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inleiding

Scholen in Drenthe kampen met
dalende leerlingaantallen. Naar
verwachting krimpt het aantal
kinderen in de basisschoolleeftijd in
de periode tussen 2011 en 2020
met 13%, in sommige Drentse
gemeenten zelfs met 30%. Dat dit

Concreet gaat het om een daling van
6.550 kinderen in Drenthe in nog
geen tien jaar tijd1.
Krimp en ontgroening raken vele
terreinen, maar de (dreigende)
sluiting van basisscholen is vaak één
van de eerste onderwerpen die ter
sprake komt. Het is een gevoelig
thema dat veel mensen raakt.

grote gevolgen zal hebben voor het

De toekomst van het basisonderwijs
in tijden van krimp betreft een
vraagstuk dat vraagt om afstemming
basisonderwijs is evident.
op bovenlokaal niveau en over de
grenzen van de denominaties heen. Nieuwe scenario’s zijn nodig om de
betaalbaarheid, bereikbaarheid en kwaliteit van het primair onderwijs in de
nabije toekomst te kunnen waarborgen.
De noodzaak voor een heroverweging van de inrichting van het
onderwijslandschap in Drenthe wordt daarbij nog eens versterkt door:
• Actieve inzet van veel gemeenten in Drenthe voor de integratie
van kindvoorzieningen (o.a. ingegeven door de wens om te komen tot
doorgaande leerlijnen);
• De staat van de schoolgebouwen: veel schoolgebouwen in de provincie
zijn verouderd en veel scholen kampen met (gedeeltelijke) leegstand;
• De veranderingen in het takenpakket van het onderwijs
(waaronder invoering wet passend onderwijs), waardoor met name kleine
scholen overbelast dreigen te raken en daarmee erg kwetsbaar worden.
Krimp en ontgroening zijn processen die niet te keren zijn. Doel van beleid moet
dan ook niet zijn om de krimp te bestrijden, maar om deze te begeleiden. Om
dat goed te kunnen doen, en de discussie over de toekomst van het primair
onderwijs in Drenthe goed te kunnen voeren, is kennis nodig over de te
verwachten effecten van krimp en ontgroening op het onderwijs. Op basis
daarvan kunnen nieuwe oplossingsrichtingen worden verkend. Dit onderzoek
beoogt in die behoefte te voorzien.

[1] Provincie Drenthe, Bevolkingsprognose
XVIII (2012)
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1.1 Doel- en vraagstelling
Dit onderzoek dient de volgende doelen:
•
•
•
•
•

(Beter) zicht bieden op de huidige situatie van de kind- en onderwijsvoorzieningen in de provincie Drenthe;
(Beter) zicht bieden op de knelpunten waarmee deze voorzieningen (basisonderwijs, peuterspeelzalen,
kinderopvang ) als gevolg van krimp en ontgroening te maken krijgen;
Een beeld geven van oplossingen die nu al in praktijk gebracht worden (good practices);
Een beeld geven van toekomstige oplossingsrichtingen / scenario’s, ook voor issues op bovenlokaal niveau;
Quick wins formuleren waar mogelijk.

Het onderzoek beoogt de opmaat te zijn voor een brede discussie die leidt tot passende oplossingen.
Met het onderzoek willen wij geen uitspraak doen over de gewenste toekomst van individuele scholen. Krimp vraagt
om maatwerk. Wel willen wij handvatten bieden om de discussie over de toekomst van het onderwijs in Drenthe te
voeren.

1.2 Aanpak

Al met al heeft een groot deel van het onderwijsveld op enigerlei wijze deelgenomen aan het onderzoek. Alle twaalf
gemeenten zijn betrokken bij het onderzoek, in de vorm van een (telefonisch) interview. Zeven van de twaalf gemeenten
hebben actief deelgenomen aan het onderzoek, via de stuurgroep of klankbordgroep. Van de 37 schoolbesturen zijn er
28 betrokken bij het onderzoek: zij zijn (telefonisch) geïnterviewd en/of hebben geparticipeerd in stuurgroep of
klankbordgroep. Een respondentenlijst is te vinden in bijlage 5, evenals een overzicht van de leden van de
klankbordgroep.

1.3 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 geeft een beeld van het huidige landschap van basisonderwijs en kindvoorzieningen in Drenthe, en van de
demografische ontwikkeling in de afgelopen jaren. Hoofdstuk 3 geeft een doorkijk naar de toekomst: hoe zien de
prognoses op gemeenteniveau er uit voor het basisonderwijs? Wat is er te zeggen over verschillen binnen gemeenten?
En welke gevolgen kan dit hebben voor het scholenlandschap?
Hoofdstuk 4 gaat in op de inhoudelijke vraagstukken waar het basisonderwijs als gevolg van dalende
leerlingenaantallen mee te maken krijgt. Het gaat hierbij om vraagstukken op het gebied van financiën, kwaliteit,
diversiteit en leefbaarheid. Hoofdstuk 5 geeft een beeld van mogelijke oplossingsrichtingen voor deze vraagstukken.
Hoofdstuk 6 geeft aan wat er op dit moment in Drenthe al gebeurt (in beleid en praktijk) om oplossingen te vinden voor
krimpvraagstukken in het onderwijs. Hoofdstuk 7 ten slotte geeft een aantal conclusies en aanbevelingen.

Om een beeld te krijgen van de knelpunten waar krimp het basisonderwijs voor stelt, is uitgebreid literatuuronderzoek
verricht. Voor de Drenthe-specifieke inkleuring hebben wij (telefonische) interviews gehouden met schoolbestuurders
en –directeuren, wethouders en gemeentelijke beleidsmedewerkers.
Om prognoses te kunnen maken op het niveau van (clusters van) dorpen hebben wij bij alle Drentse gemeenten
GBA-gegevens opgevraagd van de afgelopen jaren. Getalsmatige gegevens over het scholenlandschap in Drenthe zijn
deels afkomstig van de Dienst Uitvoering Onderwijs; voor de meest recente leerlingaantallen zijn wij te raden gegaan bij
de schoolbesturen.
Naast het literatuuronderzoek en de (telefonische) interviews hebben met name de drie bijeenkomsten met de
‘klankbordgroep’ waardevolle informatie opgeleverd voor het onderzoek. De klankbordgroep had een gemêleerde
samenstelling, met vertegenwoordigers van schoolbesturen en – directies, gemeenten, welzijn en
bewonersorganisaties.
Het onderzoek is inhoudelijk begeleid door een stuurgroep, onder voorzitterschap van burgemeester Eric van
Oosterhout van gemeente Aa en Hunze. De overige leden van de stuurgroep waren:
•
•
•
•
•
•
•

Anneke Bosch, provincie Drenthe
Jacob Bruintjes, wethouder Borger-Odoorn
Mariet Thalens, wethouder Emmen
Liesbeth Koster, wethouder De Wolden
Martijn Mulder, Wolderwijs (openbaar onderwijs)
Albert Velthuis, COG Drenthe (protestants-christelijk onderwijs)
John van Meekeren, SKOD / Mgr Niënhausstichting (rooms-katholiek-onderwijs)

De leden van de stuurgroep hebben deelgenomen op persoonlijke titel; de stuurgroep is geen bestuurlijk platform in de
zin dat de leden spreken namens een achterban.
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basisonderwijs in
Drenthe anno 2011

2

Op 1 oktober 2011 waren er in
Drenthe 301 basisscholen2, vier
In dit hoofdstuk geven wij
een beeld van het Drentse
scholenlandschap in het
schooljaar 2011-2012. We gaan
waren er op 1 oktober 2011 46.293
in op de omvang van de scholen
in Drenthe (2.1), denominaties
kinderen ingeschreven op een
en onderwijsstromingen (2.2) en
3
de geografische spreiding van
basisschool in Drenthe ; een daling
basisscholen (2.3). Paragraaf 2.4
geeft een beeld van de
van 1.168 ten opzichte van een jaar
bestuurlijke organisatie van het
basisonderwijs. In paragraaf 2.5
eerder.
is te zien hoe het aantal kinderen
in de basisschoolleeftijd zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld in de Drentse
gemeenten; paragraaf 2.6 gaat in op de verschillen tussen denominaties en
onderwijsrichtingen. Paragraaf 2.7 gaat in op de relatie tussen het aantal
kinderen dat woont in een bepaald dorp of een bepaalde gemeente, en het
aantal kinderen dat in die gemeente of het dorp naar school gaat.

minder dan een jaar eerder. In totaal

Het basisonderwijs werkt steeds meer samen met kindvoorzieningen.
Scholen werken samen met peuterspeelzalen en kinderopvang met het
oog op de doorgaande leerlijn. Ook is er samenwerking met het oog op
de tussenschoolse en naschoolse opvang. Meer samenwerking met de
kinderopvang lijkt ook een aantrekkelijk optie om krimp het hoofd te bieden.
Reden om in het kader van dit onderzoek het landschap van kindvoorzieningen
te schetsen, alsook de getalsmatige ontwikkeling van de groep die potentieel
van kinderdagverblijf en peuterspeelzaal gebruik maakt: 0 t/m 4 jarigen. Dit
doen wij in respectievelijk 2.8 en 2.9.
Voor de beschrijving van het basisonderwijs in Drenthe is gebruik gemaakt van
gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Aangezien DUO op het
moment van onderzoek de leerlingaantallen per 1 oktober 2011 nog niet
openbaar gemaakt had, zijn alle Drentse schoolbesturen benaderd met het
verzoek de meest recente aantallen te leveren. Voor 297 van de 301
basisscholen zijn die leerlinggegevens aangeleverd. Voor de vier ontbrekende
scholen is in de tellingen uitgegaan van het leerlingaantal per 1 oktober 2010,
zoals bekend bij DUO.

[2] Gebaseerd op gegevens van de
schoolbesturen. Geteld is het aantal
basisschoolvestigingen waar aan groep 1 t/m
8 les wordt gegeven.
[3] Opgave schoolbesturen. Van vier scholen
zijn geen leerlingaantallen bekend per 1-102011; het betreft de 1e Montessorischool
Hoogeveen en de VPCBO-scholen CBS De
Kiel, De Wegwijzer en De Slagkrooie. Voor
deze vier scholen is uitgegaan van het aantal
leerlingen per 1-10-2010, zoals bekend bij de
Dienst Uitvoering Onderwijs.
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2.1 Basisscholen en aantallen leerlingen
Van de 301 scholen in Drenthe heeft 28% minder
dan 80 leerlingen. Bijna 13% van de scholen heeft
zelfs minder dan 50 leerlingen (zie figuur 1).

Aa en Hunze
Assen
Borger-Odoorn
Coevorden
De Wolden
Emmen
Hoogeveen
Meppel
Midden-Drenthe
Noordenveld
Tynaarlo
Westerveld

leerlingaantal (teldatum
1/10/2011)

38

De kleinste scholen in Drenthe zijn over het
algemeen openbare scholen, maar er is ook een
aantal (zeer) kleine scholen van protestantschristelijke signatuur (tabel 2). Ook relatief gezien
is het aantal kleine scholen onder de openbare
scholen groot: zie figuur 3.

123

47
< 50 leerlingen
50-79
80 -145

Totaal

> 145

93

Totaal

Figuur 1
Aantal scholen naar

Aantal scholen
>145 ll.

1/10/2011)

Gemeente De Wolden heeft zowel in absolute zin
als relatief gezien het grootste aantal kleine
scholen (zie tabel 1 en figuur 2). Assen en Meppel
zijn de enige gemeenten waar alle scholen meer
dan 80 leerlingen hebben.

Aantal scholen
80-145 ll.

gemeente (teldatum

Aantal scholen
50-79 ll.

naar leerlingaantal per

Aantal scholen
23-49 ll.

Tabel 1. Aantal scholen

4
0
2
3
8
7
2
0
3
4
3
2

4
0
6
8
0
8
6
0
3
6
2
4

5
5
8
8
7
23
9
3
8
2
10
5

5
20
3
8
5
28
16
13
7
8
7
3

18
25
19
27
20
66
33
16
21
20
22
14

38
(13%)

47
(16%)

93
(31%)

123
(41%)

301

Tabel 2

< 50 leerlingen

50-79 leerlingen 80-145 leerlingen >145 leerlingen	Totaal

Aantal scholen naar

Openbaar

28

30

45

67

170

Figuur 2

leerlingaantal, per

Protestants-christelijk

10

12

30

40

92

Aandeel kleine/grote

denominatie (teldatum

Rooms-katholiek

0

1

13

9

23

1/10/2011)

Reformatorisch /

0

1

3

5

9

scholen per gemeente
(teldatum 1/10/2011)

Scholen 23-49 II
Scholen 50-79 II
Scholen 80 -145 II
Scholen > 145 II

Aa en Hunze
Assen
Borger-Odoorn
Coevorden
De Wolden
Emmen
Hoogeveen
Meppel
Midden-Drenthe
Noordenveld
Tynaarlo
Westerveld

0%

vrijgemaakt geref.
Overig

0

3

2

2

7

Totaal

38

47

93

123

301

2.2 Denominaties en onderwijsrichtingen
20%

40%

60%

80%

100%

Het merendeel van de scholen in Drenthe is openbaar, gevolgd door scholen van protestants-christelijke signatuur.
Figuur 4 toont het aantal scholen in Drenthe naar denominatie.

Figuur 3

De meeste keus op het gebied van denominaties is er in de gemeenten Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel (zie
tabel 3).

Aandeel kleine/grote
Openbaar

scholen per denominatie
(teldatum 1/10/2011)

Protestants christelijk
Rooms katholiek
Scholen 23-49 II
Scholen 50-79 II
Scholen 80 -145 II
Scholen > 145 II

Reformatorisch
Vrijgemaakt
Overig

0%

12

20%

40%

60%

80%

100%

Binnen het onderwijs zijn tal van didactische stromingen te onderscheiden. Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen
‘regulier’ basisonderwijs en de ‘traditionele vernieuwingsscholen’, waarmee dan het Jenaplan-, Montessori-, Dalton-,
Freinet- en Vrijeschool onderwijs wordt bedoeld. In Drenthe biedt het overgrote deel van de scholen regulier onderwijs
aan. Er zijn 31 Daltonscholen, 11 Jenaplanscholen, drie Montessorischolen en drie Vrije scholen. In tabel 4 is te zien
hoe deze zijn verdeeld over de gemeenten. De meeste keus op het gebied van traditionele vernieuwingsscholen is er in
Emmen en Assen. Naast deze onderwijstypen zijn er ook scholen die werken met andere vormen van
vernieuwingsonderwijs, zoals ervaringsgericht onderwijs, ontwikkelingsgericht onderwijs of het principe van BAS:
Bouwen aan een Adaptieve School.
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Figuur 4

2.3 Geografische spreiding basisscholen

Aantal scholen in Drenthe
naar denominatie (teldatum

13 3 1
Openbaar

23

Prot. christelijk

1/10/2011)

8

Rooms katholiek

Scholen zijn - net als inwoners - ongelijk verdeeld over de provincie Drenthe. De
grootste concentraties van scholen zijn uiteraard te vinden in de grootste kernen:
Emmen, Assen, Hoogeveen en Meppel. Kaart 1 toont de geografische spreiding van
basisscholen in Drenthe, waarbij is aangegeven tot welke denominatie een school
behoort en hoeveel leerlingen een school heeft.

Kaart 1
Spreiding scholen in Drenthe:
denominaties en aantal leerlingen
per school (teldatum 1/10/2011)

Geref./vrijgemaakt
Reformatorisch

92

Vrije School

170

Alg. bijzonder
Pe i z e

Interconfessioneel

Eelde

Roden

Zuidlaren

Vr i e s

Annen
Norg

ASSEN

Tabel 3

Gemeente	Openbaar	Protestants-	Rooms-	Reformatorisch / 	Overig	Totaal

Aantal scholen per

		

denominatie, naar

Aa en Hunze

gemeente (teldatum
1/10/2011)

christelijk

katholiek

vrijgemaakt geref.

15

2

0

0

1

18

Assen

11

8

2

3

1

25

Borger-Odoorn

12

6

1

0

0

19

Coevorden

14

10

3

0

0

27

14

6

0

0

0

20

Emmen

31

18

14

1

2

66

Hoogeveen

13

15

1

1

2

33

Meppel

6

7

1

1

1

16

Midden-Drenthe

14

7

0

0

0

21

Noordenveld

14

5

0

1

0

20

15

5

1

1

Rolde
Gasselternijveen

De Wolden

Tynaarlo

Gieten

0

Borger

11

3

0

0

0

14

Totaal

170

92

23

5

7

301

Exloo

Vledder

Diever

Odoorn
Emmer Compascuum

Dwingeloo
Aalden
Havelte

	Regulier

Aa en Hunze

13

vernieuwingsscholen

Assen

18

per gemeente (teldatum

Borger-Odoorn

17

1/10/2011)

Barger Oosterveld

Nijeveen

HOOGEVEEN

Oosterhesselen

5

Ve e n o o r d

-

-

18

3

-

3

1

25

1

1

-

-

19

Dalen

Nieuw Amsterdam

Hollandscheveld

Vrije School	Totaal

-

Klazienaveen

De Wijk

MEPPEL

Erica

Coevorden

Zwartemeer

Schoonebeek

Zuidwolde

Coevorden

27

-

-

-

-

27

De Wolden

19

1

-

-

-

20

Emmen

55

5

1

4

1

66

Hoogeveen

29

2

1

1

-

33

Meppel

13

2

-

-

1

16

Midden-Drenthe

16

4

-

1

-

21

50 - 79 LL

50 - 79 LL

50 - 79 LL

50 - 79 LL

Noordenveld

13

5

-

2

-

20

Tynaarlo

19

3

-

-

-

22

80 - 144 LL

80 - 144 LL

80 - 144 LL

80 - 144 LL

Westerveld

14

-

-

-

-

14

> 144 LL

> 144 LL

> 144 LL

> 144 LL

253

31

3

11

3

301

Totaal

14

Dalton	Montessori	Jenaplan

EMMEN

Sleen
Ruinen

Noordscheschut

Traditionele

Nieuw Weerdinge

Schoonoord
Westerbork

Ruinerwold

Tabel 4

Tw e e d e
Exloërmond

Beilen

22

Westerveld

Nieuw Buinen

Smilde

10 km

Protestants-Christelijk

Rooms-Katholiek

0 - 49 LL

Openbare scholen

Overig

0 - 49 LL
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Kaart 2 toont de spreiding van traditionele vernieuwingsscholen in
Drenthe. De meeste vernieuwingsscholen zijn te vinden in stedelijk gebied;
alleen de Daltonscholen zijn ook redelijk vertegenwoordigd in nietstedelijke gebieden.

Kaart 2
Spreiding vernieuwingsonderwijs in

Keuzemogelijkheden op dorpsniveau
Kijken we op dorpsniveau, dan blijkt dat in veel dorpen in praktijk al weinig (meer) te kiezen is. In tabel 5 is te zien dat
er 65 dorpen zijn met één school, en 41 waar geen enkele school staat. Uitgangspunt voor de kernenindeling die hier
is gehanteerd, is de statistische gebiedsindeling van de provincie Drenthe, waarbij stadswijken in Assen, Emmen,
Hoogeveen en Meppel steeds zijn samengevoegd tot één kern 4.

Drenthe (teldatum 1/10/2011)
Tabel 5

Gemeente	Aantal kernen met 	Aantal kernen met 	Aantal kernen	Totaal aantal

Aantal scholen per kern,

Pe i z e

Eelde

Roden

Zuidlaren

Vr i e s
Annen
Norg

ASSEN
Gieten

Rolde
Gasselternijveen

één school

zonder school

kernen

naar gemeente (teldatum

Aa en Hunze

meer dan één school

2

12

7

21

1/10/2011)

Assen

1

0

2

3

Borger-Odoorn

5

6

6

17

Coevorden

5

1

3

9

De Wolden

4

9

1

14

Emmen

10

4

0

14

Hoogeveen

6

3

2

11

Meppel

2

0

1

3

Midden-Drenthe

5

8

4

17

Noordenveld

4

6

5

15

Tynaarlo

5

8

3

16

Westerveld

3

8

7

18

Totaal Drenthe

52

65

41

158

Nieuw Buinen

Smilde

Kaart 3 en kaart 4 geven een beeld van de keuzemogelijkheden voor ouders: kaart 3 toont het aantal scholen in een
bepaald gebied, kaart 4 het aantal verschillende denominaties per gebied.

Borger

Tw e e d e
Exloërmond
Exloo

Beilen
Vledder

Diever

Nieuw Weerdinge

Westerbork

Schoonoord
Odoorn
Emmer Compascuum

Dwingeloo
Aalden
Havelte

Sleen

EMMEN

Barger Oosterveld

Ruinen

HOOGEVEEN

Nijeveen
Ruinerwold

Oosterhesselen

Klazienaveen
Erica

Ve e n o o r d

Noordscheschut
Dalen

Nieuw Amsterdam

Zwartemeer

Hollandscheveld
De Wijk

MEPPEL

Schoonebeek

Coevorden
Zuidwolde

10 km

Dalton
Jenaplan
Montessori
Vrije school
Overig

16

[4] Uitzondering is de gemeente Noordenveld:
hier onderscheidt de statistische
gebiedsindeling maar 3 kernen, maar zijn
wij uitgegaan van 15 kernen, conform de
indeling die de gemeente heeft aangehouden
bij de levering van GBA-gegevens voor de
prognoses van hoofdstuk 3.
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Kaart 3

Kaart 4

Keuzemogelijkheden:

Keuzemogelijkheden: aantal

aantal scholen per kern

denominaties per kern

of cluster van kernen

of cluster van kernen (teldatum 1/10/2011)

0
0

scholen

0
0

denominaties

1
1

school

1
1

denominatie

2
2

scholen

2
2

denominaties

3
3

scholen

3
3

denominaties

>3
>
3 scholen

>3
3 denominaties
>

10 km

10 km

18
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2.4 Schoolbesturen
De 301 scholen die Drenthe rijk is, vallen onder 37 verschillende schoolbesturen. Het openbaar onderwijs valt onder 12
besturen. In de gemeenten Emmen, Assen en Noordenveld valt het openbaar onderwijs nog direct onder het college
van B&W. In de andere gemeenten is het bevoegd gezag overgegaan naar een verzelfstandigde stichting. De meeste
besturen voor openbaar onderwijs zijn in slechts één gemeente actief; twee besturen voor openbaar onderwijs hebben
ook scholen in andere provincies5.

Kaart 5
Percentage groei / krimp basisgeneratie
basisonderwijs 2000-2011, per gemeente

Er zijn 25 besturen voor bijzonder onderwijs in Drenthe. Deze besturen zijn vaker in meerdere gemeenten actief, ook
buiten de provincie Drenthe. De omvang van de schoolbesturen loopt sterk uiteen: er zijn éénpitters met soms nog
geen 100 leerlingen, terwijl het grootste schoolbestuur voor bijzonder onderwijs alleen in Drenthe al meer dan 3.000
leerlingen heeft (zie bijlage 2).

10 - 20% daling
0 - 10% daling

2.5 Ontwikkeling basisgeneratie basisonderwijs 2000-2011

Pe i z e

Roden

0 - 10% groei

Gemeente
Tynaarlo

Gemeente
Noordenveld

In de afgelopen jaren is het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd in een aantal Drentse gemeenten al licht gedaald.
Als basis voor berekeningen over het aantal kinderen gaan wij uit van de zogenaamde ‘basisgeneratie basisonderwijs’:
dit is het aantal 4-11 jarigen, plus 30% van de 12-jarigen. Deze basisgeneratie is in Drenthe als geheel nog iets gegroeid
in het afgelopen decennium: van 48.126 in 2000 naar 50.030 in 2011 (+4%). Er zijn grote verschillen tussen de
gemeenten. In Borger-Odoorn nam het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd het sterkste af (-11%). In Assen en
Meppel groeide de basisgeneratie nog met 16% resp. 19%. Zie kaart 5.

Eelde

-2%

-4%

10 - 20% groei
Zuidlaren

Vr i e s

Annen

Norg

Gemeente
Aa en Hunze

Gemeente
Assen

16%

Een krimp- of groeipercentage over een periode van tien jaar vertelt niet het hele verhaal. In Drenthe als geheel is over
de periode 2000-2011 weliswaar een lichte groei te zien, maar wanneer we kijken naar ontwikkeling per jaar is duidelijk
te zien dat de daling vanaf 2009 is ingezet.

2%

Gieten
Gasselternijveen

Rolde

ASSEN

Nieuw Buinen

Smilde

Borger

Op grafiek 1 t/m 13 is te zien hoe de basisgeneratie basisonderwijs zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld: in de
provincie Drenthe als geheel en per gemeente6.

Tw e e d e
Exloërmond

Gemeente
Borger Odoorn

-11%

Beilen
Westerbork

Diever

Vledder

Gemeente
Westerveld

Gemeente
Midden Drenthe

Dwingeloo

5%

0%

Nijeveen

Gemeente
Meppel

19%

MEPPEL

Ruinerwold

Emmer Compascuum

Aalden
Sleen

Gemeente
De Wolden

-2%

Gemeente
Coevorden

5%

HOOGEVEEN

Noordscheschut

2%

7%

Coevorden

Klazienaveen

Nieuw Amsterdam

Zwartemeer

Schoonebeek

Zuidwolde

10 km

[5] Het betreft Stichting Promes, die
behalve in Meppel ook in Staphorst actief
is, en Onderwijsstichting Arcade, die naast
de gemeente Coevorden ook scholen heeft
in de gemeente Hardenberg.
[6] Bron: CBS
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Barger Oosterveld
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Nieuw Weerdinge
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2.6 Ontwikkeling aantal leerlingen per denominatie en onderwijsrichting
In de periode 2006 tot 2011 is het marktaandeel van de verschillende denominaties redelijk constant gebleven. Het
aantal leerlingen op het openbaar onderwijs en het katholiek onderwijs is iets sterker teruggelopen dan dat van de
overige denominaties. Alleen in de categorieën reformatorisch/ gereformeerd vrijgemaakt en ‘overig’ zijn de scholen in
de periode 2006-2011 gegroeid (zie tabel 6).
Voor wat betreft de onderwijsrichtingen valt op dat alleen de Vrije Scholen in het afgelopen jaar in leerlingental zijn
gestegen. De Jenaplanscholen zijn in het afgelopen jaar het sterkst gedaald (zie tabel 7).

gemeenten - wat er op wijst dat de scholen in deze gemeenten relatief veel kinderen van buiten de gemeente
aantrekken (zie tabel 8). De Drentse Onderwijsmonitor bevestigt dit beeld in grote lijnen op basis van de gemeentelijke
leerlingadministraties: het hoogste percentage kinderen dat buiten de gemeente naar school gaat is te vinden in
Borger-Odoorn, De Wolden, Westerveld, Aa en Hunze en Midden-Drenthe; het laagste in Emmen, Hoogeveen en
Assen. De monitor geeft geen verklaring voor de verschillen tussen de gemeenten.8

Tabel 8
basisgeneratie in een gemeente

Tabel 6
Ontwikkeling aantal leerlingen in
Drenthe per denominatie

Naam gemeente	Omvang basisgeneratie 	Aantal kinderen op scholen 	Aantal leerlingen op scholen

Verhouding tussen omvang

gemeente 1-1-2011
		

basisgeneratie in gemeente

en het aantal kinderen dat in die

Aa en Hunze

2.544

2.351

92,4%

gemeente naar basisonderwijs

Assen

7.275

6.864

94,4%

 	

gaat

92,2%

Borger-Odoorn

2.474

2.281

Totaal openbare scholen

27.006

25.941

-3,9%

Coevorden

3.679

3.535

96,1%

Totaal pc scholen

15.090

14.640

-3,0%

De Wolden

2.549

2.324

91,2%

Totaal rk scholen

3.615

3.473

-3,9%

Emmen

10.540

10.172

96,5%

Totaal gereformeerd /

1.398

1.467

4,9%

Hoogeveen

5.602

5.401

96,4%

Meppel

3.538

3.490

98,6%
90,5%

Totaal overig
Totaal aantal leerlingen

1 okt 2006

1 okt 2011 	

2006-2011

737

772

4,7%

47.846

46.293

-3,2%

Midden-Drenthe

3.501

3.168

Noordenveld

3.078

2.897

94,1%

Tynaarlo

3.359

3.300

98,2%

Tabel 7

			Relatieve groei/afname

Westerveld

Ontwikkeling aantal leerlingen in

 	

Drenthe totaal

Totaal Montessori

1 okt 2010

1 okt 2011 	

2010-2011

631

613

Totaal Dalton

6.217

6.156

-1,0%

Totaal Jenaplan

1.527

1.382

-9,5%

371

397

7,0%

Totaal Vrije scholen

1.893

1.745

92,2%

50.030

47.528

95,0%

-2,9%

Totaal overig

38.715

37.745

-2,5%

Totaal aantal leerlingen

47.846

46.293

-3,2%

2.7 ‘Weglek’ naar andere gemeenten en speciaal onderwijs
Het aantal kinderen in de basisgeneratie basisonderwijs in een bepaald gebied is niet gelijk aan het aantal leerlingen op
basisscholen in dat gebied. Een deel van de kinderen gaat immers niet naar het gewone basisonderwijs, maar naar het
speciaal basisonderwijs (vanwege leer- of gedragsproblemen) of naar een speciale school (vanwege ziekte of
handicap). In Drenthe gaat circa 3% van de kinderen in de basisschoolleeftijd naar een school voor speciaal
basisonderwijs; dit komt overeen met het landelijke beeld.7 Daarnaast zijn er kinderen die buiten de provinciegrenzen
naar school gaan. In Drenthe is het aandeel kinderen in de basisschoolleeftijd dat niet naar een gewone basisschool in
de eigen provincie gaat, in de afgelopen jaren redelijk stabiel: ongeveer 5%.
Op lokaal niveau kan het verschil tussen het aantal kinderen dat ergens woont en het aantal kinderen dat in die plaats
naar school gaat, groter of kleiner zijn dan het Drentse gemiddelde. Niet alle kinderen gaan immers naar school in het
dorp of de stadswijk waar zij wonen. Vooral scholen met een specifieke (levensbeschouwelijke) identiteit of een
bijzondere onderwijsaanpak hebben vaak een regiofunctie; dorpen of steden waar dergelijke scholen staan, trekken
dus leerlingen van elders.
Op gemeenteniveau zien we dat er vanuit de gemeenten Midden-Drenthe, De Wolden, Westerveld, Borger-Odoorn en
Aa en Hunze relatief weinig kinderen naar het gewone basisonderwijs in de eigen gemeente gaan. In Meppel, Tynaarlo,
Emmen, Hoogeveen en Coevorden is het aantal leerlingen juist relatief hoog vergeleken met de basisgeneratie in die
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in gemeente als % van

(gegevens DUO)

			Relatieve groei/afname

reformatorisch

Drenthe per onderwijsrichting

in gemeente per 1-10-2010

2.8 Kindvoorzieningen
Kinderen tussen de 0 en 4 jaar oud kunnen gebruik maken van voorschoolse voorzieningen als kinderdagverblijven en
peuterspeelzalen (vanaf 2,5 jaar). Aangezien deze voorzieningen steeds vaker samenwerken met het basisonderwijs,
ook voor de tussenschoolse en naschoolse opvang, is het ook voor het basisonderwijs relevant om te weten hoe het
landschap van kindvoorzieningen er uit ziet, en hoe de getalsmatige ontwikkeling is van de groep die potentieel van
kinderdagverblijf en peuterspeelzaal gebruik maakt.
Doordat er veel partijen zijn betrokken bij kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, is het lastig om een compleet beeld te
krijgen van de spreiding van kinderopvangvoorzieningen in Drenthe. Wij beperken ons hier daarom tot een algemeen
beeld van de sector en de getalsmatige ontwikkeling van de groep 0-4 jarigen, als potentiële doelgroep voor
kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.
Soorten opvang
Sinds de Wet op de Kinderopvang in 2005 is de kinderopvangsector flink gegroeid.
Er bestaan verschillende soorten opvang:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kinderdagverblijven (van 0 - 4 jaar)
Buitenschoolse opvang (voor- en naschoolse) (4 - 12 jaar)
Gastouderopvang (0-12 jaar)
Ouderparticipatiecrèche (0-4 jaar)
Peuterspeelzalen (van 2,5 - 4 jaar)
Tussenschoolse opvang /overblijven (4 - 12 jaar)
Overige opvang (vrienden-/familiediensten, oppas, etc.)

