvesting

De gemeente is verantwoordelijk voor de bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van scholen. 

De SGP maakt zich sterk voor uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan 2020 (IHP) om zo zorg te dragen voor 

kwalitatief goede onderwijshuisvesting en het tegengaan van leegstand. Hierbij hebben binnenklimaat, veiligheid en 

duurzaamheid prioriteit. 

Concreet:

- SGP: voor voortvarende uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP), in nauwe samenwerking tussen 

schoolbesturen en gemeenten.

- SGP: voor het duurzamer maken van schoolgebouwen. De gemeente en de scholen zetten in op energieneutrale 
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huisvesting. Renovatie is naast nieuwbouw een nadrukkelijke optie.

- SGP: voor erkenning van het levensbeschouwelijke karakter en de identiteit van de school bij gebruikmaking 

van het vorderingsrecht op leegstaande lokalen. 

- SGP: voor een geleidelijke maar ook volledige doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting van de gemeente 

naar de schoolbesturen. 

- SGP: voor uitstekende ventilatie en een gezond binnenklimaat in scholen.

Onderwijsachterstanden tegengaan

Leerlingen met onderwijsachterstanden verdienen een effectieve aanpak van de achterstand. De gemeente biedt 

speciale programma’s aan om kinderen met een onderwijsachterstand te helpen. Ze krijgen hiervoor ook geld van 

het Rijk. De SGP wil laaggeletterdheid en taalachterstanden effectief aanpakken. Het bevorderen van leesgedrag 

onder jonge kinderen is hierbij een belangrijk middel. 

Concreet:

- SGP: voor actieve aanpak van onderwijsachterstanden, samen met de scholen. Bij afspraken over resultaten 

van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) staat de inzet en de keuzevrijheid van scholen met betrekking tot de 

inrichting van het onderwijs centraal.

Thuiszitters

Ieder kind is leerplichtig. Daarom is het onwenselijk dat er enkele duizenden kinderen in Nederland thuiszitten. De 

gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de Leerplichtwet. De problemen met thuisblijvende kinderen zijn 

vaak complex. Toch wil de SGP thuiszitten zoveel mogelijk terugdringen en voorkomen. De SGP realiseert zich dat 

de school soms tijdelijk of definitief niet de juiste ontwikkelomgeving kan zijn. Het is dan belangrijk dat er in andere 

instellingen doelgericht gewerkt wordt aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Concreet:

- SGP: voor een nog intensievere samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp om thuiszitten te voorkomen. 

Daarbij moet oog zijn voor de complexe problemen.

- SGP: voor een gemeentelijke inspanning om er voor te zorgen dat er geen wachtlijsten zijn bij zorgaanbieders 

die complexe problemen bij kinderen en jongeren behandelen.

Verbinding onderwijs en arbeidsmarkt

Veenendaal heeft een veelkleurig onderwijsaanbod. Er zijn basisscholen en voortgezet onderwijsscholen, passend 

bij diverse denominaties. Middelbaar- en hoger beroepsonderwijs is heel beperkt of niet aanwezig. Inspanningen 

om dergelijke opleidingen naar Veenendaal te krijgen, blijven de inspanningen waard. Om de verbinding tussen 

het funderend onderwijs en de beroepsopleidingen te versterken is vooral een snelle en goede verbinding tussen 

Veenendaal en de locatie van deze opleidingen van belang. 

Concreet:

- SGP: voor een doorlopende leerlijn  ICT van PO, via VO en MBO naar HBO en WO in onze ICT-stad.

- SGP: voor uitstekende openbaar vervoerverbindingen tussen Veenendaal en de Wageningen Universiteit, de 

ICT-campus in Veenendaal en de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). 
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Leerlingenvervoer

De gemeente Veenendaal betaalt onder bepaalde voorwaarden (een deel van) het vervoer van leerlingen. Dit geldt 

voor leerlingen die door een beperking niet zelfstandig naar een passende school kunnen of voor leerlingen die 

naar een omliggende gemeente moeten reizen, omdat er geen school met een passende identiteit in Veenendaal is. 

Concreet:

- SGP: voor een vrije schoolkeuze van ouders, ook als dit betekent dat naar een naburige gemeente gereisd 

wordt en kosten worden gemaakt. Hierbij spannen we ons in om zo veel mogelijk gebruik te maken van het 

reguliere openbaar vervoer. Als dit niet voorhanden is, doen we wat we kunnen om openbaar vervoer in te 

zetten. Dit vergroot de zelfredzaamheid van leerlingen vanaf een bepaalde leeftijd. 

- SGP: voor medewerking aan een passende vergoeding van leerlingenvervoer aan pleegouders.

Onderwijs en zorg

Sommige leerlingen hebben naast ondersteuning in het onderwijs ook aanvullende zorg nodig. Ze kunnen zich 

bijvoorbeeld fysiek of mentaal niet alleen redden op school. Onderwijszorgarrangementen regelen een combinatie 

van onderwijs en zorg op school.

Concreet:

- SGP: voor een betrouwbare overheid die een vangnet biedt. Inwoners mogen bij onderwijs-zorgarrangementen 

niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. De gemeente zorgt dat er altijd voldoende passend 

onderwijs in de openbare scholen beschikbaar is.

- SGP: voor schoolnabije jeugdzorg, zodat er een nauwe verbinding is tussen onderwijs en zorg. 

- SGP: voor zorgaanbieders die passen bij de identiteit van leerlingen, ouders en school. Dit geldt niet alleen voor 

geïndiceerde, maar ook voor kortdurende zorg.

Integrale kindcentra (IKC)

In Veenendaal zijn inmiddels enkele IKC’s gerealiseerd. En staan er verschillende gepland voor de komende jaren. 

Een IKC is een voorziening voor kinderen van 0-12 jaar. Integrale kindcentra kunnen een goed instrument zijn om 

onderwijsachterstanden te bestrijden en sociale cohesie te bevorderen. 

Concreet:

- SGP: voor verdere uitvoering van het IHP waarin de IKC’s een belangrijke plek hebben, met erkenning van het 

levensbeschouwelijke karakter en de identiteit van iedere school.

- SGP: voor het stimuleren van initiatieven zoals peuterspeelzalen, ook als deze minder dagdelen aanbieden 

dan de gebruikelijke vier dagdelen. Deze initiatieven worden niet onnodig gehinderd met regels. De gemeente 

verstrekt ook subsidie aan peuterspeelzalen die kwaliteit leveren maar net niet onder de eisen van de Wet 

kinderopvang vallen omdat er minder dagdelen onderwijs wordt aangeboden dan de vier dagdelen die nu 

nodig zijn. 


