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In vijf jaar tijd 78 basisscholen
dicht in Drenthe en Groningen
GEA MEULEMA

GRONINGEN/ASSEN De afgelopen vijf
jaar zijn in Groningen en Drenthe
78 basisscholen gesloten. 46 in Gro-
ningen, 32 in Drenthe.

Dat blijkt uit tellingen van deze
krant. Het zullen niet de laatste zijn,
want het aantal basisschoolleerlin-
gen blijft de komende jaren dalen.

In Groningen daalde het aantal
basisschoolkinderen van 2012 tot
oktober 2015 met ruim 2000, in
Drenthe met ruim 3000. De afname
was het grootst in De Wolden (-27
procent), Aa en Hunze (-14 procent),
Ten Boer (-13 procent), Loppersum
en De Marne (-12 procent). Dat blijkt
uit cijfers van het Sociaal Planbu-
reau Groningen en CMOStamm.

De provincie Groningen heeft 24
scholen met minder dan 50 leerlin-
gen en Drenthe 28. Ze zijn kwetsbaar,
zegt onderzoekster Roosje van Leer
van CMOStamm. ,,Er hoeven maar
een paar leerlingen te vertrekken en
hun voortbestaan staat onder druk.
Ook hebben ze meer moeite groe-
pen samen te stellen en de onder-
wijskwaliteit overeind te houden.’’
De absolute ondergrens ligt trou-
wens op 23 leerlingen. Dan stopt de
overheid met financiering.

Door de krimp is een nieuw
schooltype ontstaan: de samenwer-
kingsschool, een samenwerking tus-
sen het openbaar en bijzonder on-
derwijs. In Groningen zijn er veer-
tien, in Drenthe staan er twee op sta-
pel. Het verschil is zo groot doordat
Groningen meer dorpen heeft met
zowel openbaar als bijzonder onder-
wijs. Een samenwerkingsschool
wordt vaak opgericht als in een dorp
twee basisscholen van verschillende
identiteiten zijn die beide in hun
voortbestaan worden bedreigd. ,,De
identiteit is steeds minder doorslag-
gevend bij de schoolkeuze’’, zegt Van

Leer. ,,Dat een school dicht in de
buurt staat, vinden ouders belangrij-
ker.’’ Doordat de leerlingendaling
doorzet, sluiten de komende jaren
meer scholen, zegt ze. ,,Hoeveel het
er zijn is afhankelijk van besluiten
van schoolbesturen. De een wil
graag scholen van tachtig leerlingen
of meer, andere vinden dat kleinere
ook bestaansrecht hebben. Die scho-
len hebben vaak ook het geld om ze
open te houden.’’

Tussen 2009 en 2014 zijn ook vier
middelbare scholen gesloten. De
locatie van het Hondsrug College
in Schoonebeek (2009) ging dicht.
Het Ommelander College Appinge-
dam en Fivel College Delfzijl fu-
seerden tot Eemsdeltacollege
2011). En het Dollard College in
Scheemda (2013) en Noordepoort
in Musselkanaal (2014) sloten hun
deuren.
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