[7] CMO Groningen, Drentse
Onderwijsmonitor 2011; CBS, Jaarboek
onderwijs in cijfers 2011 (Den Haag 2011)
[8] CMO Groningen, Drentse
Onderwijsmonitor 2011
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Samenwerking onderwijs en kinderopvang
Scholen werken steeds vaker samen met peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties, al dan niet in Brede
Schoolverband. De samenwerking kan bestaan uit het gezamenlijk gebruik van een gebouw; daarnaast is er vaak ook
inhoudelijke afstemming in het kader van doorgaande leerlijnen. Scholen hebben ook te maken met de
kinderopvangsector met het oog op de tussenschoolse en naschoolse opvang van hun leerlingen: basisscholen zijn
sinds 2006 wettelijk verplicht om tussenschoolse opvang aan te bieden. Sinds 2007 zijn zij verplicht om aansluiting te
regelen met de naschoolse opvang. Voor tussenschoolse opvang kunnen scholen kiezen tussen uitbesteden aan een
andere (commerciële) partij, in eigen beheer uitvoeren (al of niet met ouders, al of niet in een aparte juridische vorm) of
een combinatie hiervan. De naschoolse opvang wordt verzorgd door een erkende instelling (een geregistreerd
kinderopvangcentrum) of aan een gastouder, via een geregistreerd gastouderbureau. Beide vormen van opvang
kunnen plaatsvinden binnen of buiten de school.

In absolute zin nam het aantal kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar het sterkste af in de gemeenten Emmen, MiddenDrenthe en Borger-Odoorn. Kaart 6 toont de relatieve groei of krimp van deze leeftijdsgroep in de periode 2000-2011.
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Op grafiek 14 t/m 26 is te zien hoe de groep 0 tot 4-jarigen zich in het afgelopen decennium heeft ontwikkeld in
Drenthe als geheel en per gemeente11.

Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen maakt het volgende onderscheid:

2.10 Samenvatting

1.
2.
3.
4.
5.

•
•
•
•
•
•
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Tw e e d e
Exloërmond

Gemeente
Borger Odoorn

Er is in de afgelopen jaren veel in gang gezet om de diverse vormen van kinderopvang te professionaliseren. Voor
gastouderopvang werden in 2010 nieuwe professionaliseringsmaatregelen van kracht. Vanaf 2010 is de Wet OKE van
kracht, met als inzet de peuterspeelzalen, die onder gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen, te verbeteren en de
taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Harmonisatie van de wet- en regelgeving van peuterspeelzalen met
die van kindercentra zorgt voor een kwaliteitsimpuls voor peuterspeelzalen. Tenslotte kent Nederland de voor- en
vroegschoolse educatie (VVE): kinderen doen al op jonge leeftijd mee aan educatieve programma’s in peuterspeelzalen
en kinderdagverblijven. In Drenthe zijn in 2008 een aantal pilots gestart.9 De VVE-programma’s lopen door tot in de
eerste groepen van de basisschool en zijn vooral gericht op ‘doelgroepkinderen’. Gemeenten stellen samen met het
veld de criteria vast om te bepalen welke kinderen behoren tot de doelgroep. Vaak betreft het (autochtone en
allochtone) achterstandskinderen.

De groep 0 tot 4-jarigen is in Drenthe in het afgelopen decennium met bijna 3.000 kinderen gedaald: van 23.018 in het
jaar 2000 naar 20.085 in 2011 (-13%). De daling was relatief het sterkst in De Wolden, Borger-Odoorn en Westerveld.
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Beilen

2.9 Ontwikkeling groep 0-4 jarigen 2000-2011

0-4 jarigen 2000-2011, per

10 - 20% daling

Eelde

Gemeente
Noordenveld

Aanbieders van buitenschoolse opvang zijn over het algemeen commerciële partijen, die met elkaar concurreren. Als zij
opvang bieden in de buurt van een school zullen zij daar kinderen werven, ook als zij geen expliciet
samenwerkingsverband hebben met die school. Het kan dus voorkomen dat een school een gebouw deelt met een
bepaalde kinderopvangaanbieder, maar dat ouders er toch voor kiezen om hun kind onder te brengen bij een andere
aanbieder, die de kinderen uit school haalt.

De klassieke brede school: achterstandsbestrijding, verrijking van kind; een gebouw delen.
Een netwerk in de buurt: achterstandsbestrijding, verrijking van kind; samenwerking tussen instellingen.
Een breed voorzieningengebouw (MFA): bundeling van voorzieningen, doorgaande lijn; een gebouw delen.
Een compact model: dagarrangementen voor onderwijs en opvang, achterstandsbestrijding; een gebouw delen.
Een integraal model: integraal kindcentrum: dagprogramma waarbij kind centraal staat, instellings-belangen
(onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal) op de achtergrond, sterke gezamenlijke visie op ontwikkeling van
het kind. Doorgaande ontwikkelingslijnen in opvang, zorg, onderwijs en vrije tijd. Organisatie mede afgestemd op
behoefte ouders; een gebouw delen.

Percentage groei / krimp groep

20 - 30% daling
Pe i z e

Roden

Gemeente
Assen

Steeds meer gemeenten werken vanuit de ‘brede school gedachte’. Kern hiervan is dat instellingen meer gaan
samenwerken om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten en hun ontwikkeling te verrijken10. In Nederland
zijn inmiddels ruim 1200 brede scholen, in verschillende verschijningsvormen. De oudste brede scholen richten zich
vooral op het wegnemen van achterstanden, zorg en talentontwikkeling. Jongere brede scholen richten zich vaak meer
op opvang en werken vanuit de wens een goed voorzieningenaanbod te bieden.

Kaart 6

30 - 40% daling

•

In Drenthe zijn 301 basisscholen, verdeeld over 37 schoolbesturen.
Eén op de drie scholen in Drenthe heeft minder dan 80 leerlingen, één op de acht heeft minder dan 50 leerlingen.
Gemeente De Wolden heeft de meeste kleine scholen.
Kleine scholen zijn relatief vaak openbaar.
Stedelijke gebieden hebben de meeste keuze qua onderwijsinrichting en denominaties.
De basisgeneratie basisonderwijs is over de afgelopen tien jaar nog licht
gegroeid in Drenthe, maar sinds 2009 is een daling ingezet. De krimp was
het sterkste in gemeente Borger-Odoorn. In de gemeenten Meppel en
[9] Het project Vanzelfsprekend, in de regio
Assen is de basisgeneratie in de afgelopen tien jaar nog gegroeid.
Zuidoost Drenthe en de Veenkoloniën, in de
gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn,
De groep 0-4 jarigen is de afgelopen jaren al fors gekrompen. De daling is
Emmen en Coevorden
in de provincie als geheel ingezet in 2003. De krimp voor deze leeftijdsgroep
[10] Landelijk Steunpunt Brede Scholen,
was het sterkste in De Wolden, Borger-Odoorn en Westerveld.
Verschijningsvormen Brede Scholen 2011.
(2011)
[11] Bron: CBS
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Prognoses voor
het basisonderwijs

3

De daling van het aantal kinderen in
de basisschoolleeftijd die in de
afgelopen jaren is ingezet, zal naar
verwachting de komende jaren
verder doorzetten.

De daling van het aantal
leerlingen gaat snel: de
uitstroom op scholen in de
provincie zal de komende vier
jaar ruim 25% hoger liggen dan
de instroom13.

Volgens de nieuwste prognose van

In dit hoofdstuk gaan wij in op
de oorzaken van de
leerlingendaling (3.1). In
de provincie Drenthe bestaat de
paragraaf 3.2 geven wij een
beeld van de prognoses op
basisgeneratie basisonderwijs in het
gemeenteniveau. Paragraaf 3.3
geeft een aanzet voor
jaar 2020 uit 43.480 kinderen; 6.550
prognoses op een nog lager
12
schaalniveau. In paragraaf 3.4
.
minder dan in 2011
geven we een beeld van de
gevolgen die de leerlingendaling
kan hebben voor het
scholenlandschap in Drenthe. Paragraaf 3.5 ten slotte geeft een beeld van de
prognoses van de groep 0 tot 4-jarigen.

3.1 Verklaring voor daling leerlingaantallen
De belangrijkste verklaring voor de voorspelde afname van het aantal kinderen
in de basisschoolleeftijd is gelegen in het dalende geboortecijfer. Dat komt niet
doordat vrouwen minder kinderen krijgen dan een aantal jaar geleden, maar
doordat er minder vrouwen zijn in de vruchtbare leeftijd. Kort gezegd: wie niet
geboren is, kan zelf ook geen kinderen krijgen. Grafiek 27, overgenomen uit de
provinciale bevolkingsprognose, laat dit zien.
Naast de natuurlijke aanwas is de migratie een verklarende factor voor de toeof afname van het aantal inwoners. Voor Drenthe als geheel en ook voor de
meeste gemeenten is het migratiesaldo op dit moment nog (licht) positief. De
verwachting is dat dit op provinciaal niveau ook in de komende 30 jaar zo zal
blijven. Voor de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen,
Noordenveld rekent de provincie voor de komende jaren echter wel op een
negatief migratiesaldo.14

[12] Provincie Drenthe, Bevolkingsprognose
XVIII (2012).
[13] Berekend door aantal 0 t/m 3 jarigen in
Drenthe per 1 januari 2011 te delen door het
aantal 8 t/m 11-jarigen.
[14] Provincie Drenthe, Bevolkingsprognose
XVIII (2012).
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Grafiek 27
Bevolking naar geslacht en
leeftijd in 1900, 1947, 2000 en
2040 in Drenthe
(Bron: Bevolkingsprognose

Prognose provincie Drenthe
Provincie Drenthe heeft in april 2012 nieuwe prognoses uitgebracht. Volgens deze prognose zal de basisgeneratie
basisonderwijs in Drenthe als geheel afnemen met 13% tussen 2011 en 2020 (-6.550). Hoogeveen is de enige
gemeente waar nog enige groei te verwachten is. De sterkste krimp wordt verwacht in Westerveld en De Wolden (zie
kaart 7).

XVIII, Provincie Drenthe)

In de grafieken 28 t/m 40 is te zien hoe de basisgeneratie basisonderwijs zich in de verschillende gemeenten zal
ontwikkelen in het komende decennium, volgens de nieuwste bevolkingsprognose van de provincie Drenthe.

Kaart 7

30 - 40% daling

Verwachte ontwikkeling

20 - 30% daling

basisgeneratie basisonderwijs
2011-2020, per gemeente. (Bron:

Pe i z e

Roden

bevolkingsprognose XVIII provincie
Drenthe)

Eelde

10 - 20% daling
0 - 10% daling

Gemeente
Tynaarlo

Gemeente
Noordenveld

-18%

-23%

0 - 10% groei

Zuidlaren

Vr i e s

Annen

Norg

Gemeente
Assen

Gieten

-0,3%
ASSEN

3.2 Prognoses op gemeenteniveau

De Provincie Drenthe maakt bij het opstellen van prognoses uit van het Primos-IPBmodel. De provincie formuleert
hierbij veronderstellingen ten aanzien van het migratiesaldo per gemeente, en kan ook andere parameters per
gemeente aanpassen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
gebruiken voor de Regionale bevolkingsprognoses een ander prognosemodel en doen voor een deel ook andere
aannames, bijvoorbeeld ten aanzien van de migratie.
De verschillende aanpakken leiden tot verschillende prognoses. Het CBS/PBL gaat uit van een daling van het aantal
kinderen in de basisschoolleeftijd van 17% in de periode 2011-2020, de provincie van 13%15. Per gemeente zijn er soms
grotere verschillen te zien. In de gemeenten, Tynaarlo en Hoogeveen zijn de CBS-prognoses wat hoger dan de
provinciale cijfers; voor Aa en Hunze, Borger Odoorn, Coevorden, Noordenveld, de Wolden, Meppel, Assen, MiddenDrenthe, Emmen en Westerveld pakt de provinciale prognose juist hoger uit.
Wij kiezen in dit onderzoek voor de prognose van de provincie Drenthe en niet voor die van CBS/PBL, omdat de
provincie beschikt over meer regiospecifieke informatie. Bovendien kiest het CBS/PBL ervoor om de aantallen in de
prognoses af te ronden op duizendtallen, wat in het geval van Drentse gemeenten zorgt voor een wel erg grofmazig
beeld. Wij maken geen gebruik van de prognoses die gemeenten of schoolbesturen opstellen, omdat deze slecht
vergelijkbaar zijn doordat ze verschillende methodieken hanteren en elk hun eigen aannames formuleren. Veel
gemeenten nemen bijvoorbeeld hun (optimistische) woningbouwplannen mee in de prognoses. In het verleden is al
gebleken dat dit vaak een te rooskleurig beeld geeft.
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Nieuw Buinen

Gemeente
Aa en Hunze

Smilde

Verschillende prognosemodellen, verschillende prognoses
Provincies, Rijk, gemeenten en schoolbesturen maken allemaal prognoses om het aantal inwoners of leerlingen te
voorspellen. De verschillende organisaties hanteren daarbij verschillende methodieken. Sommige maken prognoses op
gemeenteniveau, andere op dorpsniveau of op schoolniveau. Sommige kijken twee, drie of vier jaar vooruit, andere
geven doorkijkjes tot 2020, 2030 of zelfs 2040. Dit maakt de verschillende prognoses lastig te vergelijken.
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[15] Op basis van de onderliggende cijfers
van de Regionale bevolkingsprognose 20112040 van het CBS/PBL.

Krimpen met perspectief Demografische ontwikkelingen, gevolgen en kansen voor het Drentse basisonderwijs

33

1000

2600
2800

2400

2000
2200

1800

1600

1400

1200

34
3000
2500

2000

48000

46000
3000

44000
2500

42000
2000

40000

2000
6000

1500
5500

Borger-Odoorn
4200

1200

Assen

6500
7000

5000

Coevorden

3700

3200

2700

1700
6000

4500
3500

4000
3000

4000

1500

De Wolden

1500

Hoogeveen

5500

5000
4500

4000

Tynaarlo

3500

3000

2500

2200

2000

11500

7500

1000
8000

500
7000

3600
3500
3400
3300
3200
3100
3000
2900
2800
2700
2600

2100

500

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

3500

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

3500
3300
3100
2900
2700
2500
2300
2100
1900
1700
1500

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1500

Midden-Drenthe

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

3000

Drenthe totaal
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

basisonderwijs Grafiek 28 t/m 40

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

basisgeneratie

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2500
7500

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

4000

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

500

AA en Hunze

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

3000

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

38000

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

52000

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Prognose
Noordenveld

50000

Emmen

10500

11000

10000
9000

9500

8500

Meppel

Westerveld

1900
1500

1700

1300
1100
900
700

Krimpen met perspectief Demografische ontwikkelingen, gevolgen en kansen voor het Drentse basisonderwijs

35

3.3 Verdeling over kernen
Het opstellen van prognoses op een lager schaalniveau dan dat van gemeenten is riskant. Het aantal geboortes is nog
redelijk betrouwbaar te voorspellen, maar aannames over de migratie op dorpsniveau zijn lastig te maken – terwijl de
verhuizing van slechts enkele gezinnen in een klein dorp grote gevolgen kan hebben voor het aantal kinderen in de
kern, en daarmee voor het bestaansrecht van een school.
Op het niveau van scholen is het maken van prognoses mogelijk nog lastiger. Ten eerste speelt hier het fenomeen dat
sommige scholen een regiofunctie hebben en andere niet. Het is lastig voor alle scholen in Drenthe een betrouwbaar
beeld te krijgen van marktaandeel en voedingsgebied. Ten tweede zijn sommige toekomstige ontwikkelingen lastig te
voorspellen: een school kan een slechte of juist heel goede naam krijgen, waardoor ouders hun schoolkeuze
aanpassen en het marktaandeel van scholen verschuift. Ten derde zal er in de toekomst een nieuw verdeelvraagstuk
ontstaan, wanneer scholen, als gevolg van de leerlingendaling, hun deuren zullen sluiten. Op voorhand is niet te
voorspellen voor welke school ouders zullen kiezen nadat een bepaalde school gesloten is.
Om goede keuzes te kunnen maken voor de (middel-)lange termijn, zijn cijfers op een lager schaalniveau dan dat van
de gemeente echter onontbeerlijk. Wij kiezen er in dit rapport voor om deze prognoses niet op schoolniveau door te
rekenen (vanwege de hierboven genoemde bezwaren), maar wel op het niveau van dorpen of clusters van dorpen.
Strikt genomen gaat hier dus niet om leerlingprognoses, maar om inwonerprognoses: het gaat om het aantal kinderen
in de basisschoolleeftijd (basisgeneratie basisonderwijs) dat in een bepaald gebied woont.
Om te komen tot indicatieve cijfers op dat lagere schaalniveau (van dorpen of clusters van dorpen) hebben wij
bij alle Drentse gemeenten GBA-gegevens opgevraagd van het aantal 0 t/m 12 jarigen in elk van de kernen
van de gemeente per 1 januari 2011.16 Op basis hiervan is een inschatting gemaakt van het aantal kinderen
in de basisschoolleeftijd in 2015.

Gemeente

2011

2015 volgens

% krimp / groei

2015 volgens

% krimp / groei

‘doorschuifmethode’

2011-2015 volgens

provinciale prognose

2011-2015 volgens

doorschuifmethode

provinciale prognose

Aa en Hunze

2.544

2.117

-17%

2.230

Assen

7.275

6.940

-5%

7.240

-1%

Borger-Odoorn

2.474

2.079

-16%

2.130

-14%

Coevorden

3.679

3.208

-13%

3.320

-10%

De Wolden

2.549

1.986

-22%

2.120

-17%

Emmen

10.540

9.485

-10%

9.630

-9%

Hoogeveen

5.602

5.521

-1%

5.540

-1%

Meppel

3.538

3.369

-5%

3.440

-3%

Midden-Drenthe

3.501

2.897

-17%

3.000

-14%

Noordenveld

3.078

2.577

-16%

2.770

-10%

Tynaarlo

3.359

2.921

-13%

3.170

-6%

-18%

1.560

-18%

-11%		

46.160

-8%

Westerveld
Totaal
Tabel 9
Prognose basisgeneratie
basisonderwijs tot 2015 op
gemeenteniveau volgens
‘doorschuifmethode’ en
provinciale prognose
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1.893

1.544

50.030

44.645

De gebruikte methode is eenvoudig: de feitelijke geboortes per kern in de afgelopen jaren zijn uitgangspunt. Kinderen
die in 2008 zijn geboren, zullen in 2012 naar school toe gaan; kinderen die in 2009 zijn geboren doen dat in 2013,
enzovoorts. Op deze manier is tot het jaar 2015 een voorspelling te maken van het aantal kinderen in de
basisschoolleeftijd in een bepaald gebied. Deze ‘doorschuifmethode’ of cohortberekening gaat uit van de
veronderstelling dat er geen migratie plaatsvindt in deze leeftijdsgroep. Anders gezegd: er verhuizen geen kinderen uit
of naar een bepaald dorp of cluster van dorpen in de komende jaren.
Tabel 9 toont de vierjaarsprognoses op gemeenteniveau die volgens deze ‘doorschuifmethode’ zijn berekend, en ter
vergelijking de cijfers op grond van de provinciale prognose. De vierjaarsprognoses vallen voor alle gemeenten lager uit
dan de provinciale prognoses. Dit heeft ermee te maken dat de provincie meer factoren meeneemt in de prognose, en
bijvoorbeeld aannames doet op het gebied van migratie. Voor Drenthe als geheel verwacht de provincie in haar
prognose ruim 1.500 kinderen meer in 2015 dan wanneer we rekenen volgens de ‘doorschuifmethode’.
Kaart 8 toont de verwachte groei of krimp per kern of kernencluster voor de periode 2011-2015, uitgaande van de
‘doorschuifmethode’. De absolute cijfers per 1 januari 2015 zijn te vinden in bijlage 3.
Het is met de ‘doorschuifmethode’ niet mogelijk om verder vooruit te kijken dan het jaar 2015. De prognoses op
gemeenteniveau maken wel duidelijk dat de daling die in de meeste kernen de komende jaren optreedt,
in de jaren na 2015 verder zal doorzetten.
De kaart laat zien dat ook in gemeenten die als geheel krimpen, soms groeikernen aanwezig zijn. Dit geldt
bijvoorbeeld voor enkele kernen in Tynaarlo en Westerveld. De sterkste krimp is te verwachten in een aantal
kleine kernen in Noordenveld, Aa en Hunze en De Wolden.

3.4 Consequenties krimp voor scholenlandschap Drenthe
Sterke krimp in een kern waar geen school staat, heeft minder gevolgen voor het scholenlandschap dan sterke krimp
in een kern waar wel een school staat. Het meest ingrijpend is het, wanneer er op dit moment al een kleine school
staat. In die gevallen kan de krimp ervoor zorgen dat een school zo klein wordt, dat sluiting onvermijdelijk wordt.

-12%

Kaart 9 toont de huidige spreiding van grotere en kleinere basisscholen, in relatie tot de verwachte groei of krimp in het
gebied waar de school staat. De gevolgen van de leerlingendaling zullen het sterkste voelbaar zijn in gebieden waar
een sterke krimp verwacht wordt, en de scholen nu al klein zijn. Dit geldt voor een aantal kernen in gemeente De
Wolden, Westerveld, Midden-Drenthe en Aa en Hunze.

[16] Bij de kernenindeling zijn wij in eerste
instantie uitgegaan van de Statistische
gebiedsindeling van de provincie Drenthe,
met enkele aanpassingen:
• Als gemeenten in de aangeleverde cijfers
meer kernen onderscheiden, dan is deze
indeling als basis genomen.
• Stadswijken van Assen, Emmen en
 Hoogeveen zijn samengevoegd tot één
kern.
• Kernen waar de basisgeneratie
basisonderwijs in 2011 al uit minder dan 10
kinderen bestaat, zijn samengevoegd met
de naastgelegen grotere kern.
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Kaart 8

Kaart 9

Verwachte ontwikkeling

Verwachte ontwikkeling

basisgeneratie basisonderwijs

basisgeneratie basisonderwijs

2011-2015 op kernniveau

2011-2015 op kernniveau en huidige
spreiding grote en kleine scholen

60 - 70% daling
50 - 60% daling

60 - 70% daling
50 - 60% daling

40 - 50% daling

40 - 50% daling

30 - 40% daling

30 - 40% daling

20 - 30% daling

20 - 30% daling

10 - 20% daling

10 - 20% daling

0 - 10% daling

0 - 10% daling

0 - 10% groei

0 - 10% groei

10 - 20% groei

10 - 20% groei

20 - 30% groei

20 - 30% groei

10 km
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Alle scholen in
Drenthe

10 km
[1] Geciteerd uit het Themarapport
Leefbaarheid van de Sociale Staat van
Zeeland, Scoop 2011
[2] O.a. Scoop, Leefbaarheidsonderzoek
Sluis (Middelburg 2009), CAB, Leven in de
leegte (Groningen 2011)
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Aantal kleine scholen in 2020
Prognoses maken op het niveau van individuele scholen is een hachelijke zaak, zoals al in paragraaf 3.4 aan de orde is
geweest. Om toch een globale indruk te geven van de getalsmatige consequenties van de krimp voor het
basisonderwijs in Drenthe, zijn de verwachte krimppercentages op gemeenteniveau ‘losgelaten’ op het huidig aantal
leerlingen van de basisscholen in de verschillende gemeenten. Er is voor gekozen om hiervoor niet uit te gaan van de
krimppercentages op kernniveau, aangezien sommige scholen een regiofunctie hebben.
Als er in de komende jaren geen scholen zouden sluiten of fuseren, het marktaandeel van elk van de scholen
ongewijzigd blijft én de provinciale prognoses op gemeenteniveau werkelijkheid worden, dan zijn er in Drenthe in 2020
drie scholen met minder dan 23 leerlingen, en nog eens 46 met minder dan 50 leerlingen. In tabel 10 is dit uitgewerkt
per gemeente.
Zoals uit figuur 5 blijkt, zal in het jaar 2020 in De Wolden, Aa en Hunze, Westerveld en Borger-Odoorn meer dan een
kwart van de scholen in de categorie ‘(zeer) klein’ (minder dan 50 leerlingen) vallen.
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Borger-Odoorn

0
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per gemeente

Coevorden

0

6

9

5

7

27

De Wolden

1

7

4

4

4

20

Emmen

0

7

13

27
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Hoogeveen

0

0

8

9
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33

Meppel

0

0

0

4
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16

Midden-Drenthe

0

5

4

6

6

21

Noordenveld

0

5

6

2

7

20

Tynaarlo

1

2

6

6

7

22

Westerveld

0

4

5

3

2

14

Totaal

3 (1%)

46 (15%)

65 (22%)

82 (27%)

105 (35%)

301

Ter vergelijking:

0 (0%)

38 (13%)

47 (16%)

93 (31%)

123 (41%)

301

3.5 Prognoses 0-4 jarigen
Kinderen tussen de 0 en 4 jaar oud kunnen gebruik maken van voorschoolse voorzieningen als kinderdagverblijven en
peuterspeelzalen (vanaf 2,5 jaar). Aangezien deze voorzieningen steeds vaker samenwerken met het basisonderwijs
(gezamenlijk gebruik gebouw, afstemming over doorgaande leerlijnen), is het ook voor het basisonderwijs relevant om
te weten hoe het aantal kinderen in deze leeftijdscategorie zich de komende jaren zal ontwikkelen.
Op basis van de provinciale bevolkingsprognose uit 2012 zal het aantal kinderen tussen de 0 en 4 jaar in Drenthe als
geheel afnemen met 5% tussen 2011 en 2020 (-975) (zie grafiek 41). Assen en Hoogeveen zijn de enige gemeenten
waar de provincie nog enige groei verwacht. De sterkste krimp wordt verwacht Tynaarlo (zie kaart 10).
Omdat het bij deze leeftijdsgroep om kleine absolute aantallen gaat, achten wij het te riskant om deze uit te splitsen
naar het niveau van kernen of clusters van kernen.
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Kaart 10

3.6 Samenvatting

Verwachte ontwikkeling 0-4 jarigen
2011-2020, per gemeente. (Bron:

•

bevolkingsprognose XVIII provincie Drenthe)

•
•

•

Het aantal leerlingen in de basisschoolleeftijd (basisgeneratie basisonderwijs) in Drenthe daalt in
de periode 2011-2020 met 13%.
Hoogeveen is de enige gemeente waar nog enige groei te verwachten is. De sterkste krimp wordt verwacht
in Westerveld (30% krimp) en De Wolden (29% krimp).
Binnen gemeenten zullen verschillen optreden. In dit hoofdstuk is een indicatie gegeven van welke kernen
het hardst getroffen zullen worden door dalende leerlingaantallen. In een aantal kernen of clusters van kernen moet
rekening gehouden worden met een daling van meer dan 50% in de periode 2011-2015.
Een inschatting van het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd per kern of cluster van kernen
is te vinden in bijlage 3.
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vraagstukken

4

Dalende leerlingenaantallen stellen
schoolbesturen en gemeenten voor
vraagstukken op allerlei terreinen.
Minder leerlingen betekent minder
inkomsten, terwijl de kosten voor een
deel gelijk blijven. Mede daardoor kan
de onderwijskwaliteit onder druk

Daalt het aantal leerlingen
zodanig dat een school de
deuren moet sluiten, dan heeft
dat gevolgen voor de diversiteit
van het onderwijsaanbod in een
dorp of regio. Wanneer het de
laatste school in een dorp
betreft, dan spelen er ook
vraagstukken op het gebied van
leefbaarheid.

komen te staan.

