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Wat gaat de gemeente daarvoor doen?
Doorlopende leer en ontwikkellijnen
De overgang tussen voorschoolsonderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs e.v. wordt in 2019 doorontwikkeld. Tevens
wordt ingezet op een soepele overgang van VMBO naar middelbaar beroepsonderwijs (MBO) om uitval te voorkomen.
Jongeren vanuit het VMBO worden gestimuleerd om voor een technisch beroep te kiezen. Om dit te realiseren wordt in
2019 via een regionale aanvraag door de scholen subsidie aangevraagd.
Voor- en vroegschoolse educatie, onderwijsachterstandenbeleid en samenwerking Brede school en Weekendschool
Gouda zet in op het bestrijden van onderwijsachterstanden. Dit wordt gedaan binnen de landelijk kaders, ingevuld met
gemeentelijk beleid. In 2018 is het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid geëvalueerd. Op basis van de evaluatie
wordt in 2019 vastgesteld, hoe het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid en de samenwerking daarbinnen met de
Brede school en de Weekendschool verder wordt vormgegeven en uitgevoerd.
Passend onderwijs en versterken samenhang jeugdhulp-onderwijs
Gouda geeft een impuls aan passend onderwijs. Op basis van een lopend onderzoek naar verbeteringsmogelijkheden
tussen onderwijs, jeugdhulp en zorg (waarvan de onderzoeksresultaten in maart 2019 bekend zijn) wordt in 2019 een
ontwikkelagenda via het ‘overeenstemmingsgericht overleg ‘(OOGO) opgesteld en uitgevoerd. De komende jaren wordt de
voortgang gemonitord en de aanpak doorontwikkeld.
Reductie schooluitval en bieden van kansen aan jongeren die een startkwalificatie willen behalen
Binnen het Regionaal Meldpunt Schoolverlaters en door Leerplicht wordt voortdurend gewerkt aan het ‘voorkomen van
voortijdige schoolverlaters’. Jongeren die niet terug naar school kunnen, worden toegeleid naar werk. Tevens wordt meer
integraal gewerkt met het zorgdomein. Ook eerdere ‘voortijdige schoolverlaters’ worden opgepakt en zoveel mogelijk
toegeleid naar werk en/of school. ‘Groenpluk’ (jongeren die voortijdige hun BBL-opleiding afbreken, omdat ze niet meer één
dag per week naar school gaan) krijgt in 2019 extra aandacht met als doel dit tegen te gaan.
Kosten efficiënte onderwijshuisvesting met duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen
Meerjarige aanpak vastgelegd in een Integraal Huisvestingsplan
Samen met het onderwijsveld is een Integraal Huisvestingsplan opgesteld. Uitgangspunt is een goede balans tussen
kosten én duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen, onder andere gebaseerd op een clustering van scholen.
In het najaar van 2018 wordt een meerjarig uitvoeringsprogramma voorgelegd aan de raad, wat vervolgens in nauwe
samenwerking met de scholen vanaf 2019 gefaseerd wordt uitgevoerd. Periodieke herijkingsmomenten dragen er toe bij dat
dit binnen de gestelde kaders gebeurd.
Huisvestingsopgaven buiten Integraal Huisvestingsplan
In 2019 worden onder andere verdere voorbereidingen getroffen voor de realisatie van een nieuw, permanent
schoolgebouw in Westergouwe.
Voetnoten/toelichtingen
1. Samenwerkingsverband Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Heeft wettelijke taken voor het middelbaar
beroepsonderwijs en het bedrijfsleven zoals erkennen en begeleiden leerbedrijven en onderhouden van de mbokwalificatiestructuur.
2. Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC). Het RMC registreert (potentiële) voortijdige schoolverlaters (vsv’ers) en
zorgt ervoor dat ze via een geschikt onderwijs- of arbeidstraject alsnog een startkwaliﬁcatie halen.
3. Een Boris praktijkverklaring is een deeldiploma. Hierop staan de werkprocessen die een leerling beheerst. De
leerling kan met zijn verklaring aan anderen laten zien wat zijn vaardigheden zijn. De verklaringen worden door de
brancheorganisaties erkend als een bewijs van vakbekwaamheid.
4. Bronnen van de belangrijkste indicatoren: schoolverlaters: DUO; jeugdwerkloosheid: UWV; kantoren: Cushman &
Wakefield.

3.1.2 Eigen indicatoren

Voor het monitoren van de doelstellingen van dit programma gebruikt Gouda de volgende eigen indicatoren.
Taakveld
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Omschrijving
Aantal banen

Gouda
34.252

Streefwaarde
Behoud van het aantal banen

Aantal bedrijfsvestigingen

5.794

Leegstand kantoren als positie van gemeente
met hoogste leegstand (Bron Cushman &
Wakefield)
Afname aantal jongeren zonder werk t/m 27
jaar

Plek 11

Behoud van het aantal
bedrijfsvestigingen
Plek buiten top 10

Medio 2018: 404

In de periode 2019-2022 daling
realiseren van 100 jongeren
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