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‘We krimpen een klas per jaar’
Bij de Drentse basisscholen staat een op de tien lokalen
leeg. Handig voor leerkrachten, maar een financiële aderlating voor besturen.
GEA MEULEMA

HAVELTE Simon Bijl, directeur van
basisschool De Bosrank in Havelte,
opent de deur van een lokaal. Hier
moeten kinderen les krijgen, maar
er staan tafels, kasten en stoelen opgestapeld. Er worden minder kinderen geboren en sinds hij in 2011 directeur van de school is, merkt hij
dat. In 2011 had de school nog 335
kinderen, nu 250 en over een paar
jaar waarschijnlijk 200. ,,Per jaar
krimpen we een klas.’’
Bij alle basisscholen in Drenthe
staat vanwege de krimp 10 procent
van de lokalen leeg. Op de Bosrank is
het 30 procent, vijf van de vijftien. Ze
staan niet letterlijk leeg. Een dient
als meubelopslag, eentje is in gebruik als schoolbibliotheek en in een
ander lokaal blijven kinderen over.
Een vierde wordt verhuurd aan een
koor.
,,Wat extra ruimte is ideaal voor
leerkrachten, maar een ramp voor
de portemonnee van de schoolbestuurder’’, zegt Jan Scholte Albers,
directeur van schoolbestuur Talent.
Hij is verantwoordelijk voor De Bosrank en acht andere basisscholen in
de gemeente Westerveld. Van acht
scholen, in totaal 7630 vierkante meter, staat ruim 1500 vierkante meter
leeg. En elk jaar loopt het op.
,,In 2009 hadden alle scholen samen nog 1500 leerlingen, in 2018
nog 1000. Westerveld is met zo’n 30
procent een van de sterkst krimpende Drentse gemeenten. Het probleem is dat we door de overheid per

Simon Bijl in een ‘leegstaand’ schoollokaal dat wordt gebruik als bieb.

leerling betaald krijgen. Minder leerlingen is minder geld. Voor de leegstaande lokalen krijgen we dus geen
vergoeding meer.’’
In De Bosrank ligt vloerverwarming onder de hele school. Dat kan
onder de vloeren van de leegstaande
lokalen niet worden uitgezet. Die
kosten, en ook de schoonmaak, gaan
het hele jaar door. ,,De leegstand op
all scholen kost op jaarbasis ongeveer 110.000 euro.’’ Scholte Albers is
niet iemand de snel klaagt, zegt hij,
maar om dit jarenlang vol te houden… ,,Dat lukt niet.’’
Er zijn oplossingen voor de leegstand. Fusie ligt voor de hand, zeker
als in een naburige school ook leegstand is. Of hij kan zijn lokalen verhuren, maar dat mag alleen aan
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maatschappelijke instellingen. Een
kapper of houtbewerker mag er niet
in. Wel de kinderopvang. Maar in Havelte zit de kinderopvang al pal naast
de school. Zij huren hun pand van de
gemeente. ,,Ik kan natuurlijk de concurrentie aangaan’’, zegt Scholte Albers. ,,Dan kunnen ze van mij een
ruimte huren, maar dan staan de
panden van de gemeente weer leeg.’’
En de rivaliteit met het dorpshuis
aan gaan, door verenigingen over te
halen van de school gebruik te maken, wil hij ook niet. Het is ook een
mogelijkheid om een kleine school
met die in Havelte te laten fuseren.
Maar als het een school van ongeveer 50 kinderen betreft, is dat ook
niet voldoende om alle vijf lege lokalen te vullen.