In dit hoofdstuk gaan we in op al
deze vraagstukken waar krimp
het basisonderwijs voor stelt. Paragraaf 4.1 gaat over de vraagstukken op het
gebied van bedrijfsvoering (financiën, huisvesting, personeel). Alle scholen die
te maken hebben met een daling van leerlingenaantallen krijgen hiermee te
maken – of ze nou klein zijn of niet. Daalt een school onder een bepaald aantal
leerlingen, dan ontstaan er risico’s op het gebied van onderwijskwaliteit.
Daarover gaat paragraaf 4.2. Dalen de leerlingenaantallen zo ver dat een deel
van de scholen in een gebied of in een dorp de deuren moet sluiten, dan komt
de diversiteit van het onderwijsaanbod onder druk. Paragraaf 4.3 gaat hier op
in. Wanneer de laatste school in een dorp wordt gesloten, dan spelen er ook
vraagstukken op het gebied van leefbaarheid. Daarover gaat paragraaf 4.4.
In paragraaf 4.5 zetten we op een rij welke argumenten er zijn om een kleine
school al dan niet te sluiten. De laatste paragraaf, 4.6, gaat over rollen en
verantwoordelijkheden in het onderwijsveld: aan wie is eigenlijk de beslissing
om een school al dan niet te sluiten?
De vraagstukken die in dit hoofdstuk worden besproken, vragen uiteraard om
oplossingen. Die komen aan de orde in hoofdstuk 5.

4.1 Bedrijfsvoering: financiën, huisvesting, personeel
Deze paragraaf heeft betrekking op de vraagstukken die zich voor doen op het
gebied van de bedrijfsvoering van krimpende scholen. Hierbij komen zowel de
financiën van de school, vraagstukken op het gebied van huisvesting als
personele aangelegenheden aan bod.
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De vraagstukken die spelen op het gebied van bedrijfsvoering in relatie tot krimp hebben vooral betrekking op de
verhouding tussen de hoogte van de bekostiging van een school in relatie tot de kosten van een krimpende school
(waarmee zowel het bestuur als de gemeente te maken hebben). Om die reden zetten wij eerst een aantal zaken op het
gebied van bekostiging op een rij.
4.1.1 Bekostiging
In het primair onderwijs is de bekostiging geregeld in de Wet op Primair Onderwijs17.
Scholen krijgen jaarlijks een bedrag voor materiële instandhouding en
personeelskosten per leerling. De bekostiging is gebaseerd op het aantal leerlingen
per 1 oktober van het voorgaande schooljaar (T-1). Het bedrag dat scholen krijgen is
een ‘lumpsumbedrag’. Dit betekent dat scholen vrij zijn in de manier waarop het
bedrag besteed wordt. De bekostiging gaat naar de individuele scholen. Scholen
geven de bekostiging vervolgens aan het schoolbestuur, dat op haar beurt bepaalt
hoe de middelen onder de verschillende scholen verdeeld worden.

Het bedrijfseconomisch
omslagpunt ligt rond de
125 tot 150 leerlingen

Materiële instandhouding en personeelskosten
De vergoedingen voor materiële instandhouding en de personele kosten bepalen gezamenlijk de hoogte van de
lumpsumvergoeding van een school. Het aandeel van de personele kosten aan het totaal van de lumpsum is ca. 80%.
De materiële instandhouding vindt plaats op grond van programma’s van eisen (pve’s) die zijn vastgesteld in een
ministeriële regeling. Voor de personeelskosten wordt op grond van artikel 120 van de Wet op het primair onderwijs
een bedrag per leerling toegekend. Dit bedrag wordt gecorrigeerd met de gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) van de
leraren van de school. Daarnaast is er extra en aanvullende bekostiging beschikbaar voor bijvoorbeeld de (aanvullende)
kosten van personeelsbeleid en de schoolleiding, voor leerlingen met ‘een gewicht’ of het bestrijden van
onderwijsachterstanden. Een toeslag die in dit verband met name genoemd moet worden is de kleine scholentoeslag.
Kleine scholentoeslag
De kleine scholentoeslag is bedoeld om scholen met minder dan 145 leerlingen in staat te stellen om de voor een
kleine school relatief hoge kosten van personeel en huisvesting te dragen. De kleine scholentoeslag bestaat uit een
vaste voet en een bedrag per leerling, waarbij rekening wordt
gehouden met de gewogen gemiddelde leeftijd van het personeel.
Rekenvoorbeeld
Voor het jaar 2011-2012 bedraagt de hoogte van de vaste voet
€ 59.247,89.
De bekostiging voor de personele formatie van een kleine
school met 25 leerlingen is gebaseerd op een kleine
scholentoeslag van 1,77 fte. Deze school ontvangt daarnaast
ook bekostiging per leerling, waardoor de totale bekostiging
voor de personele formatie gebaseerd is op circa 3 fte’s.
Ter vergelijking: een school met 200 leerlingen, die dus 8 maal
zoveel leerlingen kent, ontvangt een bekostiging die gebaseerd
is op een formatie van ongeveer 10 fte. In personeel/
leerlingratio uitgedrukt geldt voor de kleine school een ratio van
1/8 en voor de school van 200 leerlingen een ratio van 1/2018.

Naarmate een school minder leerlingen heeft, maakt de vaste voet
een groter deel uit van het totale bedrag. De bekostiging per leerling is
daardoor hoger op een kleine school dan op een grotere (zie kader).
Dit maakt het mogelijk om op iedere basisschool minimaal twee
groepen te formeren.
In het onderzoek van het Topteam Krimp uit 2009 wordt gerefereerd
aan diverse onderzoeken waaruit blijkt dat het bedrijfseconomisch
omslagpunt rond de 125 tot 150 leerlingen ligt.19 Heeft een school
minder leerlingen, dan lijdt een school verlies. Ook de Taskforce in
Limburg signaleert dat met de toeslag geen kleine school draaiend
kan worden gehouden. Zonder inzet uit eigen middelen kan niet
worden voldaan aan de onderwijskundige eisen.

Naast de kleine scholentoeslag is er nog een ‘zeer kleine scholentoeslag’ voor scholen met minder
dan 21 leerlingen. Om hiervoor in aanmerking te komen, geldt de conditie dat er perspectief is dat de
school boven deze ondergrens uitkomt.
Huisvesting
De gemeente is verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting binnen de gemeentegrenzen. De gemeente ontvangt
hiervoor een uitkering uit het gemeentefonds. Het schoolbestuur is echter, op grond van artikel 106 van de WPO,
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verplicht om de schoolgebouwen waarvoor een vergoeding wordt ontvangen, behoorlijk te onderhouden. Hierbij wordt
geen onderscheid gemaakt tussen gebouwen die wel en gebouwen die geen eigendom zijn van een schoolbestuur.
Voor het onderhoud aan de binnenkant van het gebouw ontvangt het bestuur een vergoeding in de materiële
instandhouding. Voor klein onderhoud aan de buitenkant van het gebouw, zoals schilderwerk, ontvangt het
schoolbestuur ook een vergoeding van het ministerie. Voor groot onderhoud aan de buitenkant van het gebouw
(dakrenovatie etc.) kunnen middelen bij de gemeente worden aangevraagd. In de meerjarenplanning die de gemeente
en het schoolbestuur samen opstellen voor de onderwijshuisvesting, is vaak een ‘kruisjeslijst’ opgenomen die bepaalt
welke kosten voor rekening van het schoolbestuur komen, en welke voor rekening van de gemeente.
Het schoolbestuur heeft dus voor onderhoud te maken met twee vergoedingsstromen:
• de minister van OCW bekostigt onderhoud via de lumpsumvergoeding rechtstreeks aan het bevoegd gezag;
• de gemeente bekostigt het onderhoud voor zover het een voorziening
huisvesting onderwijs is op verzoek van het schoolbestuur20
Er wordt al langere tijd gesproken over het (door-)decentraliseren van de middelen voor buitenonderhoud van en
aanpassingen aan schoolgebouwen. Dit zou betekenen dat niet de gemeenten, maar de schoolbesturen hiervoor
verantwoordelijk worden. Voor schoolbesturen levert dit keuze- en handelingsvrijheid op; zij zouden minder afhankelijk
worden van het (financiële) beleid van de gemeente. Het nadeel is echter dat met het doordecentraliseren de
mogelijkheid tot het voeren van integraal (onderwijs) huisvesting/-accommodatiebeleid van een gemeente ernstig wordt
ingeperkt. Over dit onderwerp is het laatste woord dan ook nog niet gezegd.
4.1.2 Krimp leidt tot dalende inkomsten
De bekostiging van een school vindt zijn basis in het aantal
leerlingen. Hoe minder leerlingen een school bezoeken, hoe
minder inkomsten een schoolbestuur van het Rijk ontvangt. Met
schoolbesturen een reden zijn om
elke leerling die wegblijft, verliest een school een bijna evenredig
deel van haar jaarlijkse inkomsten21.
kleine scholen open te houden.
Vanwege de T-1 systematiek gebeurt dit met een vertraging van
één
jaar. Bestuurders hebben zodoende één schooljaar om het
Samenvoeging van twee kleine scholen
uitgavenpatroon aan te passen aan de nieuwe lumpsum.
Kleine scholen met minder dan 145 leerlingen worden via de
zorgt er immers voor dat de inkomsten
kleine scholentoeslag
gecompenseerd voor de
per leerling in één klap dalen.
stijgende overheadkosten
door de daling van het
aantal leerlingen. De kleine scholentoeslag kan voor schoolbesturen een reden
[17] www.avs.nl
zijn om kleine scholen open te houden. Samenvoeging van twee kleine scholen
[18] Brief van de staatssecretaris aan de
zorgt er immers voor dat de inkomsten per leerling in één klap dalen. Dit heeft
Kamer, 23 februari 2009, Onderwerp:
een remmende werking op samenvoegen. Om dat effect te beperken, werkt de
bekostiging van het primair onderwijs in
Staatssecretaris momenteel aan een regeling om de kleine scholentoeslag na
relatie tot demografische ontwikkelingen
een fusie niet meer in twee jaar tijd af te bouwen, zoals nu het geval is, maar in
[19] Topteam Krimp, Dijkstal en Mans. Krimp
als structureel probleem (2009)
vijf jaar. Hierdoor kan de afbouw van personeel geleidelijker plaatsvinden,
[20] De gemeente ontvangt een uitkering
waardoor er minder ontslagen hoeven te vallen.
voor onderhoud aan schoolgebouwen uit
De bevolkingsdaling heeft niet alleen invloed op de lumpsum van scholen maar
het gemeentefonds. Aangezien geen sprake
ook op de inkomsten van gemeenten. De uitkering uit het gemeentefonds is
is van een doeluitkering maar van een
namelijk gebaseerd op een hele serie aan maatstaven, waaronder het aantal
normvergoeding ten gunste van de algemene
middelen zijn de gemeenten vrij deze gelden
kinderen van 0-19 en het totaal aantal inwoners. Hoe minder (jonge) inwoners
voor andere doeleinden, afhankelijk van de
een gemeente heeft, hoe minder groot de (niet geoormerkte) uitkering die de
gemaakte politieke keuzes, te bestemmen.
gemeente ontvangt uit het gemeentefonds. Hiermee hebben dalende
[21] Taskforce onderwijs en demografische
leerlingenaantallen dus ook voor gemeenten financiële consequenties.
omslag. Krimppijn, aanval op de gevolgen

De kleine scholentoeslag kan voor

van krimp voor het onderwijs (2009).
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4.1.3 Kosten krimpende school blijven grotendeels gelijk
Bij dalende leerlingaantallen neemt de bekostiging dus af; de kosten lopen echter niet in hetzelfde tempo terug. Dit
probleem van ‘kostenremanentie’, het verschil tussen teruglopende baten en relatief langzaam teruglopende lasten,
doet zich voor op zowel het vlak van de materiële kosten als op die van de kosten voor het personeel. Bij dalende
leerlingaantallen krimpt het gebouw immers niet mee, een klas die een paar leerlingen kwijtraakt heeft nog steeds
dezelfde leraar nodig, en leerlingen willen graag les in een warm lokaal.
Het resultaat is; hogere kosten per leerling. Binnen het bestaande
bekostigingsstelsel worden scholen hiervoor niet gecompenseerd22.
Bij dalende leerlingaantallen
De praktijk leert dat de kleine scholentoeslag niet – of tenminste niet altijd
- betekent dat een krimpende kleine school kostendekkend kan draaien.23
neemt de bekostiging af; de
Niet elke krimpende school is ook een kleine school: krimpende scholen
met meer dan 145 leerlingen hebben wel te maken met remanentiekosten,
kosten lopen echter niet in
maar ontvangen hier geen enkele compensatie voor omdat zij geen kleine
scholen toeslag krijgen.
hetzelfde tempo terug.
Hoewel schoolbesturen door de T-1 systematiek een jaar de tijd hebben
om de kosten aan te passen aan de dalende inkomsten, is het de vraag of
deze vertraging van een jaar voldoende is om de kosten zodanig terug te
dringen dat ze in balans blijven met de inkomsten. Voor de exploitatie is dat niet eenvoudig24.
Uit een onderzoek van het ministerie van OC&W blijkt trouwens ook dat er gemiddeld zeven jaar verstrijkt tussen het
moment dat remanentiekosten zich voordoen en dat het bestuur er daadwerkelijk iets mee doet.
Materiële kosten
Een van de grootste materiële problemen bij daling van het aantal leerlingen is leegstand. Ook bij grotere krimpgetallen,
waarbij klassen worden samengevoegd en lokalen leeg komen te staan, blijven de kosten voor gas, water, licht en
schoonmaak nagenoeg gelijk. Volgens een berekening van een Drentse schoolbestuurder kost een leegstaand lokaal
van een middelgrote school al gauw €6.500 per jaar. De energielasten vormen daarbij een van de grootste
kostenposten van een school. Zelfs een kleine scholentoeslag kan dit verschil niet opvangen. Scholen die last hebben
van achterstallig onderhoud of verouderd zijn, hebben hier dubbel last van. Scholen ervaren leegstand overigens niet
altijd als zodanig: er is altijd behoefte aan extra ruimte om een leerling zelfstandig te laten werken of lessen voor te
bereiden. Een lokaal dat op papier leeg staat, wordt in praktijk dus vaak wel degelijk gebruikt.
De kostenremanentie op dit vlak wordt versterkt door het feit dat schoolbesturen niet volledig de verantwoordelijkheid
dragen voor de huisvesting. Een schoolbestuur kan, gelet op die gedeelde verantwoordelijkheid, niet uit zichzelf
besluiten om naar een ander (kleiner) pand te verhuizen of is gedwongen om in een verouderd gebouw te blijven zitten
hetgeen in beide gevallen ongunstig is voor de stookkosten.
Hieraan gerelateerd bestaat het probleem van stijgende kosten per leerling voor leermiddelen, - materialen en
meubilair. Een vermindering van het aantal boeken omdat er minder leerlingen zijn, leidt namelijk wel tot minder kosten,
maar de kosten van de noodzakelijke klassikale middelen en handleidingen drukken verhoudingsgewijs zwaarder op
het totale budget. Bij methodes en meubilair met een lange afschrijvingstermijn geldt weer dat er krimp niet leidt tot
hogere kosten, maar wel dat de afschrijvingen ervan even hoog blijven terwijl de inkomsten gedaald zijn25.

(RDDF). De regelgeving op het personele vlak maakt het moeilijk om snel te handelen. Geconcludeerd kan worden dat
de mate van kostenremanentie voor personele kosten vooral afhangt van de uitwijkmogelijkheden die een bestuur heeft
en van afspraken die met het personeel zijn gemaakt. Kan een bestuur met meer scholen een leraar bijvoorbeeld ook
in zetten op andere locaties?26
4.1.4 Vergrijzing personeelsbestand, op termijn docententekort
Schoolbesturen met kleine scholen hebben weinig tot geen vacatures en daardoor geen mogelijkheden om nieuwe,
jonge leerkrachten aan te trekken. Het gevolg is dat pas afgestudeerde leerkrachten iets anders gaan doen of
wegtrekken uit het gebied. Op termijn kan dit, vanwege de vergrijzing van het personeelsbestand, een docententekort
opleveren.
4.1.5 Leegstand
Het probleem van leegstaande lokalen is niet alleen een probleem van
schoolbesturen maar ook van de gemeente. Het rapport van
Scholenbouwmeester uit 2011 spreekt over een duivels dilemma:
‘Schoolbesturen zitten in te grote gebouwen die ze niet kunnen
onderhouden. Het ministerie betaalt daar enorme vergoedingen voor die
(toch) niet kostendekkend zijn. De gemeente kan geen nieuwbouw
financieren omdat ze al moeite heeft de oudbouw in de lucht te houden en
er wordt veel te veel energie gestookt, wat nadelig is voor het milieu en de
maatschappij’27.
Het vinden van een alternatieve bestemming voor de leegstaande lokalen
kost tijd en kan, zeker in gebieden waar weinig vraag is naar huisvesting,
lastig zijn. Ditzelfde geldt uiteraard ook voor de herbestemming van (de
grond van) vrijkomende schoolgebouwen na fusie.

Het vinden van een alternatieve
bestemming voor de
leegstaande lokalen kost tijd
en kan, zeker in gebieden waar
weinig vraag is naar huisvesting,

4.1.6 Krimp versterkt bestaande (financiële) problemen
Naast bovengenoemde specifieke aandachtspunten op het gebied van bedrijfsvoering
in krimpsituaties, lijkt het alsof door de krimp reeds bestaande financiële vraagstukken worden versterkt.
Zo loopt de bekostiging van het primair onderwijs ook zónder krimpproblemen
niet in de pas met de uitgaven, zo bleek uit bijeenkomsten die in het kader van
dit onderzoek zijn gehouden. De kwaliteit van veel schoolgebouwen in
Nederland blijkt ondermaats te zijn, met name op het punt van energieverbruik
en binnenklimaat. Juist in tijden van krimp zal de hand (nog meer) op de
portemonnee worden gehouden voor het plegen van onderhoud28. Renovaties
en investeringen zullen worden uitgesteld. Dit versterkt het negatieve effect van
krimp op de lasten van een school. De economische wind die momenteel waait,
zorgt voor de noodzaak tot bezuinigen op Rijks- en lokaal niveau. Inhoudelijke
ontwikkelingen als bijvoorbeeld Passend Onderwijs worden daarbij
gecombineerd met forse bezuinigingen, met alle gevolgen van dien.
Ontwikkelingen die al veel vragen van een school van gemiddelde omvang, laat
staan van een kleine school.

[22] Taskforce onderwijs en demografische
omslag. Krimppijn, aanval op de gevolgen
van krimp voor het onderwijs (2009).
[23] Stichting Scholenbouwmeester Noord
Nederland, Vlak ons niet uit, schetsen voor
de toekomst van basisschoolgebouwen in
Bellingwedde en Loppersum. (2011).
[24] APE, Knelpunten wet- en regelgeving
(2010).
[25] www.leerlingendaling.nl. Digitaal
Handboek Krimp primair onderwijs (2012).
[26] www.leerlingendaling.nl. Digitaal
Handboek Krimp primair onderwijs (2012).
[27] Stichting Scholenbouwmeester Noord
Nederland. Vlak ons niet uit! Schetsen voor
de toekomst van basisschoolgebouwen in
Bellingwedde en Loppersum. (2011).
[28] Stichting Scholenbouwmeester Noord
Nederland. Vlak ons niet uit!

Personele kosten
Elke leerling minder op een school betekent een evenredige daling van de inkomsten. Net als bij de materiële kosten,
dalen ook de kosten voor het personeel niet in het zelfde tempo mee. Zo verloopt de natuurlijke uitstroom van leraren
bijvoorbeeld langzamer dan de krimp van het leerlingenbestand. Verder is er sprake van vergrijzing van het
personeelsbestand omdat er geen nieuwe (jonge) leerkrachten aangetrokken worden. Deze vergrijzing zorgt voor
hogere loonkosten op een moment dat de inkomsten juist afnemen. De stijging van loonkosten wordt ook veroorzaakt
door mogelijke kosten voor ontslagprocedures en leraren in het zogenaamde ‘risicodragend deel van de formatie’

4.1.7 Plannen maken kost geld
Een laatste punt op het gebied van financiën betreft het feit dat een
schoolbestuur dat te maken heeft met krimp vaak ook extra kosten moet maken
om noodzakelijke investeringen te doen, plannen te maken, overleg te voeren en
te communiceren met betrokken of mogelijke samenwerkingspartners. Deze
kosten zijn in de regel niet opgenomen als ‘post’ in de lumpsum.
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4.1.8 Ten slotte
De bedrijfsvoering wordt gezien als een van de belangrijkste thema’s waar krimpende scholen mee te krijgen. De vraag
is of ‘meer geld’ de enige oplossing is voor dit thema. De meeste deelnemers uit de klankbordgroep spraken dit tegen.
‘Het gaat hier juist veel meer om het belang van vooruit kijken, strategie formuleren, plannen en daadwerkelijk in actie
komen’. De uiteindelijke keuze voor een strategie is daarbij natuurlijk nooit alleen financieel ingestoken maar vereist ook
keuzes op het gebied van bijvoorbeeld kwaliteit. Daarover gaat de volgende paragraaf.

4.2 Kwaliteit
In de discussie over de toekomst van kleine scholen in krimpgebieden
speelt het facet ‘kwaliteit’ een prominente rol. Teruglopende
leerlingaantallen zijn volgens velen een risico voor de onderwijskwaliteit.
Deze paragraaf gaat in op de relatie tussen schoolgrootte en kwaliteit.

De Onderwijsinspectie signaleert
al een aantal jaren een landelijke
trend dat kleinere basisscholen

De Onderwijsinspectie signaleert al een aantal jaren een landelijke trend
dat kleinere basisscholen vaker ‘zwak’ of ‘zeer zwak’ zijn dan grotere
vaker ‘zwak’ of ‘zeer zwak’ zijn dan
scholen29 (zie grafiek 42). De beoordeling (zeer) zwak krijgen zij niet alleen
vanwege onvoldoende opbrengsten, maar ook vanwege onvoldoende
grotere scholen.
kwaliteit op cruciale kenmerken van het onderwijsleerproces, zoals het
afstemmen op de verschillen tussen leerlingen in een combinatieklas. Het
totale beeld voor Drenthe wijkt nauwelijks af van het landelijke beeld: 8% (zeer) zwakke scholen tegenover landelijk 7%.
Drenthe scoort hiermee iets beter dan Groningen en Friesland. Helaas zijn er voor Drenthe geen cijfers beschikbaar
over de relatie tussen schoolomvang en onderwijsprestaties. De Onderwijsinspectie geeft wel aan dat de genoemde
landelijke trend (kleine scholen vaker zwak) in het Noorden iets minder duidelijk aanwezig is dan in de rest van het land.

Grafiek 42
Relatie schoolomvang en
onderwijskwaliteit
(toezichtarrangementen)
(peildatum 1/9/2010)
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Marzano laat zien dat het voor een goede pedagogische kwaliteit van belang is dat kinderen zich veilig kunnen voelen,
dat de relatie leraar-leerling effectief is, dat er helder klassenmanagement moet zijn en ten slotte, dat kinderen sociale
vaardigheden moeten kunnen opdoen in een peergroep.30 Met name deze laatste voorwaarde komt op een kleine
school in de knel.
Onderzoek van Scoop en CPS toont aan dat het pedagogisch klimaat over het algemeen goed is op kleine scholen.31
Handhaven van orde en rust in het klaslokaal met meerdere jaargroepen, met gedifferentieerde taken vergt veel, maar
is goed te doen. Een positief aspect is dat er een grotere kans is dat kinderen zich gezien voelen op kleine scholen.
Scoop signaleert wél de beperking dat kinderen in kleine jaargroepen minder mogelijkheden krijgen tot het ontwikkelen
van sociale vaardigheden in groepsprocessen. Er is minder diversiteit aan ervaringen, waardoor het ‘sociaal leren’
minder wordt bevorderd dan op grote scholen.32
De gesprekken in Drenthe bevestigen het beeld uit
literatuuronderzoek: de sociaal-emotionele ontwikkeling van
de leerling lijkt op een kleine school minder goed
gewaarborgd. “Een leerling ontwikkelt in een groep. Deze
moet een redelijke omvang hebben om aan een aantal
factoren te kunnen voldoen, zoals samenwerken en leren
delen. In de combinatieklassen zijn er te weinig
leeftijdsgenootjes van hetzelfde geslacht”, aldus een
schoolbestuurder. Een enkeling benoemt het risico dat ouders
om die reden hun kind naar een andere school laten gaan,
met meer leeftijdsgenootjes. “Ouders krijgen de laatste jaren
meer aandacht voor de sociale ontwikkeling van hun kind en
realiseren zich dat dit op een kleine school zijn beperkingen
heeft”, aldus een beleidsmedewerker van een gemeente.

Kinderen krijgen in kleine jaargroepen
minder mogelijkheden tot het ontwikkelen
van sociale vaardigheden in
groepsprocessen. Het ‘sociaal leren’
wordt op kleine scholen minder bevorderd
dan op grote scholen.

Enkele respondenten noemen een streefgetal van 80 tot 100 leerlingen als de
ondergrens om de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind te waarborgen.
Hierbij zijn immers vier combinatiegroepen te maken van 20-25 leerlingen (groep
1/2, 3/4, 5/6, 7/8).

<50

<100

100-200 200-400

> 400

leerlingen leerlingen leerlingen leerlingen leerlingen

Drenthe Landelijk
(n=274)

(n=7.173)

Definitie van kwaliteit
Naast de manier waarop de onderwijsinspectie kwaliteit definieert, zijn er ook andere manieren om naar kwaliteit
te kijken. In dit onderzoek belichten we vier facetten van kwaliteit:
1. De pedagogische kwaliteit; van belang voor ondermeer de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen;
2. De didactische kwaliteit; van belang voor ondermeer de onderwijsprestaties;
3. De organisatorische kwaliteit;
4. De professionele kwaliteit van leerkracht en van onderwijskundig leiderschap.
We zijn via literatuuronderzoek en gesprekken in Drenthe nagegaan in hoeverre deze vier facetten
van kwaliteit gewaarborgd zijn op een kleine school.
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4.2.1 De pedagogische kwaliteit
Uit divers onderzoek blijkt dat het pedagogische klimaat op kleine scholen goed is. De sociaal-emotionele ontwikkeling
van kinderen is er echter niet altijd even goed gewaarborgd.

Ten slotte uiten twee bestuurders de zorg dat kleine scholen mogelijk relatief
meer zorgleerlingen trekken, en dat dit zijn invloed heeft op het pedagogische
klimaat en risico’s met zich meebrengt voor de onderwijsprestaties. Kleine
scholen blijken in trek bij ouders van kinderen met een zorgvraag, vanwege de
kleine schaal en de vermeende veiliger omgeving. Sommige scholen profileren
zich hiermee; de pgb-gelden zijn immers meer dan welkom ter compensatie van
de in verhouding hoge uitgaven van een kleine school.

