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In de afgelopen jaren is al veel gedaan 

om het onderwijs in Zeeland meer 

toekomstbestendig te maken. Daarmee 

is een aanzet gegeven voor een 

gezonde toekomst van het onderwijs 

in Zeeland, maar ligt er nog geen solide 

fundament. De samenwerking binnen 

de Zeeuwse onderwijskolom en tussen 

de onderwijsinstellingen, overheden, 

bedrijfsleven en andere stakeholders zal 

in de komende jaren robuuster en minder 

vrijblijvend moeten worden.

De komende jaren zullen de gevolgen van 

dalende leerlingenaantallen in het voortgezet 

onderwijs, het mbo en uiteindelijk ook het 

hoger onderwijs steeds meer merkbaar 

worden. Met minder inkomsten staan we in 

de komende tien jaar voor de uitdaging om 

onderwijs te bieden dat maximale kansen 

biedt voor de ontwikkeling van talent bij 

onze leerlingen en studenten, én om hen 

optimaal voor te bereiden op hun rol op 

de arbeidsmarkt en in de samenleving. 

Daarbij willen we een constructieve 

partner zijn voor overheden, bedrijven en 

maatschappelijke organisaties, zodat we 

samen kunnen werken aan de economische 

en maatschappelijke ontwikkeling van 

Zeeland. Hierbij zullen we uiteraard ook de 

samenwerking met de  Zeeuwse scholen 

voor primair onderwijs opzoeken.

Dit pamflet markeert de inzet van de 

Zeeuwse onderwijskolom op weg naar 2025, 

van voortgezet onderwijs tot en met hoger 

onderwijs ten behoeve van leerlingen en 

studenten, bedrijven, overheden en andere 

Zeeuwse partners. Het pamflet vat onze 

ambities voor de Zeeuwse onderwijskolom 

samen en is een uitnodiging aan onze 

bondgenoten binnen de Zeeuwse 

samenleving om:

• met ons het gesprek aan te gaan over 

onze ambities voor en bijdrage aan de 

Zeeuwse samenleving;

• ons aan te spreken op onze 

verantwoordelijkheden wanneer 

onze daden bij onze ambities zouden 

achterblijven.
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• We staan voor thuisnabij onderwijs 

waar het kan en meer geconcentreerd 

onderwijs waar het moet, om de 

kwaliteit en betaalbaarheid van het 

onderwijs te kunnen borgen. Naarmate 

opleidingen meer specialistisch zijn 

of zich hoger in de onderwijskolom 

bevinden, zal er vaker sprake zijn van 

concentratie. 

• Concentratie vraagt om samenwerking 

tussen scholen, horizontaal en verticaal: 

de bestaande samenwerking op 

het gebied van techniekonderwijs 

(Technum, CTT Zeeuws-Vlaanderen, 

Techniekhuis Goes) maar ook 

binnen Foodlab, is hiervan een goed 

voorbeeld. Dit type onderwijskundige 

samenwerking willen we in de 

komende jaren uitbouwen naar andere 

domeinen en vakken binnen de 

onderwijskolom. 

• Ook op andere manieren willen 

we werken aan verbreding van de 

keuzemogelijkheden voor onze 

leerlingen en studenten: denk 

bijvoorbeeld aan leerlingen van Mondia 

of Ostrea die ook keuzemodules op het 

gebied van groen onderwijs (Edudelta) 

kunnen volgen of aan gezamenlijk 

klassieke-talen-onderwijs in Zeeuws-

Vlaanderen.

• We werken al veel samen op het gebied 

van inkoop en ict. In de komende 

jaren willen we de samenwerking in 

de back office verder optimaliseren, 

zodat er meer geld beschikbaar komt 

om te investeren in de kwaliteit van het 

onderwijs zelf. 

• Binnen de samenwerking denken 

en handelen we denominatie 

overschrijdend, maar met ruimte 

en respect voor de eigenheid van 

afzonderlijke scholen en hun leerlingen/

studenten. 

• Samenwerken aan een breed en 

toegankelijk onderwijsaanbod is 

niet alleen vanuit het oogpunt van 

talentontwikkeling van jongeren 

nodig maar ook vanuit het perspectief 

van aansluiting op de arbeidsmarkt: 

verarming van het onderwijsaanbod 

leidt tot een slechtere aansluiting van 

het beroepsonderwijs op de Zeeuwse 

arbeidsmarkt.
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• We willen de Zeeuwse jongeren 

zo goed mogelijk toerusten voor 

hun latere rollen als werknemer, 

ondernemer, ouder, burger et cetera. 

• Omdat de wereld van morgen en 

overmorgen voor een deel onbekend 

is, vinden we het belangrijk dat we 

jongeren generieke competenties 

bijbrengen als analyseren, 

communiceren, plannen en 

organiseren. Dit laat onverlet dat 

zeker het beroepsonderwijs een 

verantwoordelijkheid heeft om samen 

met werkgevers jongeren ook toe te 

rusten met meer beroepsspecifieke 

competenties. Aan ons de uitdaging 

om hierin samen met bedrijven en 

instellingen een goede balans te 

vinden. 

• Jongeren “leren leren” is een 

sleutelcompetentie in het onderwijs 

en ook in het latere leven als 

beroepsbeoefenaar. Met onze 

opleidingen willen we dan ook een 

betrouwbare partner zijn voor de 

Zeeuwse bedrijven en samenleving op 

het gebied van een leven lang leren. 

