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•
Sterke
krimp leidt
tot grote
vraagstukken

Het basisonderwijs in Drenthe staat de komende jaren voor de grote
uitdaging om zich aan te passen aan een sterke daling van het aantal
leerlingen. In Drenthe als geheel zal het aantal basisschoolleerlingen
krimpen met 13% in de periode tussen 2011 en 2020. In sommige
gemeenten loopt de daling in dezelfde periode op tot 30%.

-30%

• Dit stelt scholen en schoolbesturen voor grote vraagstukken, met name
op het gebied van financiën, personeel en onderwijskwaliteit. Als scholen
sluiten, spelen er daarnaast ook vraagstukken op het gebied van diversiteit
en leefbaarheid.

Niets doen
is geen
optie

• Als gevolg van de dalende leerlingaantallen zal een aantal scholen onder
de wettelijke opheffingsnorm van 23 leerlingen komen. Sluiting zonder
goed spreidingsplan kan ervoor zorgen dat er ‘witte vlekken’ ontstaan in
het onderwijslandschap en de bereikbaarheid van het onderwijs in gevaar
komt. Krimp vraagt dus om een oplossing waarbij schoolbesturen en
gemeenten sámen - over de grenzen van gemeenten en besturen heen het toekomstig onderwijslandschap inrichten.
• Het is van belang om bij de herschikking van onderwijsvoorzieningen oog
te hebben voor diversiteit. Ouders moeten iets te kiezen hebben op het
gebied van onderwijsrichting en identiteit. Keuzemogelijkheden kunnen
overigens ook binnen de muren van één school geboden worden.

De kansen
van krimp
benutten

• Krimp dwingt betrokkenen tot een herbezinning op essentiële zaken als
de gewenste kwaliteit en spreiding van onderwijsvoorzieningen, en kan
daarmee een impuls geven aan kwaliteitsverbetering. De ‘wet van de
stimulerende achterstand’ kan ervoor zorgen dat partijen de krimp niet
alleen gaan ‘begeleiden’, maar ook ‘benutten’. Er komen in de toekomst
wellicht minder scholen in Drenthe, maar als het proces in goede banen
wordt geleid, kunnen dit wel bétere scholen worden.
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Stel kind
en kwaliteit
centraal

• Goed inspelen op de ontwikkelingen betekent voor schoolbesturen en
gemeenten dat zij tegelijk ver vooruit moeten plannen én flexibel moeten
inspelen op de korte termijn. Wacht als gemeente niet tot de krimp al is
ingezet; wacht als school(bestuur) niet tot een school in de problemen
komt. De geschiedenis leert dat schoolbesturen een groot risico lopen
om kostbare (onderwijs-)middelen te verliezen als ze pas in actie
komen wanneer hun leerlingenaantallen al dalen. Werk met meerjarenformatieplannen gebaseerd op goede prognoses, en stel deze plannen
bij wanneer de demografische ontwikkelingen daarom vragen.

• Stem als schoolbesturen en gemeenten af over de gewenste toekomstige
spreiding van onderwijsvoorzieningen in de regio. Zo voorkom je dat er
witte vlekken ontstaan in het onderwijslandschap, of dat er juist dicht bij
elkaar nieuwe voorzieningen worden gepland.
• Geen enkel schoolbestuur kan de uitdagingen waar krimp hen voor
stelt alleen aan. Het vereiste veranderingsproces vergt samenwerking
met gemeenten, met andere schoolbesturen in de regio, met het eigen
personeel, met medezeggenschapsraden, met ouders en leerlingen en
met dorpsraden en lokale belangengroepen.
• Afstemming tussen schoolbesturen is soms lastig; zij zijn immers
ook elkaars concurrent. In deze context zouden gemeenten zich
op lokaal niveau als regisseur kunnen opstellen om afstemming
en samenwerking tot stand te brengen. Deze rol is gelegitimeerd
vanuit hun verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van wijken
en dorpen en het accommodatiebeleid. Een aantal vraagstukken is
gemeentegrensoverschrijdend; ook betrokkenheid van de provincie is
daarom legitiem.

Denk na
over de
gewenste
schaal

• Kleine scholen zijn kwetsbaar op het gebied van kwaliteit en de kosten
per leerling zijn op een kleine school relatief hoog. Denk daarom na
over de gewenste schaalgrootte van scholen, in relatie tot financiën en
onderwijskwaliteit.
• Een belemmerende factor bij afstemming tussen schoolbesturen
en gemeenten is de bestuurlijke versnippering: in Drenthe zijn
37 schoolbesturen actief. Dit roept de vraag op of bestuurlijke
schaalvergroting gewenst is.
• Krimp vraagt veel van een bestuur. Het bepalen van een goede
(meerjaren-)strategie stelt hoge eisen aan de expertise die binnen een
bestuur aanwezig is. Voor een klein bestuur is het vaak lastiger om alle
benodigde deskundigheid in huis te hebben. Dit kan een reden zijn om
bestuurlijke schaalvergroting te overwegen.

… en
betrek alle
relevante
partijen

Scholen en gemeenten in Drenthe anticiperen op de leerlingenkrimp,
onder meer door het intensiveren van de (regionale) samenwerking.
Zij ervaren daarbij echter diverse knelpunten in wet- en regelgeving.
Meer ruimte voor samenwerking is noodzakelijk om de kwaliteit en
spreiding van het onderwijs in Drenthe op peil houden.