[29] Inspectie van het Onderwijs, De staat van
het onderwijs. Onderwijsverslag 2009/2010
(Utrecht 2011). Vermeldenswaard is dat de
relatief slechte beoordelingen voor NoordNederlandse basisscholen voor de Provincie
Drenthe in 2009 aanleiding was om zich in
te zetten voor kwaliteitsverbetering van de
zwakke en zeer zwakke scholen. Ze heeft
hiertoe het Kwaliteitsakkoord basisonderwijs
Drenthe 2010 en 2011 gesloten met de
schoolbesturen van de basisscholen in
Drenthe, de gemeenten en het ministerie van
OCW.
[30] Marzano, R.J., Wat werkt op school,
research in actie. (2008)
[31] Scoop, Onderwijs ons goed (2010); CPS,
Kleine basisscholen op weg naar hogere
opbrengsten (2009)
[32] Scoop, Onderwijs ons goed (2010).
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4.2.2 De didactische kwaliteit
Op kleine scholen kunnen de onderwijsprestaties onder druk komen, zo blijkt uit de cijfers van de Onderwijsinspectie.
Dit heeft onder meer te maken met het feit dat er in combinatieklassen wordt gewerkt, en dat de omvang van de
jaargroepen binnen die combinatieklas klein is. De kwaliteit van de leerkracht blijkt een cruciale factor.
Scoop geeft aan dat de didactische strategieën toepassen in een situatie met drie leerjaren in één lokaal, duidelijke
beperkingen met zich meebrengt.33 Het gaat dan om het afstemmen van de leerinhoud, de instructie, de
verwerkingsopdrachten en de onderwijstijd op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen. Als er in een klas ook
sprake is van kinderen met specifieke handelingsplannen, dan vraagt het organiseren van het onderwijsleerproces
grote creativiteit en flexibiliteit van de leerkracht. Ontwikkelingen in het kader van passend onderwijs doen een nog
groter beroep op de didactische kwaliteiten van de leerkrachten.
In het leerproces van kinderen blijkt interactie tussen leerlingen cruciaal. Coöperatief leren draagt bij aan het
leerrendement. Samenwerken in kleine groepen van gelijk niveau werkt het beste, waarbij de groepen bij voorkeur
wisselen qua samenstelling. Het is evident, aldus Scoop, dat dit in een kleine school een grote opgave is. Mede
hierdoor zijn de geformuleerde doelen op het gebied van rekenen en taal voor kleine scholen moeilijker te realiseren
dan op grotere scholen.
Dat de onderwijsprestaties van scholen in het Noorden achterblijven, heeft overigens niet alleen met de schoolgrootte
te maken. Jepma e.a. noemen als factoren ondermeer de lage verwachtingen van leraren, naast didactische
knelpunten op met name Drentse scholen die meededen aan het onderwijskansenplan.34
CPS concludeert dat met name de `leergelegenheid´ (kennis en vaardigheden van leerkrachten, schoolleiders en alle
betrokkenen) bepalend is voor de leerlingprestaties.35 Juist op kleine scholen, met meer combinatieklassen en minder
ruimte voor instructie, zijn deze leerkrachtvaardigheden van belang. De conclusie van CPS is dat op kleine
basisscholen vaker onvoldoende wordt gescoord op instructie, aanbod, toetsing, afstemming, tijd en zorg. Kleine
scholen blijken ook onvoldoende inzicht te hebben in hun opbrengsten. De voordelen van de kleine school (iedereen
kent alle kinderen, de lijnen zijn kort) zijn omgeslagen in een nadeel: er is minder aandacht voor opbrengsten. Er is het
risico dat de aandacht vooral naar het pedagogische klimaat uitgaat, en dat het didactische domein wordt
verwaarloosd. Daarmee kunnen de opbrengsten onder druk komen te staan.
Uit de gesprekken die in het kader van dit onderzoek zijn gevoerd, blijkt dat de meningen verdeeld zijn over de vraag in
hoeverre de didactische kwaliteit en daarmee de onderwijsprestaties onder druk komen te staan op een kleine school.
‘Per kleine school zal dit verschillen. De beoordeling door de onderwijsinspectie geeft hierover uitsluitsel’, aldus een
schoolbestuurder. Wel is het merendeel van de respondenten van mening dat het op kleine scholen moeite kost om de
kwaliteit overeind te houden. ‘Stel je hebt drie combinatiegroepen en één leerkracht doet het niet geweldig. De school
scoort dan onvoldoende.’ Veel respondenten gaven klip en klaar aan dat een kleine school uiterst kwetsbaar is. Op een
grotere school is er volgens hen een betere kans om een goede kwaliteit te realiseren dan op een kleine school.
4.2.3 De organisatorische kwaliteit
Door uitbreiding van het takenpakket in de laatste jaren en door de
financiële gevolgen van krimp (minder inkomsten met vaak gelijkblijvende
kosten), moeten kleine scholen steeds meer doen met minder mensen.
Dit zorgt ervoor dat de organisatorische kwaliteit steeds meer onder druk
komt te staan. Ook wordt het, vanwege de kleine aantallen leerlingen,
steeds lastiger om commerciële partijen te contracteren voor de
tussenschoolse en naschoolse opvang.
De specialismen en het takenpakket binnen het primair onderwijs zijn in
de afgelopen jaren aanzienlijk uitgebreid. Er zijn interne begeleiders
gekomen om de uitstroom naar het speciaal onderwijs te beperken en
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‘Een kleine school is uiterst
kwetsbaar vanwege de ongezonde
werkdruk voor het personeel. Dat
moeten we niet meer willen met
elkaar’ (schoolbestuurder)

hoogbegaafden te begeleiden. Er zijn vakgebiedspecialismen zoals taal- en rekencoördinatoren. Daarnaast zijn er tal
van taken binnen de school te vervullen, zoals formele vertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad, het
organiseren van buitenschoolse activiteiten, huishoudelijke diensten, en informele vertegenwoordigingen in plaatselijke
instellingen of verenigingen. Het goed kunnen vervullen van deze taken, zowel organisatorisch als inhoudelijk, levert
een belangrijke bijdrage aan het kwalitatief goed functioneren van de school.
Voor kleine scholen is het lastig om de verschillende specialismen in huis te hebben, zo blijkt uit literatuur en de
gesprekken in Drenthe. Ook moet het aantal overige taken over minder hoofden worden verdeeld. Hierdoor ontstaat er
grote werkdruk en komt de organisatorische kwaliteit van het onderwijs op de kleine school onder druk. De werkdruk
betekent een hoger risico op ziekteverzuim. Wordt één van de dragende leerkrachten ziek, dan zijn de gevolgen
hiervan op een kleinere school ook nog eens groter dan op een grotere school.36
Een ander aspect van organisatorische kwaliteit betreft de mogelijkheid om buitenschoolse opvang te bieden.
Basisscholen zijn wettelijk verplicht om tussenschoolse opvang aan te bieden en aansluiting te regelen met de
naschoolse opvang. Hiervoor werken ze samen met kinderopvangorganisaties. In een situatie van krimp wordt het
echter een steeds lastiger opgave voor scholen om dit aanbod overeind houden. Voor commerciële partijen is opvang
van een kleine groep immers minder interessant. Scholen in krimpregio’s staan dan ook voor de uitdaging om het
aanbod van tussenschoolse en naschoolse opvang overeind te houden. De kinderopvangorganisaties staan voor een
soortgelijke uitdaging: hoe in krimpregio’s kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang overeind te houden.
Samenwerking van onderwijs en kindvoorzieningen vergroot de overlevingskansen en biedt ook mogelijkheden voor
kwaliteitsverbetering. Ook levert het een impuls voor de leefbaarheid op het platteland: ouders kunnen werk – opvang
kind – thuis beter combineren. In hoofdstuk 5 gaan we nader in op de voordelen van samenwerking tussen onderwijs
en kinderopvang.
Het is voor een kleine school dus lastiger om kwaliteit te blijven bieden. Leerkrachten op kleine scholen zullen echter,
zo geven enkele schoolbestuurders aan, hun uiterste best blijven doen om kwaliteit te blijven leveren. Een
schoolbestuurder spreekt dan ook liever niet van ‘kwaliteit onder druk’, maar steekt liever in op ‘de kwetsbaarheid van
de kleine school’, vanwege de werkdruk en het daar aan gepaarde risico op hoog ziekteverzuim. ‘Er hoeft maar één
goede leerkracht te vertrekken en je hebt een flink probleem. Dit moeten wij als bestuur niet meer willen’, aldus deze
schoolbestuurder.
Ook in Drenthe realiseren schoolbestuurders zich dat het een steeds lastiger opgave wordt om op kleine scholen de
wettelijke verplichte tussenschoolse - en naschoolse opvang aan te bieden,
vanwege de kleine aantallen.
4.2.4. De professionele kwaliteit van leerkracht en onderwijskundig leiderschap
Op kleine scholen staat ook de professionele kwaliteit van de leerkracht en van
de schoolleider onder druk, zo blijkt uit literatuuronderzoek en gesprekken in
Drenthe. Belangrijkste oorzaken zijn de hoge werkdruk en het feit dat leerkrachten
in een klein team weinig mogelijkheden hebben voor reflectie. Dit terwijl de
professionele kwaliteit van leerkracht en schoolleider juist cruciaal zijn voor de
leerprestaties van kinderen.
De leerkracht
Marzano laat zien dat de invloed van de leerkracht op de leerprestaties van de
leerlingen tweederde deel uitmaakt van de totale invloed die een school heeft op
het leren van de kinderen.37 De pedagogische en didactische kwaliteiten van een
leraar zijn dus cruciaal. Uit zijn onderzoek blijkt ook dat de kwaliteit van de leraar
positief wordt beïnvloed door gerichte bij- en nascholing en een goede
onderwijskundige leiding.

[33] Scoop, Onderwijs ons goed (2010).
Scoop baseert zich op onderzoek van onder
meer David Johnson, Learning together
and alone (1999); Marzano, Wat werkt in de
klas, research in actie (2008) en Prof.Dr.W.
vander Grift, Risico’s voor leerlingen in het
basisonderwijs (2010).
[34] Jepma e.a., Hoe kleiner, hoe lastiger?
(2010)
[35] CPS, Kleine basisscholen op weg naar
hogere opbrengsten (2009)
[36] Scoop, Onderwijs ons goed (2010); CPS,
Kleine basisscholen op weg naar hogere
opbrengsten (2009).
[37] Marzano, R.J. Wat werkt op school,
research in actie (2008), geciteerd in Scoop,
Onderwijs ons goed (2010).
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Onderzoek van Scoop geeft aan dat er op kleine scholen vaak te weinig tijd is voor reflectie, en leerkrachten hier in een
klein team ook te weinig mogelijkheden voor hebben38 Ook CPS constateert dat het vermogen om te
professionaliseren en innoveren op kleine scholen onder druk komt.39
De interviews in Drenthe bevestigen dit beeld. Dit is extra zorgelijk, aldus een schoolbestuurder, aangezien de kwaliteit
van de individuele leerkracht en directeur op een kleine school nog bepalender is dan op een grote school. Wanneer
één van hen professioneel onvoldoende scoort, dan tikt dat op een
kleine school direct hard aan.

‘Lesgeven op een kleine school

Op krimpende scholen in Drenthe speelt daarnaast het knelpunt dat er
weinig aanwas is van nieuwe leerkrachten. Wanneer er ontslagen
vallen, dan vertrekken door het principe ‘last in, first out’ met name de
jonge leerkrachten. De innovatie komt hiermee onder druk. Voor een
goede balans is een mix nodig van oud en jong.

op soms wel 10 niveaus vraagt
veel van mijn leerkrachten. Het vereist
eigenlijk excellente leerkrachten, en

Onderwijs op een kleine school vergt excellente leerkrachten. Die zijn
echter niet altijd voorhanden. Een schoolbestuurder die wij in het kader niet al mijn leerkrachten zijn excellent.’
van dit onderzoek spraken, legt uit waar het hier om gaat: op een
kleine school heeft een leerkracht vaak een combinatieklas met drie
(schoolbestuurder)
leerjaren. Binnen elke jaargroep moet een leerkracht op drie niveaus
kunnen lesgeven. Daarnaast moet er ook nog aandacht zijn voor de
zorgleerlingen. Dat betekent in praktijk dat een leerkracht alle dagen op tien niveaus moet lesgeven. ‘Dat leren ze niet
op de Pabo. Werken op een kleine school vraagt om excellente leerkrachten en niet al mijn leerkrachten zijn excellent’,
aldus deze schoolbestuurder.
De schoolleider
Leidinggevenden zijn cruciaal bij het aansturen van ontwikkelingsprocessen binnen hun school. Een goede
schoolleider kan het verschil maken voor een school, ondermeer via het stimuleren van de professionele ontwikkeling
van de leerkracht.40 Ook de Onderwijsinspectie benadrukt het belang van de professionaliteit van de schoolleider, en
constateert een samenhang tussen een zwak management en zwakke scholen41. De Inspectie constateert dat kleinere
scholen vaker (zeer) zwak zijn dan grotere scholen. De Inspectie suggereert hiermee dat dit (mede) veroorzaakt wordt
door het zwakkere management op kleine scholen, maar maakt dit verband niet hard. Wel geeft de Inspectie aan dat
binnen een kleine school vaak (te) informeel wordt samengewerkt. Iedereen is overal bij betrokken. Dit komt de kwaliteit
van leidinggeven niet altijd ten goede.
Uit de interviews blijkt dat het lastig is om een kwalitatief goede directeur aan te trekken en te behouden. ‘Slechts
weinigen solliciteren. Als bestuur moet je het doen met wat zich aandient’, aldus een schoolbestuurder. Sommigen zien
als oplossing om naast de 1-school-directeur ook de functie van twee- of meerscholendirecteur in te voeren. Een
schoolbestuurder vindt dat een directeur niet voor de klas moet staan. ‘Het is een beroep, geen taak. Dus moet je
fulltimers hebben en dus moeten ze meerdere scholen onder hun hoede hebben.’ Maar er zijn ook twee
schoolbesturen die het juist van cruciaal belang vinden dat elke school zijn eigen directeur heeft, als
eindverantwoordelijke en als leidinggevende.

4.2.5 Ondergrens schoolomvang
Vanuit het oogpunt van kwaliteit is het volgens het merendeel van de geïnterviewde bestuurders gewenst dat een
schoolbestuur de ondergrens van de schoolomvang definieert. Bij welk leerlingaantal die grens precies moet liggen,
daarover zijn zij het niet eens.
Sommige schoolbesturen gaan pas de discussie over sluiting aan wanneer een school onder de 30 leerlingen dreigt te
zakken. Andere besturen vinden het wenselijk om een ondergrens van 50 te hanteren. ‘Zakt een school daaronder, dan
gaan we om tafel om te bekijken wat we alvast kunnen ondernemen, bijvoorbeeld samenwerken met een grotere
school’, aldus een schoolbestuurder. Weer anderen hanteren als uitgangspunt 80 of zelfs 100 leerlingen. De logica
achter dat aantal is dat het bij een dergelijke omvang mogelijk is om vier combinatieklassen te formeren, met maximaal
twee leerjaren per klas. Anno 2012 heeft in Drenthe bijna 30% van de basisscholen minder dan 80 leerlingen.
Een enkele respondent roemt overigens juist de voordelen van de kleine school en vindt dat kleine scholen
zich hierop juist kunnen profileren:
• Leerkrachten op een kleine school zijn zeer betrokken bij de school en bij elkaar
• School is overzichtelijker voor leerlingen
• Kleine groepen, daardoor juist meer onderwijs op maat
De meeste schoolbestuurders en directeuren die wij in het kader van dit onderzoek hebben gesproken,
zijn echter geen voorstander van het behoud van de kleine dorpsschool. ‘De voordelen worden
geromantiseerd’, vindt een schooldirecteur. ‘De harde werkelijkheid is dat het heel hard werken is om
de kwaliteit op een kleine school op een goed niveau te krijgen.’

4.3. Diversiteit en keuzemogelijkheden
Richtingen of denominaties

Op het moment dat een school zijn deuren sluit of fuseert
met een andere school als gevolg van dalende
leerlingenaantallen, kan dit gevolgen hebben voor de
diversiteit van het onderwijsaanbod in een gebied.
Afnemende diversiteit betekent dat ouders minder te kiezen
hebben.

Het basisonderwijs in Nederland is georganiseerd in richtingen of
denominaties. Er zijn twee hoofdrichtingen: openbaar en bijzonder
onderwijs. Het bijzonder onderwijs valt uiteen in confessionele
scholen (protestants-christelijk, rooms-katholiek, islamitisch,
reformatorisch, samenwerkingsschool op interconfessionele
grondslag) en niet-confessionele scholen (algemeen bijzondere

Wanneer een kleine school gaat samenwerken of zelfs
fuseren met een school van een andere denominatie, is de
identiteit van de nieuwe fusieschool voor de betrokken
schoolbesturen vaak een heikel punt. Veel scholen en
schoolbesturen zijn om die reden huiverig om een
samenwerking over de grenzen van denominatie aan te gaan.
Zij zijn bang hun identiteit en autonomie kwijt te raken.

scholen, vrije scholen, samenwerkingsscholen openbaar/bijzonder).
Zowel openbare als bijzondere scholen zijn vrij hun onderwijs in te
richten volgens een bepaalde onderwijsmethode, zoals
Montessori-, Dalton-, Freinet-, Jenaplan- en Vrijeschool-onderwijs.

Wanneer een school niet een kwalitatief goede directeur weet aan te trekken, dan is er het risico dat de school hierdoor
achterop raakt: onvoldoende innovatief en niet meer van deze tijd.

De vrijheid van schoolkeuze garandeert al bijna een eeuw grondwettelijk dat
ouders de school kunnen kiezen die aansluit bij het opvoedingsklimaat en de
levensbeschouwing thuis. Organisatorisch is dit geregeld in richtingen of
denominaties.42
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[38] Scoop, Onderwijs ons goed (2010).
[39] CPS, Kleine basisscholen op weg naar
hogere opbrengsten (2009).
[40] Scoop, Onderwijs ons goed (2010),
Marzano, R.J. Wat werkt op school.
Research in actie (2008).
[41] Inspectie van onderwijs , De staat van
het onderwijs. Onderwijsverslag 2009/2010
(2011).
[42] Artikel 23 van de Grondwet over de
vrijheid van onderwijs, dateert uit 1917.
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In dit rapport hanteren we de term ‘denominatie’ voor scholen die zijn ingericht naar een levensbeschouwelijke visie of
identiteit zoals: openbaar, algemeen bijzonder, katholiek of protestants-christelijk. Daarnaast hanteren we de term
‘onderwijsmethode’ voor scholen met een specifiek pedagogisch-didactisch concept. Dit betreft onder meer de
zogenaamde ‘traditionele vernieuwingsscholen’, zoals Montessori en Vrije School.
In dit hoofdstuk beschrijven we twee mogelijke knelpunten op het gebied van diversiteit:
1. De keuzemogelijkheid voor ouders komt onder druk
2. Bij fuseren of samenwerken komen voor scholen de
eigen identiteit en autonomie onder druk.
4.3.1. Keuzemogelijkheden voor ouders onder druk
Het is evident dat er voor ouders, wanneer er scholen gaan sluiten, minder te kiezen zal zijn in het eigen dorp of
gebied. Dit geldt zowel voor de keuzemogelijkheden op het gebied van denominaties als op het gebied van
onderwijsmethoden. In hoeverre is dit voor ouders een knelpunt?
Uit literatuuronderzoek blijkt dat een toenemend aantal ouders geen
richtingsvoorkeur heeft. Ouders vinden kwaliteit, opvatting over
opvoeding, goede sfeer en bereikbaarheid vaak belangrijker dan de
grondslag van een school. De verminderde keuze door het sluiten van
kleine scholen of door het laten opgaan van scholen in een
samenwerkingsverband, hoeft wellicht geen probleem te worden.

Ouders vinden kwaliteit, opvatting
over opvoeding, goede sfeer en
bereikbaarheid vaak belangrijker dan
de grondslag van een school.

Scoop laat zien dat in Zeeland denominatie niet het belangrijkste
motief is bij de keuze voor een school.43 Ouders noemen de nabijheid
van een school het vaakst als keuzemotief, gevolgd door ‘dezelfde opvatting over opvoeding’. Pas het derde motief is
‘levensbeschouwing’. Ook proberen ouders te kiezen op kwaliteit, voor zover ze er zicht op hebben. Verder speelt de
praktische situatie van de ouders een rol (hoe werk - school - opvang te combineren). Dat betekent dat er vanuit
ouders weinig protest wordt verwacht tegen samenwerkingsverbanden van verschillende denominaties. Uitzondering
hierop vormen de ouders met een reformatorische levensovertuiging, die een principiële schoolkeuze maken en dan
ook bereid zijn om verder te reizen. De realiteit in Zeeland is overigens dat in 74 dorpen (58%) ouders niets te kiezen
hebben: er is geen of slechts één school. Scoop verwacht dat de afnemende leerlingenaantallen er voor zullen zorgen
dat er in de toekomst nog minder keuze zal zijn. Samenwerking tussen scholen van verschillende denominaties komt in
Zeeland al steeds meer van de grond.44
Onderzoek op het platteland van Noord-Groningen bevestigt dit beeld: ouders letten bij de keuze van een school
vooral op ‘goede sfeer’, goede kwaliteit (voor zover bekend) en nabijheid (45-50%) en in mindere mate op het
opvoedingsklimaat (24%).45 Onderzoek van De Moor laat een zelfde beeld zien. Als een school gesloten wordt, is de
kans groot dat de leerlingen naar de dichtstbijzijnde school gaan, ongeacht wat voor school dat is.46

De gesprekken in Drenthe bevestigen het beeld uit literatuuronderzoek: denominatie lijkt voor steeds minder ouders het
belangrijkste keuzecriterium.
In de meeste dorpen in Drenthe hebben ouders nu overigens al niets (meer) te kiezen. Anno 2011 hebben 65 dorpen
(41%) slechts één school, 41 dorpen (26%) hebben helemaal geen school. In de steden Assen, Emmen, Hoogeveen,
Meppel en Coevorden is er volop keuze op het gebied van denominaties. Het aspect ‘keuzemogelijkheden onder druk’
speelt met name in een dorp waar ten gevolge van dalende leerlingaantallen één school moet sluiten. Deze situatie
komt in Drenthe niet veel voor. Van de dorpen zijn er nu 36 (23%) waar ouders nog de keuze hebben tussen meer dan
één denominatie.
In dit onderzoek is de mening van de ouders niet gepeild. In de gesprekken in Drenthe kwamen de keuzemotieven van
ouders terloops ter sprake. De interviews bevestigen het beeld uit onderzoek elders: denominatie en onderwijstype is
volgens het merendeel van de respondenten voor steeds minder ouders het belangrijkste keuzecriterium.
Bereikbaarheid en ‘naam van de school’ scoren hoger. We krijgen de indruk dat dit beeld bij katholieke en
gereformeerde scholen anders ligt: in de optiek van de schoolbestuurders lijken ouders lijken daar meer te hechten aan
identiteit. Een christelijk schoolbestuurder ervaart de nadruk op keuzevrijheid overigens ‘als een straf voor het dorp’,
omdat het ervoor kan zorgen dat twee scholen elk onvoldoende leerlingen hebben om kwaliteit te kunnen bieden.
Sommige schoolbestuurders hechten er aan om ouders zo lang mogelijk keuzemogelijkheden te blijven bieden,
desnoods vanuit een kleine school. Andere schoolbestuurders zien meer in opschalen van schoolgrootte en
samenwerken met een andere denominatie.
De literatuur gaat niet in op afnemende diversiteit op het gebied van onderwijsrichting. Uit de gesprekken in Drenthe
blijkt dat een specifieke onderwijsmethode (Dalton, Jenaplan, Montessori) voor een bepaalde groep ouders een
belangrijk keuzecriterium is. Dat blijkt wel uit het feit dat zij ook nu al bereid zijn te reizen naar een school van hun
keuze. Deze scholen hebben een groter verzorgingsgebied dan scholen voor regulier onderwijs. Het is de vraag in
hoeverre de dalende leerlingaantallen direct van invloed zullen zijn op de spreiding van het vernieuwingsonderwijs.
Keuze op het gebied van onderwijsmethode is er in de meeste dorpen nu al niet:
van de 48 scholen voor traditioneel vernieuwingsonderwijs staat de helft in
stedelijk gebied. Er zijn maar 15 dorpen waar op dit moment keuze is uit
[43] Scoop, Onderwijs ons goed (2010)
verschillende onderwijsmethoden.
4.3.2 Eigen identiteit en autonomie scholen onder druk?
Een daling van het aantal leerlingen in een dorp of gebied kan scholen ertoe
brengen om samenwerking of zelfs fusie te overwegen. Bij het verkennen van
de mogelijkheden voor een fusie is de identiteit van de nieuwe fusieschool voor
veel besturen een heikel punt. Ook zijn ze bang hun identiteit en autonomie
kwijt te raken. Besturen die tijdig de eigen identiteit herijken en afstemmen met
de nieuwe samenwerkingspartner, zullen op dit punt mogelijk minder
problemen ervaren.

[44] In 2010 is er in Zeeland een
samenwerkingsschool voor openbaar en
bijzonder onderwijs, een interconfessioneel
samenwerkingsbestuur (rk en prot-chr)
en een bestuurlijke fusie tussen openbaar
onderwijs en een interconfessioneel bestuur
(rk-prot-chr).
[45] CAB, Leven in de leegte. Leefbaarheid
in Noord-Groningen anno 2010 (Groningen,
2011)
[46] Moor, A. de, Concurrentie en kwaliteit in
het primair onderwijs (2009)
[47] G. Huitsing en M.H. Bosman,
Toekomstbestendig Plattelandsonderwijs.
Mogelijkheden en belemmeringen van
samenwerking tussen dorpsscholen.
(Groningen 2011); Herweijer en Vogels,
Ouders over opvoeding en onderwijs. Sociaal
en Cultureel Planbureau (Den Haag 2004).
[48] Besturenraad, Centrum voor Christelijk
Onderwijs , Eerste hulp bij krimp . Gevolgen,
mogelijkheden en keuzes voor het christelijk
basisonderwijs (Woerden 2011)

Het rapport ‘Toekomstbestendig plattelandsonderwijs’ laat een soortgelijk beeld zien: de verzuiling speelt in Nederland
steeds minder een rol. Mede op basis van een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau stellen de schrijvers dat
ouders hun kinderen nog steeds naar bijzondere scholen sturen, maar dat hun keuze voor bijzonder (christelijk)
onderwijs lang niet altijd wordt ingegeven door een bewuste keuze voor een christelijke identiteit.47 Ook hier blijkt dat
ouders kwaliteit, sfeer en bereikbaarheid vaak belangrijker vinden dan de grondslag: een toenemend aantal ouders
heeft geen richtingsvoorkeur. De verminderde keuzemogelijkheid door het sluiten van kleine scholen of door ze te laten
opgaan in een samenwerkingsverband, lijkt dan ook een minder groot probleem te worden dan op voorhand zou
worden verwacht.

Tijdig reflecteren op eigen identiteit
De Besturenraad, Centrum voor Christelijk Onderwijs betwijfelt of in
krimpgebieden het aanbod van en openbaar onderwijs en levensbeschouwelijk
onderwijs in stand kan blijven en zo ja, of de kwaliteit ervan voldoende
hoogwaardig is.48 De Besturenraad vindt het belangrijk dat scholen juist in
tijden van krimp gaan nadenken over het bijzondere van de eigen school en
een visie te formuleren op de eigen identiteit.
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Op basis daarvan kunnen de mogelijkheden worden verkend en keuzes worden gemaakt. In hoeverre bieden de eigen
identiteit en het onderwijsprofiel mogelijkheden om voldoende leerlingen te blijven trekken? Sluit de identiteit
samenwerking met andere scholen uit of juist niet? Kan de identiteit in stand worden gehouden of moet de school zich
aanpassen? De ene christelijke school kan daarbij sterk verschillen van de andere. Er zijn scholen waar het geloof de
basis vormt van de identiteit. Andere scholen profileren zich minder religieus, maar uiten het christelijk karakter vooral in
een mate van betrokkenheid bij mens en wereld, waarbij talentontwikkeling en burgerschapsvorming centraal staan. De
ene school richt zich vooral op de ‘natuurlijke achterban’, terwijl andere zijn gewend om een bredere doelgroep van
ouders te bedienen.
Scholen die weten waar ze voor staan kunnen een betere strategie kiezen bij krimp. Bij het scherpstellen van de eigen
identiteit, wordt meer helder in hoeverre samenwerking mogelijk is of dat zelfstandig blijven wenselijk is. Dit geldt niet
alleen voor het bijzonder onderwijs, maar ook het openbaar onderwijs zou volgens de Besturenraad kunnen reflecteren
op de identiteit en de normen en waarden.
De visie van VOS/ABB sluit hierop aan: veel bijzondere scholen hanteren al een open aannamebeleid en zijn daarmee
in feite een ontmoetingsschool.49 Volgens VOS/ABB zegt de denominatieve verdeling van leerlingen in een bepaald
gebied niet altijd iets over de werkelijke beleving en uiting van de identiteit binnen de scholen.
VNG kritisch over onderwijsvrijheid
De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) is kritisch over het vasthouden aan de eigen denominatie. Zij
bepleit om de energie in samenwerking te steken. Ook stelt zij dat de vrijheid van onderwijs er in de praktijk toe kan
leiden dat gemeenten hun onderwijsachterstandenbeleid moeilijk vorm kunnen geven. Schoolbesturen grijpen soms de
vrijheid van onderwijs aan om afstemming op dit terrein buiten de deur te houden.50
Houding tegenover samenwerking
Denominatie speelt voor ouders een steeds kleinere rol bij hun keuze voor een bepaalde school.51 De literatuur geeft
geen uitsluitsel over de vraag in hoeverre schoolbesturen bereid zijn hun eigen identiteit en een deel van hun macht als
schoolbestuur prijs te geven. Het onderzoek ‘Toekomstbestendig plattelandsonderwijs’ noemt de houding van
schoolbesturen wel als een belemmerende factor voor samenwerking.52
Kijken we naar de situatie in Drenthe, dan zien we dat de meningen verdeeld zijn over het belang van het overeind
houden van de eigen identiteit en de kansen op samenwerking buiten de eigen kring. Een deel van de respondenten
vindt dat de noodzaak van samenwerking om de onderwijskwaliteit en kostenbeheersing te verbeteren, prevaleert
boven het vasthouden aan identiteit. Anderen willen keuzemogelijkheden ten aanzien van identiteit zo lang mogelijk
overeind houden, desnoods via een kleine school of via een nevenlocatie. Het valt op dat het thema vooral speelt
onder schoolbestuurders van het bijzonder onderwijs; bestuurders vanuit het openbaar onderwijs laten zich minder uit
over vraagstukken ten aanzien van identiteit.
Een christelijk schoolbestuurder geeft aan dat hij vanuit overwegingen van kosten en kwetsbaarheid (onder meer met
betrekking tot kwaliteit) zou willen opschalen naar scholen met 90 tot 100 leerlingen.
Consequentie daarvan is dat scholen moeten gaan samenwerken - niet alleen binnen de eigen kring,
maar ook met het openbaar of gereformeerd onderwijs.
Zijn eerste voorkeur is fuseren binnen de eigen denominatie, op redelijke afstand. Is dat niet mogelijk, dan is fuseren
met het openbaar onderwijs en/of gereformeerd onderwijs aan de orde, in de vorm van een
samenwerkingsschool. Hij ziet dit als kansrijke oplossing voor de toekomst. Ook ziet hij voor de toekomst kansen voor
bestuurlijke samenwerking of fusie van openbaar, christelijk en gereformeerd onderwijs. Hij vindt dat het christelijk
onderwijs samen met het openbaar onderwijs zou moeten nadenken over een nieuwe identiteit, de oude identiteit
voorbij, op basis van waardevolle wortels uit het verleden. ‘De identiteit zit hem vooral in zaken als normen en waarden
en hoe we met elkaar omgaan.’
Een andere christelijk schoolbestuurder vindt het bieden van keuzemogelijkheid ten aanzien van identiteit
nog altijd een belangrijk argument om een kleine school in stand te houden, desnoods met heel weinig leerlingen.
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Zijn voorkeur is om onderwijs nabij te organiseren, met zo mogelijk de keuze tussen christelijk en openbaar onderwijs in
een dorp. Pas als dat niet meer lukt, is samenwerking tussen christelijk en openbaar onderwijs voor hem een optie. Hij
noemt als risico voor samenwerking met het openbaar onderwijs wel dat een deel van de ouders zou kunnen kiezen
voor een andere school, met een duidelijker christelijk profiel. In de twee dorpen waar de christelijke school van dit
schoolbestuur inmiddels is gesloten, respectievelijk opgegaan in een
openbare school (een soort samenwerkingsonderwijs), bleek volgens
hem trouwens ‘de identiteit niet de boventoon te voeren bij de
‘Het blijft vreemd hoe we kinderen
schoolkeuze van de ouders. Zij lieten zich meer leiden door de
emotionele ontwikkeling van de kinderen en het belang van een school
van 0-4 jaar gemengd laten
dichtbij.’ Op de school die nu onder openbaar bestuur valt, is er nog
wel aanbod vanuit de christelijke identiteit. ‘We noemen het
opgroeien en voor 6-12 jaar nog altijd
samenwerkingsonderwijs, maar het christelijk schoolbestuur heeft geen
zeggenschap meer over de nieuwe school.’ Deze schoolbestuurder
zuilen overeind houden.’ (directeur
verkent momenteel de bestuurlijke samenwerking met het openbaar
onderwijs en de variant van samenwerkingsschool. Hij vindt het daarbij
openbare basisschool)
van belang dat beide identiteiten/ bloedgroepen herkenbaar blijven,
zowel in de Raad van Toezicht als op de scholen.
Een derde schoolbestuurder, van een katholiek bestuur, streeft ernaar zijn scholen zoveel mogelijk in stand te houden
en zal kleine scholen dan ook niet snel sluiten. ‘Kleine scholen die richting 23 leerlingen gaan kun je nog koppelen aan
andere scholen, als een soort dependance.’ Pas wanneer dit niet lukt, is samenwerking met andere denominaties een
optie. Denominatie is voor hem dus een belangrijke overweging bij het al dan niet in stand houden van scholen. Kansen
voor samenwerking ziet hij vooral in concepten van 0-12 jaar, binnen MFA’s.
Een soortgelijke mening zien we bij een andere schoolbestuurder van een bestuur voor christelijk onderwijs: ‘De klant is
centraal. We moeten ouders keuzemogelijkheid blijven bieden.
Dus moeten we wel gaan concurreren, om aantallen te behouden.’ Een openbare schooldirecteur denkt dat de
christelijke scholen liever binnen de eigen denominatie samenwerken dan daarbuiten. Hij ziet op dit moment meer
kansen voor samenwerking binnen de eigen kring: openbaar - openbaar en christelijk - christelijk. Maar hij bepleit op
termijn het toegroeien naar een type school: neutraal onderwijs.