 

 

 

• Om jongeren op weg te helpen naar 

vervolgstudie, werk en samenleving 

zorgen we voor een goede begeleiding 

door de onderwijskolom heen. We 

dragen leerlingen en studenten warm 

over aan elkaar en we zorgen ervoor 

dat er voldoende mogelijkheden zijn 

om tussentijds van loopbaankoers te 

veranderen. Onderwijs mag geen fuik 

zijn.



5

• Onderwijs is veel meer dan alleen een 

voorbereiding op de wereld van het 

werk: het vinden van - bij voorkeur 

passend - werk is enorm belangrijk voor 

het welzijn en de welvaart van mensen. 

• Jongeren hebben het perspectief nodig 

van werk, dat bij hun talenten past. 

Als onderwijs-instellingen creëren wij 

geen werk, maar we zijn hierin wel een 

belangrijke partner voor bedrijven en 

instellingen: werkgevers kunnen niet 

zonder de instroom van goed opgeleide 

jongeren. 

• Voor jongeren afkomstig uit het 

Praktijkonderwijs, VSO en mbo-1 willen 

we de bestaande initiatieven rondom 

deze jongeren (stichting Zeeuws 

Maatwerk) samen met overheden en 

bedrijven verder uitbouwen. Ook deze 

jongeren willen en kunnen aan het 

werk, maar hebben daarbij een extra 

steun in de rug nodig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Voor de Zeeuwse jongeren met hoge 

onderwijsambities is het aanbod 

in Zeeland beperkt. Vanuit de 

Zeeuwse onderwijskolom willen we 

alle denkbare steun geven aan het 

realiseren van de ambities van Campus 

Zeeland!, waar het gaat om versterking 

van het hoger onderwijs- en onderzoek 

binnen onze provincie. 

• Om jongeren het perspectief op werk 

te kunnen bieden, willen we graag 

een pact sluiten met de Zeeuwse 

werkgevers over het behoud en 

creëren van stageplaatsen. Zonder 

voldoende stageplaatsen kunnen 

beroepsopleidingen op mbo-niveau 

niet behouden blijven. Dit speelt met 

name voor jongeren en opleidingen 

op mbo-niveau 2/3, maar we willen dit 

“Onderwijs & Werk-Pact” graag vertalen 

in een breder partnership: meer 

beroepsnabij leren op de werkplek, 

“opscholen” van jongeren van mbo-

2/3- niveau naar niveau 4, Leven Lang 

Leren, inzet van onderzoeksexpertise 

vanuit het hoger onderwijs en UCR ten 

behoeve van Zeeuwse werkgevers et 

cetera.
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• Zeeland heeft relatief veel excellente 

onderwijsinstellingen. Dat is een mooi 

begin, maar onze ambities gaan verder. 

• We willen als Zeeuwse 

onderwijsinstellingen ervoor zorgen 

dat iedere leerling en student het beste 

uit zich zelf haalt. Uit onderzoek blijkt 

dat het Zeeuwse voorgezet onderwijs 

relatief veel leerlingen onder hun 

adviesniveau “aflevert”. Dat vinden we 

ongewenst voor deze jongeren en niet 

passend voor de nummer-1-provincie 

op het gebied van onderwijsexcellentie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Excellent onderwijs vraagt om 

excellente docenten en om 

onderwijskundig leiderschap van 

ons als bestuurders. We willen onze 

scholen en instellingen omvormen tot 

“professionele leergemeenschappen”, 

waarbij professionele docenten 

reflecteren op zich zelf, leren van elkaar, 

gebruik maken van wetenschappelijke 

inzichten (RCEE, RPCZ) en op die 

manier het beste uit zichzelf en uit 

hun leerlingen halen. We willen deze 

ontwikkeling stimuleren door elkaars 

scholen te visiteren, door communities 

of learning en communities of practice 

in te richten, én door transparant en 

afrekenbaar te zijn met betrekking tot 

onze resultaten.
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1. Een masterplan voor de 

bereikbaarheid van het Zeeuwse 

onderwijs. Het komt nu te vaak 

voor dat leerlingen te laat op school 

zijn omdat het openbaar vervoer 

niet goed aansluit. We willen een 

dekkend netwerk van openbaar -en/

of leerlingenvervoer, dat leerlingen 

en studenten in staat stelt om de 

opleiding van hun voorkeur binnen 

Zeeland te volgen. 

2. Een krachtige, als “één team 

opererende overheid”. Het gaat niet 

om het schoolgebouw in gemeente X, 

maar om een aantrekkelijk, gevarieerd 

en dekkend aanbod van onderwijs 

in de hele provincie. Ook voor onze 

bondgenoten binnen de jeugdzorg 

is het lastig werken wanneer zij met 

iedere gemeente aparte contracten 

moeten afsluiten. Wij willen zelf zo 

veel mogelijk als één onderwijskolom 

opereren, daarbij ondersteund door 

“één overheidsteam” als partner. 

Het bestuursexperiment vanuit 

Binnenlandse Zaken is hier een mooie 

aanleiding voor. Wij stellen concreet 

voor dat dit bestuursexperiment 

(mede) gericht wordt op het realiseren 

van eenduidigheid naar het onderwijs. 

Belangrijk voor ons is dat alle 

Zeeuwse gemeenten meedoen en 

gemeentegrens overstijgend gaan 

denken en handelen. 

3. Ten slotte willen dat overheden en 

bedrijfsleven samen met ons een 

samenwerkingsverband inrichten 

voor de realisering van onze 

onderwijsambities. Dat geldt voor al 

onze ambities maar in het bijzonder 

voor onze ambitie om een “Onderwijs 

& Werk-pact” af te sluiten.