Creëer meer
ruimte voor
fusies

Schoolbesturen ervaren de regels op het gebied van fusies als een
belemmering. Het gaat hierbij ondermeer om de strikte bepalingen
rondom de vorming van een samenwerkingsschool. Ook zijn er
belemmeringen bij andere vormen van fusies (bijvoorbeeld alleen
de bovenbouw) of geleidelijke fusie (bijvoorbeeld beginnend met
groep 1 en toegroeiend naar één school).

Schaf de
fusietoets af in
krimpgebieden

De fusietoets wordt als een extra belasting ervaren bij de
noodzakelijke herstructurering ten gevolge van krimp. En dat terwijl
fusie wel degelijk passende oplossingen mogelijk maakt voor de
krimpproblematiek en het realiseren van een gespreid, breed en
kwalitatief hoogwaardig aanbod van onderwijsvoorzieningen.
In dit kader worden met name de fusie-effectrapportage en de
instemmingsverplichting van medezeggenschapsraden genoemd.
Verder is er veel onduidelijkheid over de formele positie van
gemeenten en ouders bij een scholen- of besturenfusie.

Beperk de
opheffingstermijn tot
maximaal
drie jaar

Op dit moment is een wetsvoorstel in voorbereiding om de
periode dat een school onder de opheffingsnorm mag blijven, te
verlengen. Dit voorstel beoogt scholen die krimpen meer tijd te
geven om zich aan te passen. Wij vinden dat hier een verkeerd
signaal vanuit gaat. Scholen die zich niet tijdig hebben voorbereid
op daling van de leerlingenaantallen, worden beloond. In situaties
waar het leerlingenaantal krimpt, zal dit hooguit leiden tot uitstel en
niet tot afstel van sluiting. Dit houdt bovendien risico’s in voor de
onderwijskwaliteit in de jaren vóór sluiting.

Denk na
over een andere
bekostigingssystematiek voor
kleine scholen

De kleine scholentoeslag werkt in sommige situaties als een rem
op samenwerking en schaalvergroting, en fungeert daarmee soms
als een negatieve prikkel. Wij volgen met interesse de ideeën om de
bekostigingssystematiek aan te passen, waarbij de hoogte van de
lumpsum niet afhangt van de omvang van de individuele scholen,
maar van de leerlingdichtheid in een gebied. Wellicht is dit een
goede manier om schoolbesturen de ruimte te geven om zelf, in
samenspraak met andere betrokkenen, te bepalen wat de beste
schaal en spreiding is voor het onderwijs in de regio.

Leg
bovenstaande
punten vast
in de uitwerking
van het
regeerakkoord

Het regeerakkoord zet de krimpproblematiek stevig op de politieke
agenda. Het akkoord stelt dat in krimpgebieden alle vormen van
samenwerking mogelijk moeten zijn; denominatie noch fusietoets
mag daarbij in de weg staan. Het is goed dat bestuurders op deze
manier meer eigen regelruimte en kansen krijgen om problemen te
tackelen. Krimp vraagt om snel handelen. Het onderwijsveld zou
er dan ook bij gebaat zijn om die ‘eigen regelruimte’ ook op korte
termijn snel ingevuld te zien.

• Voor een vruchtbare discussie over de toekomst van kleine scholen
moeten betrokkenen redeneren vanuit hun gezamenlijk belang: goed
onderwijs bereikbaar houden voor de kinderen in Drenthe.
• Aandacht voor het behoud van kwaliteit op krimpende scholen is
essentieel. Ga daarom met ouders het gesprek aan over wat er nodig is
om kwaliteit te blijven bieden, en of het mogelijk is op een kleine school
de gewenste kwaliteit duurzaam te garanderen.

Werk samen
in de regio

oproep aan
de politiek

• Naast de formele beslissers (schoolbesturen, gemeenten) zijn ook
andere betrokkenen belangrijk bij het formuleren van beleid voor de
middellange termijn.
• Ouders zijn de belangrijkste. Wanneer ouders ervoor kiezen om hun
kinderen naar een andere school te sturen omdat zij een school te
klein vinden worden, dan staan beleidsmakers met lege handen. Alleen
daarom is het al van belang om ouders zo vroeg mogelijk te betrekken
bij besluitvorming. Maak ouders in een vroeg stadium deelgenoot van
de knelpunten die het gevolg zijn van krimp en laat ze meedenken over
oplossingen; confronteer ze niet met een oplossing als het traject al
gelopen is. Op deze manier kan veel weerstand voorkomen worden.
• Een gesprek met ouders en dorpsbewoners is zeker nodig als de
demografische veranderingen ervoor zorgen dat de laatste school
in een dorp gesloten wordt. Het gesprek moet dan gaan over de
vraag wat nodig is om de leefbaarheid te waarborgen. Te denken
valt aan leerlingenvervoer, maar ook aan een alternatief voor de
ontmoetingsfunctie van een school.
• Wanneer schoolbesturen en gemeenten van plan zijn om scholen te
fuseren of sluiten, moeten zij oog hebben voor de emoties van ouders
en dorpsbewoners. Dit vraagt een zorgvuldige, betrokken stijl van
communiceren.

“MEER RUIMTE VOOR
SAMENWERKING IS
NOODZAKELIJK OM DE
KWALITEIT EN SPREIDING
VAN HET ONDERWIJS
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HOUDEN.