4.4 Leefbaarheid
Wanneer de laatste school in een dorp als gevolg van dalende leerlingenaantallen zijn deuren moet sluiten,
is de leefbaarheid volgens veel dorpsbewoners (en voor verenigingen voor dorpsbelangen als hun vertegenwoordigers)
in het geding. Zij zien een dorpsschool als meer dan alleen een
onderwijsinstelling; voor hen is de school ‘de ziel’ of ‘het hart’ van hun dorp. Het
is de plek waar kinderen vriendschappen sluiten voor het leven en ouders elkaar
ontmoeten aan het schoolhek. Deze brede functie die scholen in veel dorpen
[49] VOS/ABB, Visiebouwstenen rondom
vervullen, verklaart waarom de emoties in veel dorpen zo hoog oplopen als
krimp (2011). VOS/ABB is vereniging voor
bestuur en management in het openbaar
sluiting van een school dreigt.
In deze paragraaf gaan we in op de vraag in hoeverre de aanwezigheid van
een school bepalend is voor de leefbaarheid van een dorp, en welke
vraagstukken op het gebied van leefbaarheid er bij sluiting van een
school precies spelen. Wij baseren ons hierbij zowel op literatuuronderzoek
als op gesprekken die in het kader van dit onderzoek zijn gevoerd.

onderwijs en algemeen toegankelijk
onderwijs.
[50] VNG, VNG-visie op vrijheid van onderwijs
en gemeenten (2011).
[51] G. Huitsing en M.H. Bosman,
Toekomstbestendig Plattelandsonderwijs.
Mogelijkheden en belemmeringen van
samenwerking tussen dorpsscholen
(Groningen 2011).
[52] Toekomstbestendig Plattelandsonderwijs
(2011).
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4.4.1 Aanwezigheid school voorwaarde voor leefbaarheid?
In een recent leefbaarheidsonderzoek noemen inwoners van de gemeente Borger-Odoorn het voortbestaan van de
basisschool in hun dorp als belangrijkste punt waar de gemeente aan zou moeten werken in het kader van
leefbaarheid53. Ditzelfde blijkt uit een vergelijkbaar onderzoek in de Zeeuwse gemeente Sluis54. Dit geldt voor mensen
die zelf kinderen op school hebben, maar in vrijwel gelijke mate voor mensen die geen kinderen hebben; in BorgerOdoorn zetten inwoners pas boven de 80 jaar het thema minder prominent op de agenda. Dit bevestigt het beeld dat
een school in een dorp meer is dan een onderwijsvoorziening, en een brede sociale functie vervult. Ook sentiment kan
een rol spelen: veel dorpsbewoners hebben zelf nog op de school in het dorp gezeten. Het kan ook zijn dat bewoners
een school willen behouden vanwege de levendigheid die het brengt in een dorp. En voor sommigen speelt wellicht de
angst mee dat het verdwijnen van een school ‘het begin van het einde’ is;
zij vrezen dat sluiting van de school er voor zal zorgen dat er geen
gezinnen met kinderen meer willen wonen in het dorp en de daling van
Een school is de plek waar
het aantal inwoners versterkt doorzet.

kinderen vriendschappen sluiten

Het zijn ook deze angsten die doorklinken in het adviesrapport dat een
werkgroep van betrokken ouders van kleine scholen in Noord-Groningen
voor het leven en ouders elkaar
onlangs publiceerde: op grond van gesprekken met andere ouders stelt
de werkgroep dat basisscholen de belangrijkste drager van leefbaarheid
ontmoeten aan het schoolhek.
in de dorpen zijn. Zij noemen met name de ontmoetingsfunctie voor
ouders en kinderen en de samenhang met andere voorzieningen
(dorpshuis, peuterspeelzaal etc.). Voor jonge gezinnen is de aanwezigheid van een school de belangrijkste
vestigingsfactor, meent de werkgroep. Als de dorpsschool ineens sluit, kan dat voor ouders reden zijn om te verhuizen.
Het perspectief dat zij schetst is weinig aantrekkelijk: ‘Je moet er toch niet aan denken dat er geen kinderen meer
fietsen en spelen, dat de dorpen bejaardengemeenschappen worden en dat er een dichtgetimmerde school staat als
baken tussen de drie dorpen. Je moet er toch niet aan denken dat de Dieftilschool, lang het symbool van vitaliteit en
leefbaarheid, het symbool is geworden van leegloop en verloedering’.55
Een schooldirecteur die wij spraken in het kader van dit onderzoek verwoordde het als volgt: ‘Als het gaat om de
sluiting van een school in een dorp heeft men het vaak over de ‘bindende schakel’ in het dorp die verdwijnt. Zelfs
mensen die geen kinderen op school meer hebben blijken de school als bindend element te zien. Er is angst voor het
verder uitgekleed raken van het dorp door het wegvallen van een school. De school wordt dan een laatste strohalm, en
daarvoor gaat men op de barricade.’
Is het werkelijk zo dat sluiting van een school leidt tot een afname van de leefbaarheid van een dorp? Uit onderzoek van
Scoop in Zeeland56 blijkt dat het voorzieningenniveau in een dorp niet direct van invloed is op de ervaren leefbaarheid.
In de gemeente Sluis is het zelfs zo dat de dorpen zonder school zonder uitzondering hoger scoren op ervaren
leefbaarheid dan dorpen mét school. Ook onderzoek op het Groninger platteland57 laat zien dat er geen verschil is
tussen de ervaren leefbaarheid in dorpen met of zonder school. De opstellers concluderen dat niet zozeer niet
aanwezigheid van voorzieningen, maar meer het gemak waarmee inwoners die voorzieningen kunnen bereiken van
invloed is op de ervaren leefbaarheid.
Onderzoek van STAMM in de gemeente Borger-Odoorn58 nuanceert dit beeld. Van de elf dorpen en buurtschappen die
op het moment van onderzoek geen school hadden, scoren er zes bovengemiddeld op ervaren leefbaarheid. Het
betreft hier zeer kleine kernen waar al lange tijd geen school meer staat. Vijf kernen zonder school scoren juist
benedengemiddeld op ervaren leefbaarheid. Dorpen waar de school ten tijde van het onderzoek op het punt van
sluiten stond, scoren opvallend laag op de ervaren leefbaarheid. ‘Niet het ontbreken van voorzieningen, maar het
(dreigend) verdwijnen doet pijn’ concluderen de onderzoekers. Die pijn leidt tot een lagere ervaren leefbaarheid. Hoe de
ervaren leefbaarheid zich in deze dorpen op langere termijn zal ontwikkelen is nu nog niet te zeggen; het is mogelijk dat
als het stof van de sluiting is neergedaald, bewoners wennen aan het feit dat hun dorp geen school heeft en hier niet
langer ontevreden over zijn.

60

Een duidelijk statistisch verband tussen de aan- of afwezigheid van een school in een dorp en de ervaren
leefbaarheid in dat dorp is er dus niet. In de interviews die in het kader van dit onderzoek gehouden zijn,
stellen zowel onderwijsbestuurders als wethouders dan ook in meerderheid dat de leefbaarheid
in een dorp niet afhankelijk is van een school.
Dat laat onverlet dat sluiting van een school een gevoelig onderwerp is, waarbij het aspect ‘leefbaarheid’ in de
discussie een centrale rol speelt. Bij sluiting van een school spelen er dan ook wel degelijk leefbaarheidsvraagstukken
die vragen om een oplossing. De gesprekken die in het kader van dit onderzoek zijn gevoerd, maken helder om wat
voor soort vraagstukken het hierbij gaat. De belangrijkste issues zijn mobiliteit, ‘ontmoeten’, de relatie met andere
voorzieningen in het dorp en het voorkomen van leegstand. Daarnaast speelt de vraag in hoeverre sluiting van een
school zorgt voor een verdere daling van de bevolking. Hieronder gaan wij in op de verschillende aspecten.
4.4.2 Mobiliteit en leerlingenvervoer
Het eerste - praktische - aspect van leefbaarheid heeft te maken met vervoer.
Sluiting van een school kan ervoor zorgen dat kinderen verder moeten reizen
naar een school. Zij kunnen misschien niet meer, zoals zij waren gewend,
zelfstandig op de fiets of lopend naar school. Als ouders hun kinderen zelf naar
een verder gelegen school moeten brengen, maakt dit het lastiger voor hen om
werk en de zorg voor hun kinderen te combineren. Ouders vinden nabijheid van
een school belangrijk: het is voor de meeste ouders het voornaamste criterium
om voor een bepaalde school te kiezen, zo blijkt zowel uit literatuur als uit de
gesprekken in het kader van dit onderzoek59. Toch is het de vraag of het
werkelijk problematisch is voor ouders als zij verder moeten reizen naar een
school; dankzij het toegenomen autobezit van de afgelopen jaren hebben de
meeste plattelandsbewoners er geen probleem mee om soms grote afstanden
af te leggen voor hun boodschappen of vrijetijdsbesteding.
Als leerlingen verder moeten reizen doordat een school zijn deuren sluit, stelt dit
schoolbesturen en gemeenten voor de vraag of zij aanvullende voorzieningen
willen treffen voor leerlingenvervoer, of dat zij dit bij de ouders willen laten.
Wanneer de dichtstbijzijnde school meer dan 6 kilometer weg is, zijn gemeenten
verplicht om leerlingenvervoer aan te bieden. Hetzelfde geldt voor de situatie
waarin kinderen relatief ver weg wonen van een school die aansluit bij de
levensovertuiging van de ouders (richtinggebonden leerlingenvervoer). Sommige
gemeenten hanteren in hun verordening leerlingenvervoer een lagere
kilometergrens dan 6 kilometer.60 In de praktijk wordt er vrij weinig gebruik
gemaakt van georganiseerd leerlingenvervoer.61 Toch stelt de VNG dat
richtinggebonden leerlingenvervoer de gemeenten nu al veel geld kost.62
Besluiten gemeenten tot aanvullende maatregelen bij sluiting van scholen, dan
zullen de kosten nog hoger oplopen. Gemeenten betalen het leerlingenvervoer
vanuit de Algemene uitkering gemeentefonds. Bijkomend probleem is dat die
middelen afhankelijk zijn van het aantal inwoners in een gemeente, en in het
geval van krimp dus afnemen.
4.4.3 De school als ontmoetingsplek
Het tweede aspect van leefbaarheid betreft de waarde van een school als
ontmoetingsplek. Wanneer een school haar deuren sluit, verdwijnt daarmee een
ontmoetingsplek voor ouders en kinderen in het dorp. In hoeverre dit gevolgen

[53] STAMM CMO , Leefbaarheid is
mensenwerk. Leefbaarheidsonderzoek
Borger-Odoorn (2012)
[54] Scoop, Leefbaarheidsonderzoek Sluis
(2009)
[55] Werkgroep Kleine Scholen Loppersum
Oost, Scenario 5, De kracht van klein: het
wenkend alternatief (2011)
[56] Scoop, Leefbaarheidsonderzoek Sluis
(2009); Scoop, Themarapport Leefbaarheid
(Middelburg 2011); Scoop, Sluit de
basisschool: sluit het dorp? (Middelburg
2012)
[57] CAB, Leven in de leegte. Leefbaarheid
in Noord-Groningen anno 2010 (Groningen
2011)
[58] STAMM CMO, Leefbaarheid is
mensenwerk. Leefbaarheidsonderzoek
Borger-Odoorn (Assen 2012)
[59] Scoop, Onderwijs ons Goed (Middelburg
2010)
[60] Gemeenten zijn wettelijk verplicht een
verordening leerlingenvervoer te hebben, die
bepaalt onder welke voorwaarden ouders
aanspraak kunnen maken op bekostiging
van de vervoerkosten van en naar school,
wanneer de dichtstbijzijnde school van de
soort waarop een leerling is aangewezen
(in het geval van speciaal onderwijs) én
van de verlangde godsdienstige richting
of levensbeschouwing. Onderwijskundige
methoden worden niet als richting
aangemerkt. Gemeenten kunnen een
afstandsgrens vaststellen van maximaal 6
km. Wanneer de afstand tot de school korter
is kunnen ouders geen aanspraak maken op
bekostiging van het vervoer.
[61] APE, Knelpunten wet- en regelgeving
onderwijs en krimp (2010)
[62] VNG, De betekenis en het functioneren
van de Vrijheid van Onderwijs (art. 23
Grondwet) voor gemeenten (2011)
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‘De ziel van een dorp wordt

heeft voor de ervaren leefbaarheid, is afhankelijk van de aanwezigheid van
andere ontmoetingsmogelijkheden in het dorp. Als een school de laatste
voorziening is die dicht gaat, zijn de gevolgen groter dan wanneer er een
bloeiend dorpshuis is of een drukbezocht café. Een school is geen
voorwaarde voor leefbaarheid, stelt Scoop in het themarapport
Leefbaarheid, maar ‘een kern [kan] pas een leefgemeenschap zijn als er
een voorziening is die het mogelijk maakt dat mensen elkaar kunnen
ontmoeten’63.

geleid tot het ontstaan van ‘spookdorpen’, zoals die in het buitenland voorkomen. De bevolking is er niet
bovengemiddeld gekrompen of vergrijsd. Er zijn zelfs voorbeelden bekend van dorpen waar na de sluiting van de
school een hoger aantal kinderen in de basisschoolleeftijd woont dan ervoor. Scoop houdt in het rapport Sluit de
basisschool: sluit het dorp? echter de mogelijkheid open dat sluitingen in de huidige tijd, in de context van krimp in de
gehele regio, grotere invloed zullen hebben op de demografische ontwikkeling.

De interviews in het kader van dit onderzoek bevestigen dit beeld, al
kennen de respondenten een verschillend gewicht toe aan de functie die
een school heeft in een dorp: de ene schoolbestuurder noemt de school
‘het kloppend hart van een dorp’, een ander stelt: ‘Een dorp heeft een ziel
bewonersorganisatie)
nodig. Dat kan een school zijn, maar het kan ook heel goed iets anders
zijn.’ Een vertegenwoordiger uit één van de dorpen voegt hier aan toe: ‘De
ziel van een dorp wordt gevormd door de bewoners, niet door een voorziening zoals een school. Voorwaarde is wel dat
bewoners elkaar érgens kunnen ontmoeten.’ Een belangrijk vraagstuk bij sluiting van een school is dus op welke
andere manier(en) dorpsbewoners (kinderen én ouders) elkaar kunnen blijven ontmoeten.

van scholen niet geleid tot het

gevormd door de bewoners, niet
door een voorziening zoals een
school. Voorwaarde is wel dat
bewoners elkaar érgens kunnen
ontmoeten.’ (vertegenwoordiger

4.4.4 Relatie met andere voorzieningen
Een derde aspect betreft de relatie met het totaal aan voorzieningen in een dorp. Veel dorpsscholen delen een gebouw
met andere voorzieningen, zoals het dorpshuis. Sluiting van de school kan in die gevallen ook gevolgen hebben voor
de exploitatie van die andere voorziening, en er daarmee voor zorgen dat ook die voorziening de deuren moet sluiten.
Gezien het voorgaande is het aannemelijk dat dat gevolgen zal hebben voor de ervaren leefbaarheid, zeker als het de
laatste ontmoetingsplek in het dorp betreft. Sluiting van een school die een gebouw deelt met andere voorzieningen
stelt gemeenten en dorpsbewoners dus voor de vraag of en hoe die andere voorziening behouden kan blijven voor het
dorp.
Na sluiting van de laatste school in het dorp gaan kinderen in een ander dorp of andere dorpen naar school. Dit
verkleint de stap om ook voor buitenschoolse en verenigingsactiviteiten naar dat andere dorp te gaan en kan daarmee
gevolgen hebben voor het verenigingsleven in het eigen dorp en voor de sociale cohesie. Dorpsbewoners staan bij
sluiting van een school voor de vraag of zij activiteiten en verenigingsleven voor de jeugd in het eigen dorp willen
behouden, en wat hiervoor nodig is.
4.4.5 Leegstand
Een vierde aspect betreft het effect van sluiting op het aanzicht van een dorp. Een leegstaand gebouw geeft een
onbehaaglijk gevoel voor bewoners en is dus niet goed voor de ervaren leefbaarheid. Dit geldt uiteraard ook voor
schoolgebouwen. Dit stelt gemeenten en andere betrokkenen voor de vraag welke nieuwe bestemmingen er mogelijk
zijn voor de vrijkomende schoolgebouwen. Een goede nieuwe invulling zoeken voor een gebouw kost tijd.
4.4.6 Gevolgen sluiting voor demografische ontwikkelingen en vitaliteit dorpen
Sluiting van een school is vaak het gevolg van demografische ontwikkelingen, maar kan op haar beurt die
demografische ontwikkelingen ook beïnvloeden. Dat is althans de angst van veel dorpsbewoners en verenigingen voor
dorpsbelangen, die vrezen dat sluiting ervoor zal zorgen dat er geen gezin met kinderen meer wil wonen in het dorp en
de krimp dus versterkt zal doorzetten. Ook gemeenten zijn vaak bang dat een teruglopend voorzieningenniveau een
gemeente minder aantrekkelijk zal maken als vestigingsplaats. 64
De literatuur geeft hierover weinig duidelijkheid. De al eerder genoemde leefbaarheidsonderzoeken in Zeeland,
Borger-Odoorn en Noord-Groningen laten zien dat er geen duidelijk verband is tussen het aandeel gezinnen met
kinderen en het al dan niet hebben van een school in een dorp. In het verleden hebben sluitingen van scholen niet

De vraag of sluiting van een school ervoor zorgt dat een kern minder
(economisch) vitaal en aantrekkelijk wordt, is op basis van literatuur ook niet
eenduidig te beantwoorden. Het SER-rapport ‘Bevolkingskrimp benoemen
en benutten’ stelt dat ‘de aantrekkelijkheid van een kern voor jonge
gezinnen mede [wordt] bepaald door de bereikbaarheid van een goed en
divers onderwijsaanbod. Onderwijs is daarmee mede bepalend voor de
vitaliteit van een regio.’65 Let wel: het gaat de SER om de bereikbaarheid,
niet om de aanwezigheid van een school.

In het verleden hebben sluitingen

ontstaan van ‘spookdorpen’,
zoals die in het buitenland

Het geringe aantal kernen zonder school in Zeeland maakt dat Scoop geen
voorkomen.
algemene conclusies trekt over het effect van sluiting van een school op de
vitaliteit van een dorp. Buitenlandse literatuur suggereert volgens Scoop wel
een verband, maar de situatie is vaak onvergelijkbaar met die in Nederland. Dorpen zonder school zijn daar ook vaak
dorpen met weinig werkgelegenheid. Door de grotere afstanden tussen dorpen en steden is het er minder goed
mogelijk om vanuit een dorp te werken in een stad. In die situatie kunnen spookdorpen ontstaan. De kleinere afstanden
in Nederland en de toegenomen mobiliteit zorgen ervoor dat hier juist steeds meer mensen vanuit hun dorp werken in
de stad. Een massale leegloop is hier dus niet te verwachten - of een dorp nu een school heeft of niet.

4.5 Argumenten om kleine scholen in stand te houden of te sluiten
4.5.1 Opheffingsnorm
Dalende leerlingaantallen kunnen ervoor zorgen dat een school de deuren moet sluiten. Als een school drie jaar lang
onder de opheffingsnorm van 23 leerlingen blijft, stopt de rijksbekostiging. Sluiting is dan geen keuze meer, maar een
voldongen feit.66
Naast de wettelijke opheffingsnorm is er ook een gemeentelijke opheffingsnorm, die afhankelijk is van de
bevolkingsdichtheid in een gebied. In stedelijke gebieden moet een school veel
meer leerlingen hebben om voor bekostiging in aanmerking te komen dan in
landelijke gebieden. Komt een school onder de gemeentelijke opheffingsnorm
en wil het schoolbestuur de school toch openhouden, dan is er nog wel een
[63] Scoop, Themarapport Leefbaarheid
uitweg: zolang de gemiddelde schoolgrootte van alle scholen die onder
(Middelburg 2011)
hetzelfde bestuur vallen boven de gemeentelijke opheffingsnorm blijft, kan het
[64] Planbureau voor de Leefomgeving, Van
bestuur dispensatie aanvragen en kan de
bestrijden naar begeleiden (2010).
Zolang het aantal leerlingen kleinste school open blijven, mits het
[65] SER, Bevolkingskrimp benoemen en
benutten (2011).
leerlingenaantal niet onder de wettelijke
[66] Vanaf 1 januari 2011 is deze grens iets
opheffingsnorm
van
23
leerlingen
zakt
op een kleine school boven
minder hard: volgens een nieuwe wet kan
en aan bepaalde voorwaarden wordt
een school met minder dan 23 leerlingen
voldaan.
de opheffingsnorm blijft, is
een verzoek indienen bij de minister van
Die voorwaarden houden verband met de Onderwijs om toch open te mogen blijven.
De minister beoordeelt dan of de kwaliteit van
afstand die leerlingen moeten afleggen
open blijven of sluiten een
de school in orde is en of de school in staat
naar de dichtstbijzijnde school en de
is binnen afzienbare termijn boven de 23
geografische
spreiding
van
scholen
van
keuze.
leerlingen uit te komen. Ook de ligging van de
verschillende denominaties.
school en de scholen in de omgeving kan bij
de besluitvorming worden betrokken.
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De gemeentelijke opheffingsnorm wordt elke vijf jaar bijgesteld. Toepassing van de algemene regel dat een school
wordt opgeheven als de school drie achtereenvolgende jaren onder deze opheffingsnorm zit, leidt in de praktijk wel
eens tot problemen. De norm is afhankelijk van het aantal leerlingen in een gebied. Daalt dit, dan wordt de norm naar
beneden toe bijgesteld. Dit kan er in praktijk toe leiden dat een school gesloten wordt op basis van normen die kort
daarna naar beneden toe worden bijgesteld. Vandaar dat de er een wetsvoorstel is gedaan om scholen geen drie maar
vijf jaar de tijd te geven om zich qua leerlingaantallen te herstellen. Op die manier wordt de termijn gelijk aan de termijn
die geldt voor de herziening van de normen op basis van de demografische ontwikkelingen.
Zolang het aantal leerlingen op een kleine school boven de opheffingsnorm blijft, is open blijven of sluiten een keuze.
Die keuze ligt uiteindelijk bij het bevoegd gezag (het schoolbestuur67), maar ook andere betrokkenen roeren zich in de
discussie. Op basis van de literatuur en gesprekken die in het kader van dit onderzoek zijn gehouden, blijkt dat de
belangrijkste argumenten om een kleine school open te houden liggen op het terrein van leefbaarheid en diversiteit. De
belangrijkste argumenten om tot sluiting over te gaan liggen op het vlak van kwaliteit en bedrijfsvoering.
4.5.2 Leefbaarheid
Het meest gebruikte argument om kleine scholen zo lang mogelijk open te houden, is de leefbaarheid van dorpen. Veel
dorpsbewoners en verenigingen van dorpsbelangen hameren op het belang van een school voor een dorp.
Gemeenten die aansturen op behoud van scholen, doen dit ook vaak met een beroep op leefbaarheid van de dorpen.
In dit kader wordt gezegd dat het voor ouders en kinderen prettig is om een school dichtbij te hebben, dat een school
een rol heeft als ontmoetingsplek in het dorp en een bijdrage levert aan allerlei activiteiten in het dorp, en dat de
aanwezigheid van een school een vestigingsfactor is voor jonge gezinnen. Ook al is er weinig hard ‘bewijs’ dat dorpen
zonder scholen minder leefbaar zouden zijn, het feit dat sluiting van een school op veel weerstand stuit bij
dorpsbewoners is volgens sommigen reden genoeg om te proberen kleine scholen zo lang mogelijk open te houden.
4.5.3 Diversiteit
Een tweede reden om kleine scholen te willen behouden, is gelegen in het streven naar diversiteit van het
onderwijsaanbod, zowel qua levensbeschouwelijke identiteit als qua onderwijsrichting en schoolgrootte. Vanuit deze
overweging kan een schoolbestuur besluiten een ‘vernieuwingsschool’ met 40 leerlingen open te houden, terwijl een
andere school met hetzelfde aantal leerlingen op de nominatie staat om
gesloten te worden. Ook de wens om ouders de keuze te bieden tussen een
grotere of kleine school kan meespelen: sommige ouders kiezen bewust
Sommige ouders kiezen
voor een kleine school, vanwege de sfeer en het idee dat hun kind hier meer
aandacht krijgt dan op een grotere school. Dit kan voor een schoolbestuur
bewust voor een kleine
dus ook reden zijn om een kleine school open te houden. De denominatie
van een school blijkt voor ouders steeds minder belangrijk bij hun
school, vanwege de sfeer en
schoolkeuze. Voor veel schoolbesturen in het bijzonder onderwijs is de
levensbeschouwelijke identiteit van een school echter nog wel erg belangrijk;
het idee dat hun kind hier
zij zullen daarom niet snel geneigd zijn één van hun scholen te sluiten.

meer aandacht krijgt dan op

Twee redenen om kleine scholen ‘zo lang mogelijk’ open te houden. De
vraag is wat ‘zo lang mogelijk’ betekent. Twee invalshoeken bepalen de
grens: onderwijskwaliteit en bedrijfsvoering.

een grotere school.

4.5.4 Kwaliteit
De onderwijskwaliteit op kleine scholen is kwetsbaar. Het gebrek aan leeftijdsgenoten maakt groepsleren lastig en
belemmert de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het werken met combinatiegroepen vraagt veel van
leerkrachten. De werkdruk is hoog, vanwege het feit dat op een kleine school hetzelfde werk met minder personeel
moet worden gedaan. Leerkrachten hebben in een klein team weinig mogelijkheden voor reflectie.
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Dit alles kan voor een schoolbestuur reden zijn om een kleine school te sluiten. Sommige besturen stellen vanuit
kwaliteitsoverwegingen dat een school minimaal 50, 80 of zelfs 100 leerlingen zou moeten hebben en sturen van
daaruit aan op clustering. Die minimumomvang moet garanderen dat kinderen voldoende leeftijdsgenoten vinden, en
dat er voldoende groepen te formeren zijn om didactisch verantwoord les te kunnen geven en de veiligheid van
kinderen en leerkrachten te garanderen. Volgens veel schoolbesturen moet een school idealiter minimaal vier groepen
hebben (groep 1/2 , 3/4, 5/6 en 7/8). Lukt dit niet, dan is drie groepen volgens sommigen ook nog acceptabel, mits de
leerlingen evenredig zijn verdeeld over de leerjaren en er een indeling gemaakt van worden van groep 1/2, 3/4/5 en
6/7/8. Minder dan drie groepen is in geen geval wenselijk.
4.5.5 Bedrijfsvoering: financiën
Dankzij de kleine scholen toeslag is het financieel mogelijk om zeer kleine scholen open te houden, mits er geen
lokalen leegstaan, er geen achterstallig onderhoud is aan het gebouw en de energielasten niet al te hoog zijn. Wanneer
een school fuseert met een andere school die onder hetzelfde bestuur valt, dan vervalt het BRIN-nummer van de
kleinste school en daarmee ook de kleine scholen toeslag voor die school. Dat kan een argument zijn om een kleine
school wat langer open te houden.
Is een school echter niet alleen klein, maar ook krimpend, dan wordt het moeilijker om een school uit de rode cijfers te
houden. Dat heeft te maken met de remanentiekosten: de inkomsten dalen, terwijl de uitgaven voor personeel,
huisvesting en materialen deels gelijk blijven. Als een school verlieslijdend is of dreigt te worden, kan dat voor een
schoolbestuur reden zijn de school te sluiten.
4.5.6 Huisvesting
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van basisscholen. Een slechte staat van een schoolgebouw zal
nooit reden zijn om een kleine school te sluiten. De huisvestingssituatie van scholen kan echter wel aanleiding zijn om
na te denken over de herschikking van onderwijsvoorzieningen in een gemeente. De bouw van een nieuwe brede
school in het ene dorp kan gevolgen hebben voor een kleine school in een ander dorp. Gaan twee dorpsscholen
samen in één nieuw gebouw, dan kan dat leiden tot een meer intensieve samenwerking of zelfs fusie van beide
scholen.
4.5.7 Belemmeringen voor sluiting en fusie vanuit wet- en regelgeving
Naast de opheffingsnorm is ook andere wet- en regelgeving van invloed op de keuze om een kleine school al dan niet
te sluiten, en om al dan niet een fusie aan te gaan met een andere school. Het gaat hierbij in eerste instantie om Artikel
23 van de Grondwet. Dit artikel, waarin het openbaar onderwijs stevig is verankerd, stelt dat een gemeente moet zorg
dragen voor voldoende spreiding van het openbaar onderwijs.68 Sommige gemeenten hanteren daarbij de norm van 10
km, andere 6 of 7 km. Dit uitgangspunt kan samenvoeging of sluiting van openbare scholen in de weg staan.
Wanneer een school zelfstandig te weinig bestaansrecht heeft, zijn er diverse
scenario’s waarbij de eigen identiteit overeind kan blijven of opnieuw kan
worden vormgegeven. Eén van de mogelijkheden is het oprichten van een
samenwerkingsschool, waarin scholen van verschillende denominaties
samen gaan. In hoofdstuk 5 gaan we hier nader op in.
[67] Daar waar het openbaar onderwijs nog
direct onder de gemeente valt, is het college
van B&W het bevoegd gezag.
[68] Art. 23 Grondwet, lid 4: In elke gemeente
wordt van overheidswege voldoende
openbaar algemeen vormend lager onderwijs
gegeven in een genoegzaam aantal openbare
scholen. Volgens bij de wet te stellen regels
kan afwijking van deze bepaling worden
toegelaten, mits tot het ontvangen van
zodanig onderwijs gelegenheid wordt
gegeven, al dan niet in een openbare school.
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De bestaande wet- en regelgeving vormt op een aantal punten een belemmering om te komen tot een
samenwerkingsschool:

Verantwoordelijkheden

Rijksoverheid OC en W

Rijksoverheid
• Stelt regels en kaders vast
• Bekostiging onderwijs (ook: kleine scholen toeslag)
• Wet- en regelgeving (ook: regels m.b.t. fusies, opheffingsnorm)
• Systematiek van BRIN-nummers: rem op samengaan scholen
• Regierol via Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling.

