
Onderwijs 

 

Het CDA wil (jonge) mensen de kans geven zich optimaal te kunnen ontplooien in hun kennis en 

vaardigheden. Goed onderwijs is de basis voor het succesvol functioneren in onze samenleving en 

vergroot de kansen op een inkomen en derhalve op bestaanszekerheid. Wij betreuren het dan ook 

zeer dat het huidige kabinet voornemens is de maatschappelijke stage af te schaffen, net nu deze 

goed van de grond gekomen is en hierover positieve geluiden te horen zijn.  Er moet worden  ingezet 

op het behoud van die stages, om zo te investeren in de vrijwilliger van de toekomst. 

Zowel binnen het primair als het voortgezet onderwijs moet oog zijn voor de totale ontwikkeling van 

kinderen. Niet alleen aandacht voor taal en rekenen, maar ook voor de sociaal-emotionele 

ontwikkeling. Techniek is van groot belang vooral met het oog op het huidige en toekomstige tekort 

aan deskundige medewerkers op dit terrein. Het voortgezet onderwijs in Edam-Volendam kan zich 

hiermee op meerdere fronten manifesteren. Contact tussen bedrijfsleven en onderwijs is daarbij van 

groot belang.  

Een initiatief als het realiseren van een goede vishandelsopleiding in onze gemeente kan dan ook op 

onze steun rekenen. 

Met de ‘stelselwijzigingen passend onderwijs en de transitie jeugdzorg’ wordt de 

verantwoordelijkheid voor hulp aan kinderen en gezinnen, die extra ondersteuning nodig hebben, 

gelegd bij het samenwerkingsverband van schoolbesturen en gemeenten. Het is van belang dat met 

elkaar de verbinding tussen passend onderwijs en zorg voor jeugd vorm wordt gegeven. 

Bij de invulling van het passend onderwijs wil onze partij graag kleinschalige hulp dicht bij 

huis/ouders/scholen stimuleren. Tussen de diverse partners moeten korte lijnen en een goede 

samenwerking bestaan.  Naast curatieve hulp moet ook worden ingezet op voorlichting.   

Ook het beleid inzake voor- en vroegschoolse educatie (VVE) staat momenteel goed in de steigers.  

De regierol die de gemeente hierin speelt is belangrijk en past goed in het preventieve beleid, waar 

krachtig op wordt ingezet. Dat geldt ook voor het schoolmaatschappelijk werk (SMW). De 

verbindende rol, die het SMW kan spelen tussen school, centrum voor jeugd en gezin (CJG) en 

ouders, kan wellicht zwaardere (en dure)  zorg voorkomen. Veelvuldig verzuim is veelal een 

voorbode van het afwijken van het rechte pad. Vroegtijdig ingrijpen door de leerplichtambtenaar kan 

vaak erger voorkomen.  Zorg en onderwijs krijgen zo steeds meer met elkaar te maken.  

De gemeente zorgt voor kwalitatief goede onderwijshuisvesting met aandacht voor een gezond 

leefklimaat. Met het realiseren van een nieuwe ‘Blokwhere’  in  de Broeckgouw  is  in die wijk een 

belangrijke voorziening gewaarborgd. Temeer daar die school ook buitenschoolse opvang (BSO) 

verzorgt. Bij  de bouw is extra aandacht geschonken aan duurzaamheid. Het CDA streeft er naar in 

overleg met de schoolbesturen op alle scholen energiezuinigheid en duurzaamheid te bevorderen.  

Voor de toekomst is een leerlingenkrimp te zien, vooral in Edam. Hier dient al op geanticipeerd te 

worden met een integraal huisvestingsplan, waarbij gekeken wordt naar bijvoorbeeld inhuizing van 

externe hulpinstanties of voor- en naschoolse opvang.   



Een andere verantwoordelijkheid die bij de gemeente ligt is het leerlingenvervoer. Het CDA wil niet 

tornen aan de kwaliteit van het vervoer. Wel willen wij meer inzetten op leren reizen met openbaar 

vervoer. Dit uiteraard alleen waar dit mogelijk wordt geacht.  

De keuzevrijheid tussen bijzondere of openbare scholen moet blijven bestaan.  

Het CDA Edam-Volendam kiest voor: 
 
Onderwijs: 

 Scholen stimuleren meer aan te sluiten op de wensen en behoeften van het bedrijfsleven. 
Met name in overleg met het bedrijfsleven voldoen aan de vraag naar technisch- en 
ambachtelijk  onderwijs. 

 Stimuleren van de oprichting van een vishandelsopleiding binnen onze gemeente. 

 Opstellen van een huisvestingsplan c.q. herbestemmingsplan voor (gedeeltelijk) 
leegkomende scholen. 

 


