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Vragen van het statenlid Bayram Erbisim en Ralph van Hertum (PvdA) ingevolge artikel 44 

reglement van orde

 
AANHANGSEL 

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2017 nummer 152. 
 

Vragen ingevolge artikel 44 van het regle-
ment van orde van (PvdA) inzake Samen-

werking in het middelbaar onderwijs 
 

Antwoorden van gedeputeerde staten: 

(ingekomen 19 januari 2017)  

1. Wat zijn de regionale leerlingenprog-
noses voor het middelbaar onderwijs 
in Zeeland? 
 

1. In 2012 verscheen in opdracht van het  
onderwijsveld in Zeeland het rapport ‘Goed 
voortgezet’. Met dit rapport beschikte het 
Voortgezet Onderwijs (VO) en MBO in 
Zeeland over ontwikkelingen en voorspel-
lingen rond leerlingenstromen en aantallen 
leerlingen in het Zeeuwse VO en MBO.  
ZB/ Planbureau is gevraagd in 2015 een 
update uit te brengen van de rapportage uit 
2012. Deze verscheen medio 2015. 
 
Link: http://www.zeeland.nl/digitaalar-
chief/ZEE1700027 
 
De beide rapportages zijn mogelijk ge-
maakt door de Provincie Zeeland. 
 

2.  Welke samenwerkingsonderzoeken 
voor het middelbaar onderwijs lopen er 
momenteel in Zeeland 
en wat zijn de uitkomsten van gedane 
onderzoeken? 
 

2. De Provincie heeft geen wettelijke verant-
woordelijkheden op het terrein van het VO. 
We beschikken dan ook niet over een  
totaaloverzicht van lopende en gedane  
samenwerkingsonderzoeken tussen de VO 
scholen.  
 
Wel is bij ons bekend dat de Zeeuwse  
VO scholen elkaar goed weten te vinden. 
Dit is onder meer geformaliseerd middels 
het Zeeuws Bestuurdersoverleg Onderwijs 
(op korte termijn om te vormen tot Direc-
teurenplatform Zeeland). De VO scholen 
zijn zich bewust van de uitdaging die de  
terugloop van het leerlingenaantal met zich 
meebrengt. Gezamenlijk worden kwaliteits-
verbeteringen opgepakt zoals onder  
andere blijkt uit een Zeeuws Onderwijs- 
manifest, de aanstelling van een lector 
V(S)O bij het Roosevelt Centrum voor On-
derwijsexcellentie (RCEE), de Zeeuwse 
Academische opleidingsschool, de  
inrichting van het Centrum Toptechniek in 
Terneuzen en het voornemen van drie 
Zeeuws Vlaamse VO scholen om bestuur-
lijk en inhoudelijk te gaan samenwerken.  
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3. Bent u het met de PvdA eens dat, ge-
let op de positieve resultaten in het 
verleden, de OAZ nieuw 
leven zou moeten worden ingeblazen 
om zich bezig te gaan houden met het 
Zeeuwse middelbaar 
onderwijs? Zo nee, waarom niet? Zo 
ja, op welke termijn kan de OAZ aan 
het werk gaan? 

3. Wij zijn het met u eens dat de Onderwijs-
autoriteit Zeeland, van 2010–2015, in 
Zeeland goed werk heeft verricht.  
 
Daar wij de indruk hebben dat de Zeeuwse 
VO scholen elkaar goed weten te vinden  
en wij geen signalen ontvangen dat de  
samenwerking tussen de Zeeuwse VO 
scholen een extra impuls behoeft, zijn wij 
vooralsnog van mening dat het niet aan de 
orde is om een Onderwijsautoriteit voor de 
VO scholen te benoemen. 
 
 

    
 
 

 MIDDELBURG, 6 februari 2017 
 
 

Namens de fractie van PvdA, 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

Bayram Erbisim en Ralph van Hertum Drs. J.M.M. Polman 
 A.W. Smit 

 