Gemeente

Gemeente
• onderwijshuisvesting,
• onderwijsbeleid waaronder leerlingenvervoer,
• leerplicht, lokale educatieve agenda,
• voortijdig schoolverlaten en onderwijsachterstandenbeleid;
• toezicht op financiën van het openbaar onderwijs

• Scholen verliezen bij het opgaan in een samenwerkingsschool, met een nieuwe stichting, hun BRIN-nummer. In het
geval de samenwerkingsschool wordt ondergebracht bij een bestaande stichting, is dit vaak het openbaar onderwijs,
waarmee de bijzondere school het BRIN-nummer en –vanwege de grotere rol van de gemeente- zelfstandigheid
verliest. Deze wettelijke verankering van het openbaar onderwijs betekent voor bijzondere scholen een drempel om te
gaan samenwerken.69
• Een samenwerkingsschool mag alleen worden opgericht als beide scholen de opheffingsnorm naderen. Vaak is het
dan al te laat of is er grote tijdsdruk.
Bij samenwerking vanwege het behoud of vergroten van de kwaliteit, hoeven de formele aspecten die gelden voor een
fusie geen rol te spelen. Is samenwerking de opmaat tot een fusie, dan gelden die formele aspecten uiteraard wel. Een
besluit tot duurzame samenwerking vereist advies van de medezeggenschapsraad.70
4.5.8 Weging van argumenten
Voor schoolbesturen wegen de argumenten op het gebied van kwaliteit en bedrijfsvoering over het algemeen
het zwaarst. Het merendeel van de bestuurders vindt dat kwaliteit boven bereikbaarheid en boven
denominatie zou moeten gaan.
Gemeenten hechten meer aan spreiding van onderwijsvoorzieningen (leefbaarheid), maar wegen dit in toenemende
mate af tegen de knelpunten op het gebied van kwaliteit die horen bij een kleine school. Het aspect ‘diversiteit’ speelt
vooral bij schoolbesturen voor bijzonder onderwijs, maar lijkt ook voor hen steeds minder zwaar te wegen.
Dorpsbewoners - en met hen de verenigingen voor dorpsbelangen - protesteren vaak tegen sluiting van een school
met een beroep op de leefbaarheid van een dorp. Het belang van de betrokken ouders van de leerlingen is minder
eenduidig. Ouders kiezen namelijk een school voor hun kinderen op basis van verschillende factoren. Voor de een is
afstand tot huis een bepalende factor, anderen hechten juist veel meer waarde aan kwaliteit, denominatie of
onderwijsrichting of het aantal leeftijdsgenoten voor eigen kind. Het lijkt er op dat ouders steeds gevoeliger worden
voor de argumenten op het gebied van kwaliteit, en daarmee minder fel gekant zijn tegen sluiting van een school.

4.6 Krachtenveld: wie beslist over instandhouding?
Zolang een school boven de grens van 23 leerlingen blijft, is het al dan niet sluiten van een kleine school primair een
zaak van het schoolbestuur. Betreft het een openbare school, dan moet de gemeenteraad een voorgenomen besluit
tot sluiting goedkeuren. De gemeenteraad / B&W kan echter niet besluiten tot sluiting als een schoolbestuur dit niet wil.
Schoolbesturen zijn het bevoegd gezag van de scholen. Ze zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en
voor de financiën van de scholen die onder het bestuur vallen. Het schoolbestuur moet ervoor zorgen dat de financiën
toekomstbestendig zijn. De scholen in Drenthe vallen onder 37 verschillende schoolbesturen. Ze zijn onder te verdelen
in 12 besturen voor het openbaar onderwijs en 25 besturen voor het bijzonder onderwijs (zie bijlage 2, Schoolbesturen
in Drenthe). In sommige gevallen ligt het bevoegd gezag van het openbaar onderwijs bij gemeenten. In Drenthe geldt
dit voor de gemeenten Emmen, Assen en Noordenveld. In die gemeenten zijn de verantwoordelijkheden van de
gemeente gelijk aan die van schoolbesturen. In de negen andere gemeenten is het bevoegd gezag overgegaan naar
een verzelfstandigde stichting voor het openbaar onderwijs.

Schoolbestuur

Schoolbesturen
• budgettering en
• kwaliteit van het onderwijs.

School

De verantwoordelijkheden van de gemeente zijn: onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid waaronder leerlingenvervoer,
leerplicht, lokale educatieve agenda, het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en onderwijsachterstandenbeleid; en
toezicht op financiën van het openbaar onderwijs.
In het schema hiernaast zijn de verantwoordelijkheden nog eens schematisch weergegeven.
Formeel zijn er, naast het schoolbestuur en eventueel de gemeente, geen andere partijen betrokken bij het besluit om
een school te sluiten. In praktijk zijn echter de ouders een belangrijke partij. Felle tegenstand tegen sluiting kan ervoor
zorgen dat de gemeenteraad geen toestemming geeft om een openbare school te sluiten of fuseren.
De praktijk kan soms ook anders lopen dan verwacht. Wanneer ouders zich zorgen gaan maken over de kwaliteit van
het onderwijs, of vinden dat hun kind te weinig leeftijdsgenoten in de klas heeft, dan kan het leerlingenaantal op een
school ineens veel sneller teruglopen dan de leerlingprognoses hadden voorspeld. Dit wordt wel het ‘katalysatoreffect’
genoemd. Openlijke twijfel over de toekomst van een school maakt dat sommige ouders hun kind al eerder - preventief
- op een andere school aanmelden. Dit kan grote gevolgen hebben: op een kleine school hoeven maar enkele
ouderparen op deze manier te ‘stemmen met de voeten’,
of sluiting wordt onvermijdelijk. De tevredenheid van ouders is dus cruciaal; het besluit of een school open blijft is
weliswaar aan het schoolbestuur, maar het zijn de ouders die bepalen of een school nog bestaansrecht heeft.

[69] Huitsing en Bosman, Toekomstbestendig
Plattelandsonderwijs (2011)
[70] Wet medezeggenschap op
scholen - WMS artikel 11d
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4.7 Samenvatting

Daalt het aantal leerlingen zodanig dat een school de deuren moet sluiten, dan heeft dat gevolgen
voor de diversiteit van het onderwijsaanbod in een dorp of regio. Hierbij valt het volgende op:

Dalende leerlingenaantallen stellen schoolbesturen en gemeenten voor vraagstukken op allerlei terreinen.
Alle scholen die te maken hebben met een daling van leerlingenaantallen krijgen te maken met vraagstukken
op het gebied van bedrijfsvoering (financiën, personeel, huisvesting). De belangrijkste zijn:
•
•

•

•
•
•
•

Minder leerlingen betekent minder inkomsten, terwijl de kosten voor huisvesting en personeel voor een deel
gelijk blijven (remanentiekosten)
Een kleine school heeft relatief hoge kosten. De kleine scholen toeslag dekt een deel van de extra kosten,
maar dit is niet altijd voldoende. Niet alle krimpende scholen zijn klein; niet alle krimpende scholen ontvangen dus
een kleine scholen toeslag.
Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de exploitatie van schoolgebouwen, maar kunnen niet zelfstandig
besluiten naar een kleiner gebouw te verhuizen of grootschalige aanpassingen in het gebouw te doen om het
bijvoorbeeld energiezuiniger te maken.
Krimp zorgt ervoor dat er nauwelijks nieuwe docenten kunnen worden aangesteld. Dit zorgt voor vergrijzing van het
personeelsbestand, met hogere kosten. Op termijn kan de vergrijzing zorgen voor een docententekort.
Het vinden van een alternatieve bestemming voor een overtollig klaslokaal of vrijkomend schoolgebouw kost tijd,
en kan in een krimpgebied ook lastig zijn.
Het is ook zonder krimp al moeilijk voor schoolbesturen om sluitend te begroten (mede vanwege bezuinigingen);
krimp versterkt de bestaande financiële problemen.
Het ontwikkelen van een krimpstrategie en het communiceren hierover met betrokkenen kost tijd en dus geld.

•
•
•
•

•

Wanneer de laatste school in een dorp dicht gaat, dan spelen er ook vraagstukken op het gebied van leefbaarheid:
•

•
•

Daalt een school onder een bepaald aantal leerlingen, dan ontstaan er knelpunten op het gebied van
onderwijskwaliteit. De Onderwijsinspectie constateert dat kleine scholen vaker ‘(zeer) zwak’ zijn. De belangrijkste
problemen voor een kleine school zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Weinig leeftijdsgenoten voor kinderen, waardoor sociaal-emotionele ontwikkeling kinderen wordt bemoeilijkt
(pedagogische kwaliteit) en samen leren lastig is (didactische kwaliteit).
Werken in combinatieklas vergt excellente docenten, maar die zijn niet altijd voorhanden (didactische kwaliteit).
Kleine school trekt wellicht meer zorgleerlingen, wat zijn weerslag kan hebben op de leeropbrengsten.
Vanwege het kleine team is er een hoge werkdruk en komen sommige taken onder druk. Een kleine school is extra
kwetsbaar bij ziekte van personeel (organisatorische kwaliteit).
Een kleine school heeft vaak niet alle specialismen in huis (organisatorische kwaliteit).
Een kleine school kan moeilijker voldoen aan de wettelijke verplichting om aansluiting te regelen met
buitenschoolse opvang (organisatorische kwaliteit).
Leerkrachten hebben op kleine school te weinig mogelijkheden voor reflectie en leren van elkaar
(professionele kwaliteit).
Het onderwijskundig leiderschap is minder goed ontwikkeld op kleine scholen: het is lastig om een kwalitatief
goede directeur aan te trekken en te behouden, en op een kleine school wordt vaak te informeel samengewerkt;
(professionele kwaliteit).

Voor de meeste ouders speelt denominatie een steeds minder grote rol bij hun schoolkeuze.
Een specifieke onderwijsmethode is voor een deel van de ouders een belangrijk keuzemotief; zij zijn ook nu
al bereid hiervoor verder te reizen.
Schoolbesturen hechten vaak sterker dan ouders aan diversiteit in denominaties.
Toch wil een aantal schoolbestuurders van bijzonder onderwijs de discussie aangaan over identiteit, en op zoek
naar een nieuwe, gezamenlijke identiteit over de grenzen van denominaties heen. Een deel van hen vreest echter
dat wanneer zij samenwerking zoeken met scholen van andere denominaties, een deel van de ouders overstapt
naar een andere school met een duidelijker christelijk profiel.
In de meeste dorpen in Drenthe is nu overigens al weinig keuze meer. 65 dorpen hebben slechts één school,
41 dorpen hebben helemaal geen school. Er zijn 36 dorpen waar ouders nog de keuze hebben uit meer dan één
denominatie; in slechts 15 dorpen is er nog keuze uit meer dan één onderwijsrichting.

•
•
•

Onder bewoners leeft vaak de vrees dat een dorp zonder school minder leefbaar wordt. Onderzoek toont aan dat
er geen direct verband is: de aanwezigheid van een school in een dorp is geen voorwaarde voor leefbaarheid. Het
is wel van belang dat inwoners van een dorp elkaar ergens kunnen ontmoeten.
Sluiting van een school stelt gemeenten en schoolbesturen voor de vraag of zij voorzieningen willen treffen op het
gebied van leerlingenvervoer.
Een school is een ontmoetingsplek voor ouders en kinderen; bij sluiting van een school moeten betrokken
nadenken over een alternatief hiervoor.
Sluiting van een school kan gevolgen hebben voor andere voorzieningen in een dorp, zeker als zij een gebouw
delen met de school.
Een leegstaand gebouw is slecht voor de ervaren leefbaarheid; leegstand moet dus worden voorkomen.
Het is niet waarschijnlijk dat sluiting van scholen zal leiden tot een leegloop van dorpen.

Wanneer het aantal leerlingen op een kleine school drie jaar onder de wettelijke opheffingsnorm komt, stopt de
rijksbekostiging. Zolang het aantal boven de opheffingsnorm blijft, is open blijven of sluiten een keuze van het
schoolbestuur - en in het geval van het openbaar onderwijs ook van de gemeente. De belangrijkste argumenten om
een kleine school open te houden liggen op het terrein van leefbaarheid en diversiteit. De belangrijkste argumenten om
tot sluiting over te gaan liggen op het vlak van kwaliteit en bedrijfsvoering. Steeds meer partijen vinden dat kwaliteit
zwaarder zou moeten wegen dan nabijheid en diversiteit. Zij pleiten daarom voor het clusteren en opschalen van
basisscholen.

Op basis van overwegingen op het gebied van kwaliteit stellen verschillende schoolbestuurders en wethouders dat er
een ondergrens zou moeten zijn van 50, 80 of zelfs 100 leerlingen, om zo te garanderen dat er minimaal drie, maar
liever vier combinatieklassen geformeerd kunnen worden.
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oplossingsrichtingen

5

Dit hoofdstuk gaat in op de vraag
hoe schoolbesturen en gemeenten
kunnen omgaan met de
vraagstukken die in hoofdstuk 4 aan
de orde kwamen.

In hoofdstuk 4 zagen we dat de
dalende leerlingaantallen zorgen
voor vraagstukken op het
gebied van financiën en
kwaliteit. Op het moment dat
een schoolbestuur voor de
keuze staat om scholen te
sluiten of te fuseren, komen daar
vraagstukken bij op het gebied
van diversiteit en leefbaarheid.

Bij het beschrijven van mogelijke oplossingsrichtingen voor deze vraagstukken
baseren wij ons op literatuuronderzoek en de gesprekken die in het kader van
dit onderzoek zijn gevoerd met schoolbestuurders, wethouders en gemeentelijk
beleidsmedewerkers.
Voor gemeenten is de grote uitdaging bij krimp om een goede spreiding van
onderwijsvoorzieningen in stand te houden, vanuit het oogpunt van
leefbaarheid. Voor schoolbesturen is de grote uitdaging bij krimp om de
kwaliteit van het onderwijs te handhaven en de exploitatie krimpbestendig te
maken. Beide partijen staan voor de uitdaging van behoud van diversiteit van
het onderwijsaanbod, zowel in onderwijskundige als levensbeschouwelijke
richtingen.
Op basis van ervaringen elders in het land is een aantal succesfactoren voor
een geslaagde krimpaanpak te formuleren. Hierover gaat paragraaf 5.1. Eén
van de succesfactoren is ‘op tijd beginnen’: om de gevolgen van krimp goed te
kunnen opvangen, is tijdig in actie komen van essentieel belang. Het bedenken,
plannen en uitvoeren van maatregelen is immers eerder een kwestie van jaren
dan van maanden. Paragraaf 5.2 gaat in op de vraag welke beleidskeuzes
gemeenten en schoolbesturen kunnen maken in de verschillende fasen van
krimp.
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Gemeenten en schoolbesturen kunnen de uitdagingen waar krimp hen voor stelt, op uiteenlopende manieren
oppakken. Dit hoofdstuk biedt een ‘menukaart’, waarbij de mogelijke oplossingsrichtingen als volgt kunnen worden
samengevat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Niets doen
Ieder voor zich
Quick wins op het gebied van bedrijfsvoering / financiën / huisvesting
Quick wins op het gebied van kwaliteit
Samenwerking, zonder fusie
Schaalvergroting: fusie en clustering

In paragraaf 5.3 tot en met 5.8 werken we deze verschillende typen oplossingen verder uit. We gaan ook in op
mogelijke belemmeringen die de genoemde oplossing in de weg staan. Paragraaf 5.9 biedt een beknopt
overzicht van de belangrijkste knelpunten en de mogelijke oplossingen.

5.1 Succesfactoren
De uitdagingen zijn groot en oplossingen zijn niet eenvoudig te realiseren. Krimp biedt echter ook kansen: het dwingt
partijen zich te bezinnen op wat zij werkelijk belangrijk vinden en hun sterke punten verder te versterken. En juist omdat
aanpassingen onvermijdelijk zijn, is nú het moment om een stap voorwaarts te maken en te zorgen voor een
kwaliteitsslag in het onderwijs. Hieronder volgen enkele aanbevelingen om dit proces tot een succes te maken.71
1. Begin op tijd
Het bedenken, plannen en uitvoeren van maatregelen kost veel tijd. Dat komt doordat er veel overleg voor nodig
is om alle betrokkenen te overtuigen van de noodzaak tot veranderingen en hen op één lijn te krijgen.
Wat ‘op tijd’ precies is, hangt af van de uitgangspositie: heeft het bestuur ruime reserves of schrijft
het rode cijfers? Hoe is de huisvestingssituatie?
2. Win goede informatie in
Om een strategisch krimpplan op te kunnen stellen, zijn goede prognoses essentieel. Dit rapport biedt een
aanknopingspunt met prognoses op het niveau van kernen en clusters van kernen. Dit zijn echter geen prognoses
op schoolniveau. Besturen moeten zelf een inschatting maken van de prognoses voor hun scholen,
op basis van voedingsgebieden en marktaandeel.
3. Maak een strategisch beleidsplan, met visie op krimp
Op basis van de feiten en cijfers kunnen schoolbesturen een financieel beleid opstellen voor meerdere jaren, inclusief
een meerjarenformatieplan. In een strategisch meerjarenbeleidsplan geeft een schoolbestuur aan hoe het wil dat het
bestuur en de scholen die daaronder vallen, er over drie tot vijf jaar uit moeten zien en wat het bestuur wil doen om dit
te realiseren. Het beleidsplan komt tot stand op basis van een gedegen analyse van interne en externe ontwikkelingen
(SWOT-analyse). In een situatie van krimp moet het meerjarenbeleidsplan regelmatig opnieuw tegen het licht worden
gehouden.
Onderdelen van het strategische beleidsplan zijn:
1. Het onderwijskundig plan en zorgplan
2. Personeelsbeleidsplan/Meerjarenformatieplan
3. Huisvestingsplan
4. Organisatieplan
5. Financieel plan
6. Communicatieplan
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In het beleidsplan komen heldere beoordelingscriteria voor het sluiten van scholen, waaronder de ondergrens
(leerlingenaantal) en criteria voor kwaliteit, inclusief afspraken hoe deze te meten.
Ook gemeenten moeten tijdig een meerjarenbeleid ontwikkelen met visie op de onderwijsvoorzieningen in hun
gemeente. In hun meerjaren-accommodatiebeleidsplannen rekening houden met de demografische ontwikkelingen.
Leefbaarheid en gewenste spreiding van onderwijsvoorzieningen zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.
4. Zoek samenwerking
Schoolbesturen noch gemeenten kunnen de uitdagingen waar krimp ons voor stelt in hun eentje oplossen. Afstemming
is essentieel om te komen tot een zinvolle spreiding van onderwijsvoorzieningen, al dan niet in combinatie met andere
kindvoorzieningen. Het is verstandig om in een vroegtijdig stadium ook andere sectoren dan alleen het onderwijs te
betrekken bij het overleg: denk aan kinderopvang, sport en cultuur. Samenwerking tussen scholen of tussen
schoolbesturen biedt ook kansen voor kwaliteitsverbetering en kostenreductie. Paragraaf 5.8 en 5.9 gaan hier nader op
in.
5. Communiceer tijdig en betrokken
Krimp roept vaak negatieve emoties op. Niemand sluit graag een school waar kinderen met plezier naar school gaan.
Als schoolbestuur en gemeente is het van belang om oog te hebben voor deze emoties en op betrokken wijze te
communiceren met alle partijen: het personeel, medezeggenschapsraden, ouders, andere dorpsbewoners, de lokale
politiek. Draagvlak voor veranderingen ontstaat pas wanneer er een gedeeld gevoel is dat er iets moet gebeuren (sense
of urgency).
6. Professionaliseer de organisatie
Krimp grijpt in op alle aspecten van bestuur en vraagt expertise op het gebied van financiën, personeelsbeleid,
huisvesting en communicatie. Het is van belang om deze expertise als schoolbestuur in huis te hebben of te halen. Het
nemen van krimpmaatregelen vraagt een professioneel bestuur.
7. Neem krimpmaatregelen op in de begroting
Het omgaan met krimp kost tijd en geld: voor het inwinnen van informatie en prognoses, het maken van krimpplannen,
het ondersteunen van medewerkers bij het vinden van een andere baan en het communiceren met betrokkenen.
8. Houd rekening met neveneffecten
Een snelle daling van het aantal leerlingen op een school kan ervoor zorgen dat problemen ontstaan, die ouders ertoe
brengen om hun kinderen naar een andere school te brengen (katalysatoreffect). Ook publiciteit over het krimpen van
een school kan ouders tot een dergelijke beslissing brengen (publiciteitseffect). Beide effecten kunnen ervoor zorgen
dat de krimp ineens veel harder toeslaat dan de prognoses aangeven.

5.2 Wat kun je doen in welke fase?
Krimp vraagt om een vooruitziende blik, en soms ook om snel handelen. Wat je als schoolbestuur of gemeente precies
kunt doen, hangt onder andere af van de fase waarin je verkeert: is er op dit moment al sprake van krimp, of is het een
ontwikkeling die je verwacht voor de verdere toekomst?
Hieronder zetten wij de handelingsmogelijkheden van schoolbesturen en
gemeenten in verschillende fasen van krimp op een rij.72
[71] Digitaal Handboek Krimp Primair
Onderwijs, www.leerlingendaling.nl
[72] Overgenomen uit Digitaal Handboek
Krimp Primair Onderwijs,
www.leerlingendaling.nl
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Stabiele situatie
Is er sprake van een stabiele situatie, dan hoeven schoolbestuur en gemeente niet veel meer te doen dan het in de
gaten houden van de demografische ontwikkelingen. Regelmatig opvragen van bevolkingsprognoses en het in de
gaten houden van de bevolkingsontwikkeling in de aangrenzende regio’s is voldoende om de vinger aan de pols te
houden.

Beleidskeuzes en visie
De gekozen aanpak is dus afhankelijk van de fase van krimp en het tempo waarin dit zich voltrekt.
Welke inhoudelijke keuzes uiteindelijk gemaakt worden, is ook afhankelijk van de (persoonlijke) overtuigingen
van de beslissers. De volgende paragrafen gaan in op de inhoudelijke keuzes die zij kunnen maken,
en op de overwegingen die hierbij een rol spelen.

Dalende leerlingaantallen verwacht binnen vier jaar
Staat de leerlingendaling voor de deur, dan is het voor zowel schoolbesturen als gemeenten tijd om
scenario’s te ontwikkelen voor de middellange termijn.

5.3 Niets doen

Schoolbesturen doen er verstandig aan om:
• al in deze fase afstemming te zoeken met andere schoolbesturen en de gemeente(n) waar zij actief zijn.
• regionale scenario’s te vertalen naar een eigen meerjarenplanning, inclusief aspecten als
huisvesting, financiën, personeelsbeleid en communicatie, en bij het opstellen van deze
plannen medezeggenschapsraden en werknemersorganisaties vroegtijdig te betrekken.
• ouders en andere stakeholders in een vroeg stadium te laten meedenken over oplossingen.
• de scenario’s en planning jaarlijks te toetsen aan de werkelijke demografische ontwikkeling
en waar nodig bij te stellen - prognoses veranderen immers voortdurend.
• Schoolbesturen kunnen een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over krimp, leefbaarheid
en onderwijskwaliteit door een duidelijk beeld te schetsen van het onderwijs van de toekomst.
Gemeenten kunnen scenario’s ontwikkelen in het kader van de Meerjarenplanning Maatschappelijk Vastgoed.
Gemeenten doen er verstandig aan om al in deze fase:
• afstemming te zoeken met de schoolbesturen die actief zijn in de regio.
• al in deze fase na te denken over mogelijkheden voor (bekostiging van) leerlingenvervoer
Zij kunnen daarnaast een maatschappelijk debat initiëren over krimp, leefbaarheid en onderwijskwaliteit.
Leerlingaantallen dalen
Is er op dit moment al sprake van een leerlingendaling, dan is het de hoogste tijd om actie te ondernemen.
Schoolbesturen doen er verstandig aan om:
• hun onderwijsvoorzieningen te herschikken conform het meerjarenplan.
• daarbij op een goede manier te communiceren met ouders over de noodzaak én voordelen van
herschikking (kwaliteit, duurzaamheid) en een duidelijk toekomstperspectief te schetsen.
• de herschikking ook te bespreken met medezeggenschapsraden en werknemersorganisaties.
met gemeenten en ouders het gesprek aan te gaan over de mogelijkheden van leerlingenvervoer.
• scenario’s en planning jaarlijks te toetsen aan de demografische ontwikkeling en waar nodig bij te stellen.
Gemeenten kunnen in deze fase:
• waar nodig leerlingenvervoer organiseren.
• extra investeren in kwaliteit van samengevoegde, (brede) scholen.
• mensen die bang zijn dat hun woonomgeving verslechtert, een luisterend oor bieden. Belangrijk is wel
dat gemeenten schoolbesturen steunen bij een eventuele herschikking van onderwijsvoorzieningen.

Een schoolbestuur of gemeente kan ervoor kiezen om af te wachten wat de daling van het aantal leerlingen gaat
brengen, en zelf geen actie te ondernemen. De gevolgen van deze strategie laten zich raden: de scholen worden
kleiner, en er ontstaan steeds grotere vraagstukken op het gebied van financiën, werkdruk en onderwijskwaliteit. Een
aantal scholen komt wellicht onder de wettelijke opheffingsnorm, en zal de deuren moeten sluiten.
In dit scenario is geen sprake van een meerjarenstrategie, en geen afstemming tussen schoolbesturen en gemeenten
over de gewenste spreiding van onderwijsvoorzieningen in de toekomst. Dit kan tot gevolg hebben
dat er willekeurige gaten ontstaan in het landschap van onderwijsvoorzieningen, waardoor de bereikbaarheid
en diversiteit van het onderwijsaanbod in gevaar komen.

5.4 Ieder voor zich
In het tweede scenario zoeken gemeenten en schoolbesturen naar manieren om de krimp aan zich voorbij te laten
gaan. Gemeenten kunnen proberen krimp te bestrijden door jonge gezinnen aan te trekken; schoolbesturen kunnen de
concurrentie aangaan met andere scholen en zo proberen te voorkomen dat hun scholen krimpen.
5.4.1 Krimp bestrijden (gemeenten)
Gemeenten kunnen proberen de leerlingendaling tegen te gaan door jonge gezinnen aan te trekken of in ieder geval te
behouden. Gemeenten kunnen vanuit deze wens in hun woonvisie opnemen dat zij vooral willen bouwen voor starters
of gezinnen. Zij kunnen zich nadrukkelijker profileren als aantrekkelijke gemeente voor gezinnen met kinderen,
bijvoorbeeld vanwege het aanbod aan voorzieningen voor sport en cultuur, of de mooie omgeving.
Het is de vraag of deze strategie kansrijk is. Met grootschalige woningbouw voor starters en jonge gezinnen mikt
een gemeente immers op inwoners die er volgens de prognoses niet zijn. Het is ook geen duurzame oplossing op
regionaal niveau: als het al lukt om de doelgroep naar de gemeente te trekken, dan gaat dit ten koste van
andere gemeenten in de regio. De migratie vanuit andere delen van het land is immers beperkt van omvang.
Het probleem wordt dus alleen verplaatst, niet opgelost.
5.4.2 Concurrentie aangaan, marktaandeel vergroten (schoolbesturen)
Een schoolbestuur kan inzetten op het vergroten van het marktaandeel, om zo te zorgen dat de eigen
scholen niet krimpen, of minder hard dan de omgeving. Wil een schoolbestuur de concurrentie aangaan,
dan zijn verschillende strategieën denkbaar:
•

Een school kan zich extra profileren op identiteit of onderwijsmethode, op onderwijskwaliteit of
leerlingenzorg. Een school kan ook de specifieke voordelen van een kleine school in de etalage zetten.
Samenwerking in een (compacte) Brede School, waarbij aantrekkelijke dagarrangementen worden aangeboden
in samenwerking met kinderopvang (0-4 en bso), sportverenigingen en dergelijke om een school aantrekkelijker
te maken voor ouders. Dit geldt eens te meer als de Brede School is gehuisvest in een mooi nieuw gebouw.
Samenwerking met kinderopvang / peuterspeelzalen bevordert ook de instroom van
nieuwe leerlingen. Vanuit die overweging kan een school ook overwegen om kinderen
al vroeger te laten instromen (bijvoorbeeld met 3 jaar en 10 maanden)

Vijf jaar na begin leerlingendaling
Is de krimp al enige jaren geleden ingezet en zijn er al acties in gang gezet om hiermee om te gaan, dan is het voor
zowel gemeenten als schoolbesturen zaak om de demografische ontwikkelingen goed te monitoren en de scenario’s
voor de middellange termijn regelmatig aan te passen – ook nu weer: in afstemming met alle betrokken partijen.

•
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•
•

Organiseren van leerlingenvervoer, om kinderen aan school te binden.
Ondernemerschap ontwikkelen en een marketingtraject inzetten: om visie, missie en doelen
helder te krijgen, evenals het imago en keuzemotieven van ouders. Op basis hiervan kan een
school bepalen welke strategie kansrijk is om meer kinderen in de school te krijgen.

Het vergroten van het marktaandeel is een geschikt middel om de financiële gevolgen van krimp te verminderen,
wanneer het gaat om een (middel-)grote school in een krimpende omgeving. Als strategie om een kleine school
overeind te houden, lijkt het minder geschikt. De prognoses laten in veel gebieden een zo sterke krimp zien, dat veel
kleine scholen ook als zij hun marktaandeel weten te vergroten, toch in de problemen komen. De hoge werkdruk blijft,
de kwaliteit en bedrijfsvoering blijven onder druk staan. Er is nog een probleem: het kan op de korte termijn wellicht
voorkomen dat een school moet sluiten, maar de concurrentie gaat wel ten koste van andere scholen in het dorp of de
regio. Het biedt dus geen duurzame oplossing op regionaal niveau. Op langere termijn biedt samenwerking meer
perspectief dan concurrentie. Een felle concurrentiestrijd nu kan samenwerking met andere besturen in de toekomst in
de weg staan.

5.5 Quick wins
Krimp grijpt in op de kwaliteit van onderwijs, financiën, huisvesting en onderhoud, personeelsbeleid en communicatie.
Besturen is tijdig anticiperen en niet afwachten tot maatregelen onvermijdelijk zijn. Ook al verwacht een schoolbestuur
pas op termijn krimp, dan is het zinvol om nu alvast de bedrijfsvoering en kwaliteit krimpbestendig te maken.
5.5.1 Bedrijfsvoering krimpbestendig maken: financiën, huisvesting, personeel
Krimp leidt tot een terugloop van de inkomsten, terwijl de kosten niet of in een trager tempo dalen. Daarbij moet een
schoolbestuur ook nog eens extra kosten maken voor het ontwikkelen van een krimpstrategie en de communicatie
hierover. Dit maakt het van belang om de kosten in de hand te houden. Hieronder volgt een aantal manieren waarop
een bestuur dit kan doen.
Huisvesting
Waar het gaat om huisvesting kan een bestuur inzetten op besparing van de energielasten door betere isolatie van de
gebouwen en medewerkers bewuster te maken van het belang van energiebesparing.
Zowel schoolbesturen als gemeenten kunnen aansturen op een multifunctionele inzet van schoolgebouwen, wanneer
er door krimp lokalen leeg komen te staan. Wellicht kan een school ruimtes verhuren aan een kinderopvangaanbieder
of peuterspeelzaal, welzijnsorganisatie, bibliotheek, zorgaanbieder, verenigingen, of buurtbewoners. Het schoolbestuur
kan schooldirecteuren met financiële prikkels proberen te bewegen om hier actief mee aan de slag te gaan. Het delen
van een gebouw met andere kindvoorzieningen is echter alleen dán een zinvolle strategie, wanneer er voldoende
kinderen zijn om een kinderopvang of peuterspeelzaal overeind te kunnen houden.
De relatief hoge kosten voor meubilair en materialen kunnen worden gedrukt door gezamenlijk in te kopen met andere
scholen of schoolbesturen. Overtollig meubilair is wellicht bruikbaar voor andere scholen.

Om te zorgen voor een evenwichtige leeftijdsopbouw kan het zinvol zijn om bij ontslag te kiezen voor een ander
systeem dan ‘last in first out’ (voor zover CAO-bepalingen dit toelaten), maar het functioneren mee te laten wegen. Een
andere mogelijkheid is om ouder personeel de mogelijkheid te bieden in een invalpool te gaan werken waar ze zijn
vrijgesteld van andere taken, en jonge leerkrachten aan te stellen voor reguliere lestaken.
Om personeelstekorten in de toekomst te voorkomen, is het ook denkbaar om overtollige, jongere leerkrachten tijdelijk
in een andere sector of regio onder te brengen (detachering). Een andere oplossing die de moeite van het onderzoeken
waard is, is het opzetten van een regionaal mobiliteitscentrum in samenwerking met andere sectoren, waar overtollige
leerkrachten begeleid worden van werk naar werk. Op deze manier kunnen hoogopgeleide mensen voor de regio
behouden worden, en kunnen verwachte arbeidsmarkttekorten in
andere sectoren wellicht aangevuld worden. Als op termijn de vraag
naar leerkrachten in de regio toeneemt, kunnen mensen die via het
Het is van belang om een goed
mobiliteitscentrum elders een baan gevonden hebben, wellicht
terugkeren naar het onderwijs.
en gedegen personeelsbeleid te
T=0
Een laatste manier om als schoolbestuur de kosten in de hand te
houden, is af te wijken van de gebruikelijke bekostigingssystematiek.
Scholen krijgen hun bekostiging op basis van het aantal leerlingen per 1
oktober van het vorige schooljaar. Dit wordt ‘t-1’ genoemd. Over het
algemeen is de ingezette formatie afgestemd op deze bekostiging, en
dus ook op het leerlingenaantal van een jaar eerder. In een situatie van
krimp betekent dit in praktijk dat er meer formatie wordt ingezet dan er
gezien het feitelijk aantal leerlingen nodig is.

voeren met visie op de toekomst,
op basis van een goede planning
en control-cyclus.

Om te voorkomen dat scholen op te grote voet leven, kan een schoolbestuur er ook voor kiezen om intern de
budgetten te verdelen volgens de ‘t=0 systematiek’, waarbij de formatie wordt ingezet die past bij het aantal leerlingen
dat een school in het lopende jaar heeft. Zo kan een reserve worden opgebouwd om de teruglopende inkomsten uit te
dekken.
Aandachtspunt hierbij is wel dat het Participatiefonds eisen stelt aan het aandeel van het totale budget dat
besteed wordt aan personeel, wanneer een schoolbestuur personeel in het rddf (risicodragend deel
van de formatie) wil plaatsen.
5.5.2 Kwaliteit krimpbestendig maken
De grote uitdaging bij krimp is om de kwaliteit van het onderwijs op kleine scholen overeind te houden.
Hiervoor kan een schoolbestuur op korte termijn een aantal acties in gang zetten.
Definieer kwaliteit
Het is verstandig om als schoolbestuur helder te definiëren wat onder ‘kwaliteit’ wordt verstaan, en hoe de kwaliteit op
elk van de scholen gemonitord kan worden. De beoordeling van de Onderwijsinspectie is een duidelijke graadmeter,
maar ook een beoordeling van de kwaliteit door de leerkrachten en directeur en een tevredenheidsmeting onder
ouders kunnen behulpzaam zijn bij het monitoren en verbeteren van de kwaliteit.

Personeel
Wat betreft de kosten voor personeel is het van belang om een goed en gedegen personeelsbeleid te voeren met visie
op de toekomst en op basis van een goede planning en control-cyclus. Een mogelijkheid om te besparen op
personeelskosten is te werken met bovenschoolse directeuren en ondersteunende diensten centraal aan te bieden
vanuit het schoolbestuur. Andere mogelijkheden zijn gelegen in flexibilisering van het personeelsbestand: werken met
bovenschoolse onderwijsteams of werken met tijdelijke contracten, uitzendkrachten of payrolling naast een aantal vaste
krachten. Bij tijdelijke contracten en uitzendconstructies past wel de kanttekening dat dit de kwaliteit van onderwijs niet
altijd ten goede komt. Ook het stimuleren van de uitstroom van ouder personeel kan een besparing opleveren.

Organisatorische kwaliteit
Om de organisatorische kwaliteit te verhogen kan een schoolbestuur taakbeleid opzetten, waarbij zo min mogelij
administratieve last komt te liggen bij de leerkrachten en directeur. Op die manier kan de werkdruk op kleine scholen
verminderd worden. Wellicht biedt de inzet van vrijwilligers in school ook mogelijkheden om het vaste personeel te
ontlasten.
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Professionele kwaliteit
Om de professionele kwaliteit van leerkrachten en schoolleiders te versterken, kan een schoolbestuur inzetten op
bijscholing (bijvoorbeeld in het werken met combinatieklassen), intervisie met collega’s en persoonlijke
ontwikkelingstrajecten en functioneringsgesprekken. Een bestuur kan ook hogere opleidingseisen stellen aan nieuw
aan te nemen personeel. Ook het bevorderen van mobiliteit en brede inzetbaarheid van personeel kan de kwaliteit ten
goede komen. Het instellen van een andere managementstructuur, waarbij een directeur leiding geeft aan meer dan
één school (eventueel aangevuld met locatieleiders per school), kan zorgen voor een hoger niveau directie en een
minder informele vorm van samenwerken.
Didactische kwaliteit
Een mogelijkheid om de didactische kwaliteit te waarborgen is het flexibel omgaan met de klassenindeling, waarbij
leerlingen een deel van de tijd in een combinatieklas zitten, en een deel van de tijd met hun eigen leerjaar.
Aandacht voor zorgleerlingen
Vanuit het oogpunt van pedagogische kwaliteit en didactische kwaliteit is speciale aandacht nodig voor het aanbod
aan zorgleerlingen op kleine scholen. Om te voorkomen dat een te groot deel van de leerlingen extra zorg vraagt,
waarmee de opbrengsten onder druk kunnen komen te staan, kan een schoolbestuur ervoor kiezen om duidelijker aan
te geven welk type leerlingen al dan niet de benodigde zorg kan krijgen op de school, en voor welk type leerlingen
beter doorverwezen kan worden naar andere scholen.
Bovenschoolse onderwijsteams
Een andere mogelijkheid om de kwaliteit van kleine scholen te verhogen, is te gaan samenwerken in bovenschoolse
onderwijsteams die het onderwijs op verschillende locaties verzorgen, en werken met een vast team van ondersteuners
en specialisten. Dit werkt zowel in op de organisatorische kwaliteit, als op de professionele, didactische en
pedagogische kwaliteit. In paragraaf 5.7.1 gaan we nader in op het werken in bovenschoolse onderwijsteams.

5.6 Samenwerking zonder fusie
5.6.1 Met andere scholen binnen bestuur: bovenschoolse onderwijsteams
Een vorm van samenwerking tussen scholen binnen een bestuur is het werken met bovenschoolse onderwijsteams die
het onderwijs op verschillende locaties verzorgen, met een directeur die op verschillende locaties leiding geeft. Er
bestaan verschillende varianten van bovenschoolse teams: het kan gaan om een samenwerking tussen twee of meer
kleine scholen, of om het koppelen van een kleine school aan een grotere. Het werken met bovenschoolse teams heeft
verschillende voordelen. Ten eerste werken leerkrachten zo in een groter team, waardoor ze meer mogelijkheden
hebben voor kennisuitwisseling en reflectie. Het is wellicht makkelijker om een kwalitatief goede directeur aan te
trekken, wanneer deze leiding geeft aan meerdere scholen. Ook de organisatorische kwaliteit is gebaat bij deze
oplossing. In een onderwijsteam zijn verschillende specialismen
vertegenwoordigd: de scholen hebben samen een ib’er, remedial
teacher en dergelijke en ook de administratieve ondersteuning en inzet
In bovenschoolse teams werken
van onderwijsassistenten kan vanuit het bovenschoolse team
gecoördineerd worden. Het is ook mogelijk om leerlingen van de
leerkrachten in een groter team,
verschillende kleine scholen die vallen onder het bovenschoolse team
gezamenlijke activiteiten of lessen te laten volgen. Voordeel voor de
waardoor ze meer mogelijkheden
kinderen is dat ze op deze manier meer leeftijdsgenoten hebben om
mee te leren en spelen. Het werken in een bovenschools team met één
hebben voor kennisuitwisseling en
bovenschools directeur, gezamenlijke ondersteuning en flexibel in te
zetten onderwijskundig personeel is ook een manier om te besparen
reflectie.
op de kosten voor personeel.
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Een bijkomend voordeel van bovenschoolse teams is dat leerkrachten, leerlingen en ouders aan elkaar wennen. Mocht
het op een later moment onontkoombaar blijken om een kleine school te fuseren met een andere school van hetzelfde
bestuur, dan is de overgang voor alle betrokkenen minder groot. Wanneer samenwerking de opmaat is tot een fusie,
dan vereist dat wel formele stappen; het bestuur moet onder meer voldoen aan de eisen van een fusietoets en advies
inwinnen van de medezeggenschapsraad.
Ook zonder bovenschoolse teams kunnen scholen die onder één bestuur vallen intensiever gaan samenwerken. Zo
kan een schoolbestuur ervoor kiezen om de expertise op het terrein van leer- en gedragsproblematiek te bundelen op
bestuursniveau en ter beschikking te stellen aan alle scholen onder het bestuur. Of afspraken maken over welke
scholen zich met een passend onderwijsaanbod gaan richten op zorgleerlingen en / of excellente leerlingen.
5.6.2 Met andere scholen in de regio
Een school kan er ook voor kiezen om kosten te besparen door gezamenlijk met andere scholen in de regio (binnen of
buiten het eigen bestuur) producten en diensten in te kopen (schoonmaak, materialen). Het gezamenlijk aangaan van
contracten met kinderopvangaanbieders biedt wellicht mogelijkheden voor relatief kleine scholen om toch
buitenschoolse opvang aan te bieden.
5.6.3 Met andere besturen
Schoolbesturen in een regio kunnen efficiënter werken en zo hun
overheadkosten beperken wanneer hun bestuursbureaus gebruik maken van
elkaars expertise (uitruil met gesloten beurzen, detachering).
Schoolbesturen kunnen zich gezamenlijk beraden op een strategie in het kader
van krimp. Dit gebeurt in Drenthe bijvoorbeeld in het platform christelijk
onderwijs, waar een gezamenlijke werkgroep is opgericht waar wordt
nagedacht over ‘krimpproof’ personeelsbeleid.
Een andere vorm van samenwerking betreft overleg tussen schoolbesturen
onderling en tussen besturen en gemeenten over de spreiding van scholen in
een gebied. Dit kan resulteren in afspraken over de uitruil van gebouwen tussen
besturen en/of het samenbrengen van scholen in één gebouw.

Overleg tussen
schoolbesturen onderling en
tussen besturen en
gemeenten kan resulteren in
afspraken over de uitruil van
gebouwen.

5.6.4 Met andere partijen: gezamenlijk gebruik gebouw
Samenwerking met andere partijen kan ook in de vorm van het gezamenlijk gebruiken van een gebouw. In een
multifunctionele accommodatie (MFA) kunnen scholen een dak delen met een dorpshuis, bibliotheek,
consultatiebureau, kinderopvang of peuterspeelzaal. In Drenthe worden steeds meer MFA’s ingericht, al dan niet in een
publiek-private samenwerking.
Een voordeel van het huisvesten van scholen in MFA’s is dat de ruimtes efficiënter kunnen worden benut. De zaalruimte
van een school kan ’s avonds dienst doen als oefenruimte voor een muziekvereniging. Is er meer dan één school
gehuisvest in het gebouw, dan kunnen zij beide gebruik maken van het schoolplein.
Een ander voordeel is dat het bijeen brengen van voorzieningen in één gebouw ervoor zorgt dat niet alleen ouders met
schoolgaande kinderen, maar ook andere dorpsbewoners het bezoeken. Het versterkt de ontmoetingsfunctie, en heeft
daarmee een positieve invloed op de sociale cohesie en de leefbaarheid.
Een MFA kan de vorm hebben van een bedrijfsverzamelgebouw, waarin de partijen alleen het dak delen. De
samenwerking kan echter ook intensiever zijn. Hoe intensiever de samenwerking is, hoe groter de financiële en
inhoudelijke voordelen die partijen kunnen behalen met het delen van een gebouw. Samenwerking komt niet vanzelf op
gang; het vergt een zorgvuldige begeleiding van het proces.
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Gemeenten die overwegen een nieuw MFA te bouwen, dienen hierbij rekening te houden met de bevolkingsprognoses.
Dit betekent dat er niet te veel vierkante meters moeten worden gebouwd. Op korte termijn leidt dit wellicht tot enig
ruimtegebrek, maar anders wordt er gebouwd voor (gedeeltelijke) leegstand. Het is ook van belang om van het begin af
aan rekening te houden met gezamenlijk gebruik van de ruimtes in het gebouw. Hoe flexibeler de inrichting, hoe beter
het immers is aan te passen aan toekomstige verschuivingen in ruimtegebruik.
5.6.5 Met kinderopvang
Eén van de partijen waarmee een school kan samenwerken, is de kinderopvang. Dit kan de vorm hebben van het
gezamenlijk gebruik van een gebouw, en/of van een inhoudelijke afstemming in een (compacte) Brede School.73
Het delen van een gebouw met de kinderopvang heeft verschillende voordelen. Ten eerste is het voor ouders prettig
om hun kinderen van 0 tot 12 jaar op één plek onder te kunnen brengen. Het huisvesten in één gebouw is daarmee
bevorderlijk voor de leefbaarheid van een dorp. Dit geldt overigens ook in de situatie waarin de kinderopvang in een
eigen gebouw, op korte afstand van de school, is gehuisvest.
Scholen zijn wettelijk verplicht om tussenschoolse opvang aan te bieden en aansluiting te regelen met naschoolse
opvang. Enige vorm van samenwerking met kinderopvanginstellingen is er dus altijd. Wanneer deze samenwerking de
vorm krijgt van het gezamenlijk gebruik van ruimtes, kan dit voor beide partijen een besparing van de kosten opleveren.
De school bespaart door de verhuur van leegstaande ruimtes, en de kinderopvangaanbieder kan wellicht voor een
gereduceerd tarief ruimtes huren. Dit maakt de kans groter dat een kinderopvangaanbieder ook op een kleine school
bereid is een aanbod neer te zetten.
Het is voor een school aantrekkelijk om kinderopvang of een peuterspeelzaal
in huis te hebben. Dit bevordert immers de instroom van nieuwe leerlingen. Is
er een goed aanbod van buitenschoolse opvang in of bij school (met een
sluitend dagarrangement van 7 tot 7), dan wordt de school daarmee ook voor
ouders van oudere kinderen aantrekkelijker. Het is dus een manier om het
marktaandeel te vergroten of tenminste te behouden.
Een belemmering voor het gezamenlijk gebruik van ruimtes met kinderopvang
is wel dat de regelgeving ten aanzien van de huisvesting verschilt met die van
het basisonderwijs. En het delen van een gebouw met andere
kindvoorzieningen is alleen dán een zinvolle strategie, wanneer er voldoende
kinderen zijn om een kinderopvang of peuterspeelzaal overeind te kunnen
houden.

Het is voor een school
aantrekkelijk om kinderopvang
of een peuterspeelzaal in huis
te hebben. Dit bevordert
immers de instroom van
nieuwe leerlingen.

Gaat de samenwerking verder dan alleen het gebruik van het gebouw, dan kan het een impuls geven aan de kwaliteit
van het onderwijs. Afstemming over doorgaande lijnen komt ten goede aan de pedagogische aanpak. En een goede
afstemming tussen onderwijs, opvang en vrije tijd van kinderen komt ten goede aan de optimale ontplooiing van
kinderen. Dit vergroot de kansen van kinderen, zeker in achterstandssituaties. Samenwerking met kinderopvang kan
ook een impuls geven aan de professionele ontwikkeling van leerkrachten en professionals in de kinderopvang.

5.7 Schaalvergroting: fusie en clustering
5.7.1 Schaalvergroting binnen bestuur: kleine scholen sluiten / samenvoegen
In hoofdstuk 4 zagen we dat een kleine school te maken heeft met relatief hoge kosten, en dat een kleine school op
een aantal punten kwetsbaar is waar het de kwaliteit betreft. Dit kan voor een schoolbestuur reden zijn om te besluiten
om een ondergrens vast te stellen voor de omvang van een school en van de klassen.
Volgens veel betrokkenen is het niet wenselijk dat er meer dan twee leerjaren bij elkaar in een combinatieklas zitten. Dit
pleit voor een ondergrens van 80 leerlingen: dan kunnen er vier combinatieklassen worden geformeerd (1/2, 3/4, 5/6,
7/8).
Het vaststellen van een harde ondergrens doet geen recht aan de specifieke situatie van elke school. Het besluit over
de toekomst van kleine scholen is maatwerk. Een algemene richtlijn kan wel behulpzaam zijn bij het kwaliteitsbeleid:
zodra een school in de buurt van de vastgestelde norm komt, kan het bestuur de kwaliteit extra monitoren.
Kiest een schoolbestuur ervoor om een minimale omvang vast te stellen, dan betekent het in praktijk dat de kleinste
scholen gesloten zullen worden. Hierbij zijn verschillende varianten denkbaar:
• De school sluit;
• De school fuseert met een andere school binnen het bestuur;
• De school fuseert met een andere school, van een ander bestuur.
Voor de eerste variant zullen niet veel besturen kiezen. Dit betekent immers dat de bekostiging van de gesloten school,
inclusief de aantrekkelijke kleine scholen toeslag, in één klap wegvalt. In het geval van een fusie met een andere school
onder hetzelfde bestuur gaat de bekostiging mee naar de fusieschool, waarbij de kleine scholen toeslag geleidelijk
wordt afgebouwd.
5.7.2 Regionale afstemming
Voor gemeenten is de grote uitdaging bij krimp om een goede spreiding van onderwijsvoorzieningen in stand te
houden, vanuit het oogpunt van leefbaarheid. Met het tijdig anticiperen en arrangeren van afstemming tussen
schoolbesturen en voorzieningen, kan de gemeente voorkomen dat er willekeurige gaten vallen in het landschap van
scholen. Ze kan stimuleren dat besturen afspraken maken over spreiding van denominaties en onderwijsmethoden.
Schoolbesturen kunnen afspraken maken met andere schoolbesturen over spreiding van scholen: bijvoorbeeld in de
ene kern een openbare school, in een andere nabije kern een christelijke school.
Het valt te overwegen om een onafhankelijke partij aan te wijzen, die schoolbesturen bijeen brengt en de regie voert op
het proces van samenwerken, over de grenzen van de gemeente en over de
grenzen van de eigen denominatie.
5.7.3 Fusie over grenzen van denominaties heen
Schoolbesturen kunnen besluiten om scholen te laten fuseren over de grenzen
van denominaties heen. Er zijn verschillende varianten denkbaar:

Een mogelijkheid is ook om over en weer gebruik te maken van elkaars personeel (eventueel met gesloten beurzen).
Personeel van de kinderopvang kan onder schooltijd ondersteuning bieden als klassenassistent en zo de werkdruk van
het onderwijsteam verlagen. Een belemmering voor het uitwisselen van personeel tussen kinderopvang en
basisonderwijs is gelegen in de verschillende Cao’s.

•
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•

Fuseren van christelijke en katholieke scholen of christelijke
en gereformeerde scholen (interconfessioneel)
Fuseren van bijzondere en openbare scholen

[73] Een Compacte Brede School is een
alliantie tussen onderwijs, kinderopvang
en peuterspeelzaalwerk. De drie partners
werken hierbij intensief samen in een
gebouw om een volledig dagarrangement
van onderwijs en opvang te kunnen bieden.
Instellingen blijven werken vanuit hun eigen
aanbod. Op een aantal activiteiten werken ze
samen. In een Brede School zijn ook andere
partijen betrokken. Daarbij kunnen de partijen
in een Brede School een gebouw delen, maar
de samenwerking kan ook louter bestaan
uit inhoudelijke afstemming over en het
gezamenlijk organiseren van activiteiten.
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Bij een fusie tussen openbare en bijzondere scholen bestaan er de volgende varianten:
•
•
•

Nieuwe school onder openbaar bestuur, met mogelijkheid levensbeschouwelijk
onderwijs te volgen (bijzondere school verliest BRIN-nummer)
Nieuwe school onder bijzonder bestuur (openbare school verliest BRIN-nummer)
Samenwerkingsschool oprichten: samengaan openbaar en bijzonder onderwijs
onder een nieuw bestuur (beide scholen verliezen hun BRIN-nummer)

Tijdig reflecteren op de eigen identiteit
In hoofdstuk 4 zagen we dat het voor sommige besturen een lastig vraagstuk is hoe zij de eigen identiteit kunnen
waarborgen wanneer een school fuseert met een school van een ander bestuur. Scholen die weten waar ze voor
staan, kunnen een betere strategie kiezen bij krimp. Bij het scherpstellen van de eigen identiteit en schoolprofiel, wordt
meer helder in hoeverre samenwerking mogelijk is of dat zelfstandig blijven een betere optie is. Christelijke scholen
kunnen discussiëren over een nieuwe identiteit, de oude identiteit voorbij, met vooral aandacht voor waarden en
normen.74 Hiermee kunnen ze een brug slaan naar het openbaar onderwijs. In die discussie zijn de volgende vragen
aan de orde:
1.
2.
3.
4.
5.

Wat is de betekenis van de levensbeschouwelijke identiteit op uw school?
Hoe werkt die identiteit door op pedagogisch, onderwijskundig en maatschappelijk terrein?
Welke keuzes maakt u als school?
Hoe beleven de medewerkers de levensbeschouwelijke identiteit?
Hoe betrek je de ouders bij de discussie over de toekomstige identiteit?

De samenwerkingsscholen nader belicht
Volgens de wet op de samenwerkingscholen kan een openbare en bijzonder school samengaan onder de noemer van
een ‘samenwerkingsschool’.75 Binnen dit type school wordt zowel openbaar als bijzonder onderwijs aangeboden. De
school kan de nadere invulling zelf bepalen. In de wet wordt een wettelijke basis geregeld voor de
samenwerkingsscholen. Het bestuur voor openbaar onderwijs en het bestuur voor bijzonder onderwijs dragen de
instandhouding van hun school over aan een ‘stichting samenwerkingsschool’. De gemeenteraad krijgt met invoering
van deze wet een aantal bevoegdheden bij een samenwerkingsschool. Zo kunnen statuten, begroting en jaarrekening,
overdracht, fusie of opheffing slechts worden vastgesteld of besloten na instemming van de gemeenteraad. Als eis voor
het oprichten van een samenwerkingsschool geldt dat minstens een van de samen te voegen scholen binnen zes jaar
dreigt te worden opgeheven.
Enkele geïnterviewde schoolbestuurders geven aan dat ze het lastig vinden om een samenwerking te realiseren waarbij
beide identiteiten in de nieuwe school voldoende tot hun recht komen. Als praktisch bezwaar noemt een bestuurder de
bestuurlijke constructie van de samenwerkingsschool, die er bijvoorbeeld voor zorgt dat personeel dat wil overstappen
naar de samenwerkingsschool, eerst ontslag moet nemen, waarna het bestuur van de samenwerkingsschool ze moet
(her)benoemen.
Belemmeringen bij samenwerking
Een drempel om over te gaan tot fusie over de grenzen van denominaties heen is ten eerste artikel 23 van de
Grondwet, dat openbaar onderwijs garandeert. Gemeenten moeten volgens dit artikel zorg dragen voor voldoende
spreiding van het openbaar onderwijs. Dit uitgangspunt kan samenvoeging of sluiting van openbare scholen in de weg
staan. Het zorgt er ook voor dat bij een fusie tussen bijzonder en openbaar onderwijs, de nieuwe school veelal onder
openbaar bestuur komt. De bijzondere school verliest daarmee het BRIN-nummer en dus de bekostiging, en het
bestuur van de bijzondere school heeft geen zeggenschap meer over de nieuwe school.
Een drempel om te komen tot een samenwerkingsschool is dat beide scholen hierbij hun BRIN-nummer verliezen - en
daarmee ook de kleine scholen toeslag. Verder is het voor scholen een nadeel dat een samenwerkingsschool alleen
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mag worden opgericht als scholen de opheffingsnorm naderen. Vaak is het dan al te laat of is er grote tijdsdruk.76
Uit de interviews kwam de wens naar voren dat het onderwijs gaat lobbyen bij het Ministerie van OCW met het doel
een aantal belemmeringen voor samenwerking op te heffen, zoals het verlies van BRIN-nummer in geval van fusie. Ook
zou het onderwijs de mogelijkheden kunnen verkennen van een neutraal-bijzondere school, waarin christelijk en
openbaar onderwijs samenwerken met een facultatief aanbod van levensbeschouwelijke lessen.
5.7.4 Fusie met kinderopvang
Een schoolbestuur kan er ook voor kiezen om een fusiepartner voor een school te zoeken buiten de kring van
schoolbesturen. Eén variant hierbij is het oprichten van een (integraal) kindcentrum, waarbij naast de school ook de
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk zijn betrokken.
Naast het voordeel dat een school hiermee makkelijker het (wettelijk verplichte) aanbod
van tussenschoolse en (het regelen van) naschoolse opvang kan realiseren, kan ze zich
profileren met een sluitend aanbod van 7 tot 7 en daarmee het marktaandeel vergroten.
Ook kan de school bij een meer intensieve samenwerking met kinderopvang in een
kindcentrum de kwaliteit een flinke impuls geven77:
•
•
•

Een Kindcentrum biedt
een dagprogramma
waarbij het kind

Samenwerking komt ten goede aan de doorgaande lijn in de pedagogische aanpak
centraal staat.
Goede afstemming tussen onderwijs, opvang en vrije tijd van kinderen komt ten
goede aan de optimale ontplooiing van kinderen; vergroot kansen van kinderen in achterstandssituaties.
De professionele ontwikkeling van leerkrachten en professionals kinderopvang krijgt een impuls

Het integraal kindcentrum nader belicht
In een integraal kindcentrum zijn onderwijs, peuterspeelzaal en kinderopvang gefuseerd tot één organisatie, in één
gebouw. In het centrum kunnen kinderen de hele dag verblijven. Er zijn wel verschillende functies, maar geen
versnippering op basis van institutionele verdelingen. Er is één gezamenlijke visie en gezamenlijk personeelsbeleid, met
een duidelijke regie. Het Kindcentrum biedt een dagprogramma waarbij het kind centraal staat en de
instellingsbelangen (onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal) op de achtergrond staan. Er is een sterke
gezamenlijke visie op de ontwikkeling van het kind. Er zijn doorgaande ontwikkelingslijnen in opvang, zorg, onderwijs
en vrije tijd. De organisatie is mede afgestemd op de behoefte van ouders.
Een voorbeeld is het concept van De Sterrenschool78. Op het Groninger platteland loopt het Experiment geïntegreerde
kindvoorzieningen. De uitdaging is om met de verminderde instroom van 0 tot 12 jarigen in onderwijs en kinderopvang,
in de komende decennia toch kwalitatief, betaalbaar en bereikbaar onderwijs overeind te houden. Vergaande
samenwerking tussen primair onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang
lijkt hierbij een voorwaarde.79
5.7.5 Bestuurlijke fusie
Een schoolbestuur kan ervoor kiezen om een fusie aan te gaan met een ander
bestuur in de regio. Dit kan schaalvoordelen opleveren, met name door
besparing van kosten op de bestuursbureaus. Een groter bestuur heeft meer
mogelijkheden om financiële buffers op te bouwen. Mede daardoor kan een
groter bestuur (waaronder zowel kleine als grotere scholen vallen) langer kleine
scholen in stand houden, als zij dat wil.
Een bestuurlijke fusie kan ‘binnen eigen kring’ gestalte krijgen. Dan fuseert een
bestuur voor openbaar onderwijs met een ander bestuur voor openbaar
onderwijs, of een bestuur voor christelijk onderwijs met een ander christelijk
bestuur. Het kan ook gaan om een interconfessionele fusie (christelijk en
katholiek) of een samenwerkingsbestuur waarin het openbaar onderwijs fuseert
met een bestuur voor bijzonder onderwijs.

[74] Ze kunnen zich daarbij laten inspireren
door de ideeën van Henk Pol, lector van
Veelvormig Christelijk Basisonderwijs aan de
Stenden Hogeschool.
[75] De Tweede Kamer heeft in januari 2011
het Wetsvoorstel samenwerkingsscholen
besproken; op 1 februari is dit gepubliceerd
in de wijziging van de Wet op het primair
onderwijs.
[76] Rijksuniversiteit Groningen,
Toekomstbestendig plattelandsonderwijs
(2011)
[77] CMO Groningen, Kinderopvang en het
basisonderwijs in Noord-Groningen (2011)
[78] http://www.desterrenschool.nl/
[79] CMO Groningen, Kinderopvang en
basisonderwijs in Noord-Groningen
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5.8 Knelpunten en oplossingen bij sluiting van school

5.9 Samenvatting

Als scholen zo klein worden, dat sluiting om welke reden dan ook dreigt of al een feit is, dan dreigt een aantal
knelpunten op het gebied van leefbaarheid en huisvesting. Denk aan de ontmoetingsplek voor ouders en kinderen die
verloren gaat, of aan het zoeken van een nieuwe bestemming voor het vrijkomende schoolgebouw.

Wanneer scholen krimpen, hebben zij te maken met een aantal knelpunten op het gebied van bedrijfsvoering en
kwaliteit. Hieronder zetten wij deze knelpunten en mogelijke oplossingen op een rij.

Hieronder staat een aantal van deze knelpunten op een rij, met bijbehorende oplossingen.
5.8.1 Leefbaarheid
In hoofdstuk 4 zagen we dat de vrees bestaat dat een dorp zonder school minder aantrekkelijk is als vestigingsplaats
voor jonge gezinnen; sluiting van een school zou zelfs een vertrekfactor voor deze groep kunnen zijn. Om dit te
voorkomen is het van belang om te zorgen voor een goede bereikbaarheid van het basisonderwijs (leerlingenvervoer)
en een goede aansluiting met de buitenschoolse opvang. Daarnaast is het van belang om in brede zin in te zetten op
een prettig leefklimaat voor gezinnen met (jonge) kinderen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedrijfsvoering
Knelpunten

Algemeen
• Remanentiekosten: Inkomsten dalen, maar kosten huisvesting
en personeel blijven gelijk (gas/water/licht, schoonmaak)
• Krimpstrategie vraagt om extra inzet (tijd, middelen):
doorrekenen scenario’s, planning communicatie

		

Huisvesting en materialen
• Er ontstaat leegstand van lokalen, maar dit levert voor school geen besparing
van kosten op. School kan niet zelf besluiten te verhuizen of lokaal af te
stoten. In krimpregio vaak weinig belangstelling voor leegstaand lokaal
• Materialen en meubilair niet meer gebruikt, maar kosten afschrijving
lopen door. Materialen voor kleine school zijn relatief duur

		

Personeel
• Geen nieuwe aanwas personeel of zelfs ontslagen. Daardoor
vergrijzend personeelsbestand, met relatief hoge personeelskosten.
• Afgestudeerden Pabo komen niet aan de slag. Jonge leerkrachten
kiezen alternatieve carrière of verlaten regio; daardoor op langere termijn
mogelijk docententekort, als oudere leerkrachten met pensioen gaan.
• Mogelijk extra kosten voor werving personeel in toekomst

Quick wins

Besparing energielasten
• Isolatie gebouwen, bewustzijn medewerkers energiegebruik vergroten.

		

Multifunctionele inzet van gebouwen
• Voorziening delen/lokalen verhuren: aan kinderopvang,
welzijnsorganisatie, bibliotheek, zorgaanbieder, verenigingen, buurtbewoners.
• Zorgen dat creativiteit van directeuren wordt beloond
(financiële prikkel vanuit bestuur)
• Organiseer een flexibele pool voor meubilair waar andere
scholen c.q. andere besturen uit kunnen putten in geval van (tijdelijke
uitbreiding of vervanging.
Koop samen met andere scholen / besturen materialen in
• Voer een goed en gedegen personeelsbeleid met visie (op de toekomst)
• Zorg voor een goede planning en control als basis voor keuzes
• Laat scholen m.b.t. managementtaken meer samenwerken,
bv. 1 directeur op 2 scholen.
• Werk met bovenschoolse onderwijsteams: flexibel in te zetten
• Flexibiliseer (naast vaste basis) het personeelsbestand:
tijdelijke contracten, uitzendkrachten, payrolling
• Stimuleer uitstroom ouder personeel
• Bij ontslagen: overweeg ander systeem dan last in first out,
maar laat ook functioneren meewegen (dossiervorming) om
evenwichtiger leeftijdsopbouw te bereiken

Een school is ook een ontmoetingsplek voor ouders en kinderen. In het geval van sluiting moet de gemeente daarom in
gesprek gaan met de dorpsbewoners over alternatieve mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Om te bevorderen dat
kinderen uit een dorp met elkaar om gaan, ook als zij in verschillende dorpen naar school gaan, is het van belang om
activiteiten voor de jeugd te blijven organiseren in een dorp waar de school sluit.
Bij sluiting van een school speelt ook een praktisch vraagstuk: hoe gaan kinderen de vaak grotere afstand naar hun
nieuwe school afleggen? In dit kader wordt soms gepleit voor het instellen van ‘onderbouwscholen’ in de kleine
dorpen, en ‘bovenbouwscholen’ in de grotere kernen. Op die manier hoeven de jongste kinderen niet ver te reizen. Het
is de vraag of dit een haalbare optie is. De leerlingendaling voltrekt zich immers van onderop: juist de lagere klassen
van het basisonderwijs krijgen de komende jaren te maken met een sterke leerlingendaling. Het is dan ook de vraag of
‘onderbouwscholen’ levensvatbaar kunnen zijn.
Een gemeente of schoolbestuur kan ervoor kiezen om leerlingenvervoer te regelen. Gemeenten kunnen zelf een busje
laten rijden, al dan niet met behulp van vrijwilligers of werkzoekenden. Een alternatief is het instellen van een budget per
kind om vervoer te regelen, en ouders zelf de keuze te laten of zij gezamenlijk vervoer regelen, of dit zelfstandig doen.
Een andere optie is te zoeken naar mogelijkheden om verschillende vervoersstromen, zoals het Wmo-vervoer en
leerlingenvervoer te combineren. Bewoners van veel dorpen zijn overigens ook nu al gewend om voor andere zaken,
zoals de boodschappen, verder te reizen. Het autobezit in de dorpen is zeer hoog. Wellicht lost het vraagstuk van het
leerlingenvervoer zich dan ook vanzelf op.
Veilige fietspaden en een veilige verkeerssituatie bij de ‘nieuwe’ school waar kinderen
van een gesloten school naartoe gaan zijn ook aandachtspunten.
5.8.2 Bedrijfsvoering/Huisvesting
Het is van belang om als gemeente (in samenspraak met het dorp) na te denken over
alternatieve bestemmingen voor een schoolgebouw dat vrijkomt. Bij leegstand is
niemand gebaat. Wanneer een school die gaat sluiten een gebouw deelt met een
dorpshuis of andere voorziening, dan is het is van belang om als gemeente tijdig met
een dorp in gesprek te gaan. Kan de voorziening gebruik blijven maken van het
schoolgebouw, of moet men op zoek naar een alternatief?

Het afboeken van
overtollige
schoolgebouwen kost
gemeenten veel geld.

Het afboeken van overtollige schoolgebouwen kost gemeenten veel geld. Het Rijk en/of
de provincie zou daarom kunnen overwegen een sloopfonds in te richten voor vrijkomende schoolgebouwen.
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Klein onderwijsteam
• Hoge werkdruk: veel doen met weinig mensen
• Risico op ziekteverzuim
• Niet alle specialismen aanwezig in school. Kleine school kan daardoor
moeilijker invulling geven aan passend onderwijs en excellentiebeleid
• Minder mogelijkheid voor reflectie en afstemming met collega’s

• Plaats ouder personeel in invalpool waar ze geen taken hoeven te
vervullen buiten het lesgeven om;
stel jonge leerkrachten aan voor reguliere lestaken
• Detacheer jonger, overtollig personeel tijdelijk in andere sector
• Communiceer vroegtijdig en transparant
• Hanteren T=0 systematiek voor budgetteren van individuele scholen
(geen jaar te lang op te grote voet leven)
Oplossingen
voor de langere termijn

Combinatieklassen met kleine jaargroepen
• Vraagt veel van leerkracht: lesgeven op veel niveaus is moeilijk
• Negatieve invloed op soc.-emotionele ontwikkeling
• Negatieve invloed op groepsleren (geen wisselende groepjes mogelijk,
weinig optrekken aan elkaar)
• Minder instructietijd per jaargroep

• Gemeente: zorg voor een meerjaren accommodatiebeleidsplan.
Overleg hierover met schoolbesturen.
Bij nieuwbouw
• Anticiperen op krimp, dus minder m2 bouwen.
(nadeel: in begin is gebouw dan krap)
• Gebouw zo inrichten, dat het
flexibel te gebruiken is door verschillende partijen

		

Multifunctionele inzet van gebouwen
• Inzetten op publiek-private samenwerking
• Verschillende financieringsstromen ontschotten waardoor samenwerking
met andere partijen gemakkelijker wordt
• Niet uitgaan van MFA als ‘bedrijfsverzamelgebouw’
maar als werkelijk samenwerkingsverband dat van onderop groeit
• Harmonisatie regelgeving huisvesting onderwijs en kinderopvang:
nodig voor gezamenlijk gebruik ruimtes
• Harmonisatie CAO onderwijs en kinderopvang,
zodat personeel op beide plaatsen kan worden ingezet
Personeel
• Regionaal mobiliteitscentrum opzetten i.s.m. andere sectoren
(ook vo/mbo). Begeleiding van werk naar werk. Zo overtollige
leerkrachten (hoogopgeleiden!) voor regio behouden. Doel:
• Verwachte arbeidsmarkttekorten in andere sectoren in regio aanvullen.
• Leerkrachten blijven in regio en willen wellicht op termijn terug
in basisonderwijs, als vraag daar toeneemt
• Schaalvergroting basisonderwijs: clustering – sluiting –fusie
• Bestuurlijke schaalvergroting: samenwerking met ander bestuur
(inhuur expertise/uitruil met gesloten beurzen evt. fusie) om kosten
overhead / bestuursbureau te verlagen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kwaliteit

Knelpunten
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Algemeen
• Door terugloop van inkomsten minder budget voor:
- onderwijsvernieuwingen;
- scholing en professionalisering van personeel
- ondersteuning (ib’er, remedial teaching etc.)
• Kleine school vraagt juist extra van leerkrachten
• Kwaliteit van leerkracht en directeur is op kleinere school
nog bepalender dan op grotere
• Moeilijk om goed niveau management/ directeur aan te trekken /
te behouden

Personeel
• Geen / weinig aanwas nieuwe docenten, minder nieuwe inspiratie
• Bij last in first out: vooral jonge docenten moeten weg
• Weinig mogelijkheden voor interne mobiliteit
• Kleine school heeft moeite om buitenschoolse opvang te regelen:
te weinig kinderen om interessant te zijn voor commerciële partij
• Klein schoolbestuur/stafbureau is kwetsbaar en ervaart
hoge werkdruk; professionaliteit en innovatiekracht staan of komen onder druk.
Quick wins

• Ga samenwerken in bovenschoolse onderwijsteams die het
onderwijs op verschillende locaties verzorgen:
- met meerscholen-directeur en op alle scholen een locatieleider
- met bovenschoolse vervangers- en mobiliteitspool.
- met gezamenlijke ib’er, remedial teacher, vakteams ICT
resp. cultuur resp. techniek resp. sport
- met onderwijsassistent en administratieve kracht als ondersteuning
voor directeur en leerkrachten
• Gezamenlijke lessen / activiteiten voor verschillende scholen samen
• Flexibel omgaan met klassenindeling:
bijvoorbeeld deel van de tijd in combinatieklas, deel van de tijd met één leerjaar
• Zet expertisecentrum op op niveau schoolbestuur:
bundeling expertise leer- en gedragsproblematiek etc.
t.b.v. alle scholen onder bestuur
• Zet goed taakbeleid op, met zo min mogelijk administratieve
last bij leerkracht en directeur.
• Zet vrijwilligers in op school om personeel te ontlasten
• Stuur op professionalisering van leerkracht en directeur:
bij- en nascholing gericht op werken in combinatieklassen,
intervisie, mobiliteit, functioneringsgesprekken
• Ga tijdig anticiperen op krimp met Strategisch Personeelsbeleid:
meerjarenformatieplan op basis van goede leerlingprognoses.
Stimuleren dat ook jonge mensen worden aangenomen.
• Ga extra mobiliteit en brede inzetbaarheid belonen.
• Stel oudere werknemers via vervangerspool vrij van extra taken,
maak zo ruimte vrij voor jonge leerkrachten met regulier takenpakket
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• Als leerlingen worden verspreid over andere scholen, ‘valt groep uit elkaar’
• Na sluiting school: afstand naar school voor deel van de kinderen groter
• Door grotere afstanden gaan meer kinderen met auto naar school:
verkeersveiligheid is aandachtspunt

• Instellen van andere managementstructuur:
meerschoolse directeur, evt. daarnaast locatieleider.
• Samenwerken met andere scholen in regio:
gezamenlijk contracteren kinderopvangaanbieder.
Oplossingen
voor de langere termijn

• Schaalvergroting school: mimimumomvang vaststellen
die voldoende is om vier (evt. 3)combinatieklassen
te kunnen formeren van voldoende omvang
• Samenwerking met kinderopvang binnen school
en over en weer medewerkers en ruimten gebruiken
• Bestuurlijke samenwerking t.b.v. uitvoering staffuncties
• Bestuurlijke schaalvergroting: fusie. Openbaar/openbaar
(2 of 3 gemeenten) of openbaar/bijzonder of
bijzonder/bijzonder, binnen en evt. ook buiten gemeente.

Quick wins

• Zorgen voor goede bereikbaarheid basisonderwijs
en bso (leerlingenvervoer). Varianten:
• Budget gemeente voor ouders om zelf vervoer te regelen,
al dan niet gezamenlijk
• Busjes laten rijden, betaald door gemeente
• Inzet werkzoekenden in busjes
• Ga met bewoners in gesprek over alternatieve ontmoetingsruimte
• Activiteiten voor jeugd blijven organiseren in dorp waar school sluit;
stimuleer dat ouders dit oppakken
• Waar nodig aanpassen verkeersituatie bij scholen
• Zorg voor veilige fietspaden
• Bewoners reizen ook al voor boodschappen etc.;
probleem wellicht te overzien

Oplossingen
voor langere termijn

• Combineer vervoersstromen voor leerlingenvervoer, sport, cultuur
• Digitaal afstandsonderwijs
• Zet in op prettig leefklimaat in dorpen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wanneer een school zo klein wordt dat sluiting dreigt, dan speelt een aantal knelpunten op het terrein van diversiteit en
leefbaarheid, naast een aantal specifieke kwesties op het gebied van bedrijfsvoering en huisvesting. Hieronder zetten
wij deze knelpunten en mogelijke oplossingen op een rij.

Diversiteit /
keuzemogelijkheden
Knelpunten

Oplossingen
voor langere termijn

• Als afstemming over spreiding ontbreekt,
dan ontstaan er willekeurige gaten in landschap onderwijsvoorzieningen.
• Minder scholen = per definitie minder keuze:
op gebied van denominaties en/of didactische richting
• Als er nu nog >1 school is: risico dat beide zo klein
worden dat ze niet zelfstandig kunnen blijven bestaan,
en dus beide moeten sluiten
• Regierol gemeenten/provincie (want
ook bovengemeentelijk vraagstuk!):
schoolbesturen en andere partijen bijeen brengen om over
zinvolle spreiding onderwijsvoorzieningen te praten
• In regio afstemming tussen diverse besturen over
spreiding onderwijsmethoden en denominaties.
• Bepalen vorm fusiescholen is maatwerk:
• Fusie, nieuwe school onder openbaar bestuur met
mogelijkheid levensbeschouwelijk onderwijs te volgen
• Fusie na afspraak tussen schoolbesturen over ´uitruil´ scholen:
in ene dorp christelijke school, in ander dorp openbaar
• Oprichting samenwerkingsscholen: combinatie openbaar / bijzonder

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

leefbaarheid
Knelpunten
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• Dorp zonder school minder aantrekkelijk als vestigingsplaats
voor jonge gezinnen? Sluiting school vertrekfactor voor jonge gezinnen?
• School mede bepalend voor vitaliteit in regio?
• Ontmoetingsplek voor ouders en kinderen
in dorp gaat verloren bij sluiting school
• Als school ook activiteiten in dorp organiseert,
valt dat ook weg na sluiting school

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

bedrijfsvoering / huisvesting
Knelpunten

• Als huisvesting gedeeld wordt met andere functies, bijv. dorpshuis,
sluiting school grote gevolgen hebben voor die functies
• Wat te doen met gebouw dat (op termijn) vrijkomt?
• Overschot meubilair en materiaal
• Fusie betekent wegvallen kleine scholen toeslag;
korte compensatieperiode maakt fusie /
sluiting kleine school niet aantrekkelijk voor schoolbestuur

Quick wins

• Denk na over elke investering in een gebouw vanaf moment
dat bekend is dat school gaat sluiten (risico analyse)
• Behoud gebouw met hoge boekwaarde zolang mogelijk voor het dorp.
Nb. Wel aandacht voor exploitatie.
• Zorg voor tijdige herbestemming van materialen en meubilair.

Oplossingen
voor langere termijn

• Tijdig met dorp in gesprek gaan over alternatieven
• Heb een visie, zorg dat je er tijdig bij bent
en de situatie in een breder perspectief beziet.
• Denk in scenario’s en weeg voor- en nadelen af
en zoek samen naar oplossingen
• Sloopfonds voor vrijkomende schoolgebouwen?
• Ga lobbyen in Den Haag voor langere compensatieperiode,
getrapte afbouw van de toeslag
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wat gebeurt er
al in drenthe?

6

Als gevolg van dalende
leerlingaantallen stijgt het aantal
kleine scholen en zal een deel van
de scholen moeten sluiten. Hoe
gaan gemeenten en
schoolbesturen in Drenthe
hiermee om? Wachten ze af tot de

In dit hoofdstuk geven wij een
beeld van wat er in Drenthe
gebeurt, zowel in beleid als
praktijk. We gaan in op de vraag
in welke mate het thema
krimpende scholen (al) een rol
speelt in beleid en praktijk van
de Drentse gemeenten en in dat
van schoolbesturen waaronder
de scholen in Drenthe vallen.

wal het schip keert, of anticiperen

Krimp wordt door geen enkel
schoolbestuur of gemeente in
Drenthe (meer) ontkend. De
ze actief?
onderwijsvisies, de strategische
beleidsplannen en de integrale huisvestingplannen gaan er allemaal van uit dat
de leerlingenaantallen de komende jaren (verder) terug zullen lopen. Het
accommoderen, of meebewegen met krimp, betekent een grote uitdaging voor
de verantwoordelijke bestuurders.

6.1. Op welk moment nemen gemeenten en schoolbesturen
maatregelen?
De daling van de leerlingenaantallen verloopt erg verschillend in de Drentse
gemeenten. Er is een gemeente die al sinds 2003 wordt geconfronteerd met
dalende aantallen. Daar tegenover staan gemeenten die tot op de dag van
vandaag hun leerlingenaantallen nog hebben zien groeien. Er zijn dus grote
verschillen wat betreft het tijdstip waarop krimp zich manifesteert en ook wat
betreft het tempo. Deze factoren bepalen hoeveel tijd er is om te
accommoderen, en spelen daarmee een belangrijke rol in de keuze van het
moment waarop gemeenten en schoolbesturen maatregelen gaan nemen.
Omdat de maatregelen ook goed moeten aansluiten bij de signatuur en visie
van de betrokken gemeenten en schoolbesturen, is het proces een kwestie van
maatwerk80.
Dit illustreren we aan de hand van drie voorbeelden, die laten zien hoe in
Drenthe wordt omgegaan met deze grote verschillen in tijdstip waarop en het
tempo waarin de krimp zich manifesteert.

[80] Taskforce Onderwijs en demografische
omslag, Krimppijn. Aanval op de gevolgen
van krimp voor het onderwijs (2009).
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We beginnen met de gemeente waar sprake is van de grootste en snelste daling van de leerlingenaantallen in Drenthe
en sluiten af met een situatie waarin nu nog (steeds) sprake is van groei. In de tabellen staan de cijfers nog eens op een
rijtje.
6.1.1 Borger-Odoorn
Borger-Odoorn spant, zowel qua tijdstip als tempo waarin de krimp in de afgelopen jaren is verlopen, de kroon in
Drenthe: de daling is er al in 2003 ingezet en de basisgeneratie basisonderwijs nam er het sterkst af, met meer dan
10% in de periode 2000-2011 (zie hoofdstuk 2, kaart 5). Het gaat in deze periode om een daling van ca.300 leerlingen.
De ervaringen van Borger-Odoorn zijn meegenomen in de landelijke strategieontwikkeling bij krimpmaatregelen in het
onderwijs, aangezien Borger-Odoorn ook landelijk gezien behoorde tot een van de eerste gemeenten die te maken
kreeg met krimp. Hun voorbeeld is als casus beschreven door APE in 201081. Voor de beschrijving hieronder putten we
uit dit rapport, aangevuld met actuele informatie uit de gesprekken die in het kader van ons onderzoek zijn gevoerd.

… en wat waren die maatregelen of oplossingen?
Er wordt in het openbaar onderwijs een norm gehanteerd van 50 leerlingen per school. Daarnaast is ervoor gekozen
om een klein aantal (bestaande) scholen in de grotere dorpen door te ontwikkelen tot brede scholen met een volledig
pakket aan voorzieningen, zoals kinderopvang en peuterspeelzalen. Het komt neer op een clustering in drie clusters.
Hiernaast is er voor gekozen om óók enkele kleinere scholen – met minder voorzieningen – te handhaven in de kleine
dorpen, want volgens een van de geïnterviewden ‘is 50 geen harde grens: als bijvoorbeeld keuzevrijheid in het geding
is, kan school met bijzonder profiel langer overblijven.’
In 2011 zijn drie kleine scholen gesloten: in Drouwenermond, Valthermond-Oost en 1e Exloërmond.
Er is tevens iets gedaan aan de informatievoorziening. De prognoses worden nu jaarlijks op basis van het actuele
geboortecijfer in de gemeentelijke basisadministratie opgesteld en blijken op de korte termijn (tot vier jaar)aanzienlijk
dichter bij de werkelijkheid te liggen dan de traditionele voorspellingen83.

	Aantal scholen 2011	Aantal scholen 	Basisgeneratie per 1/1/2000	Basisgeneratie per 1/1/2011	Schoolbesturen

6.1.2 Noordenveld

naar denominatie

19

12 openbaar

2.780

2.474

OPO Borger-Odoorn

6 protestants-christelijk

Conod

1 rooms-katholiek

Viviani
Mgr Niënhausstichting

Ook in de gemeente Noordenveld is de afgelopen jaren sprake geweest van een daling, maar deze was minder sterk
dan in Borger-Odoorn. De daling is in 2004 ingetreden. In de periode van 2000 tot 2011 is de basisgeneratie
basisonderwijs gedaald met 4% (zie hoofdstuk 2, figuur 5). Concreet komt het neer op een daling van ca.120 leerlingen.
In Noordenveld valt het openbaar onderwijs (OPO) nog direct onder het college van B&W, het bijzonder onderwijs
onder de schoolbesturen Penta Primair, COG Drenthe en GSGPO.

Hebben schoolbesturen en gemeente de krimp aan zien komen?
Om de gevolgen van krimp op tijd en goed in kaart te kunnen brengen, is het inwinnen van correcte prognoses
essentieel. Wat de ervaringen van Borger-Odoorn leren is dat goede informatie goud waard is. Het Openbaar Primair
Onderwijs Borger-Odoorn (OPO) heeft de krimp wel zien aankomen, maar niet het tijdstip van aanvang van de
leerlingenkrimp en het tempo waarin de krimp zou verlopen. De gehanteerde leerlingenprognoses gaven structureel
een overschatting van het aantal nieuwe basisschoolleerlingen, met een verkeerde inschatting als gevolg. Bij de
gemeente Borger-Odoorn was wel bekend dat ze te maken gingen krijgen met krimp (de ontgroening op zich was geen
verrassing) maar de krimp verliep veel sneller dan verwacht.
Wanneer brak het moment aan om maatregelen te nemen…
Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn zagen de krimp in 2003 aankomen en voerden in datzelfde jaar
het beleid in dat elke openbare school minimaal 50 leerlingen moest hebben. Scholen met minder
dan 50 leerlingen zouden moeten sluiten.
Voor het schoolbestuur waren de dalende inkomsten door (de sterker dan verwachte) krimp van het aantal leerlingen in
de onderbouw, in combinatie met stijgende kosten door een vergrijzend docentenbestand en oplopende kosten voor
het onderhoud en de schoonmaak van de schoolgebouwen, catastrofaal. De gemeente besloot in 2008 het dagelijks
bestuur over het basisonderwijs over te nemen, het te reorganiseren en stelde een plan op voor de wat langere termijn,
om de sterke leerlingenkrimp van de toekomst te accommoderen. Bij de totstandkoming van de maatregelen is wel
gesproken met bestuurders van scholen voor bijzonder onderwijs in de gemeente, maar dit heeft niet geleid tot
afspraken. Het feit dat het grootste bestuur in het bijzonder onderwijs in meerdere gemeenten actief is en meer grote
dan kleine scholen heeft, speelde hierin mee. De scholen van het CONOD (Christelijk Onderwijs Noord en Oost
Drenthe)82 doen het’- volgens de bestuurder – ‘tot op de dag van vandaag goed. Bij sluiting van andere scholen
worden de voedingsgebieden van onze scholen groter. Afgelopen jaar was er nog sprake van groei.’
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	Aantal scholen 2011	Aantal scholen 	Basisgeneratie per 1/1/2000	Basisgeneratie per 1/1/2011	Schoolbesturen
naar denominatie

20

14 openbaar

3.206

3.078

OPO Noordenveld

5 protestants-christelijk

COG Drenthe

1 reformatorisch

Penta Primair
GSGPO

Hebben schoolbesturen en gemeente de krimp aan zien komen?
Het integrale huisvestingsplan van de gemeente Noordenveld dateert van 2009 en wordt dit jaar (2012) geactualiseerd.
Volgens de gemeentelijke prognoses valt de krimp de komende jaren mee. Er zijn in de afgelopen jaren geen scholen
gesloten. Nu de bouwplannen naar beneden zullen worden bijgesteld 84, verwachten gemeente, OPO en Penta Primair
dat de prognoses sterk naar beneden zullen worden bijgesteld met doorwerking
in formatie, huisvesting en financiën. Voor alle partijen zal dit het moment zijn om
maatregelen te gaan nemen.
Wanneer brak het moment aan om maatregelen te nemen…
De gemeente heeft nu geen specifiek beleid met betrekking tot kleine scholen.
Het huidige collegeakkoord spreekt van instandhouding van kleine scholen, maar
heeft in vergelijking met vorige collegeakkoorden nu een extra nuancering
opgenomen dat het zal gaan om instandhouding ‘waar mogelijk‘. Dit in
tegenstelling tot vorige akkoorden waarin sprake was van (volledige)
instandhouding van kleine scholen.

[81] APE, Krimp en Onderwijs, Vijf case
studies, Bijdrage aan het Handboek Krimp en
Onderwijs, 2010
[82] Conod bestrijkt een groter gebied dan
alleen Borger-Odoorn.
[83] Dat heeft ermee te maken dat er
nauwelijks nieuwe jonge gezinnen naar de
gemeente trekken.
[84] Afspraken tussen provincie en
gemeenten over verandering in het tempo
van de regionale woningbouw in de
Regiovisie Groningen Assen (februari 2012).
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... en wat waren die maatregelen of oplossingen?
Eén van de schoolbesturen voor bijzonder onderwijs in de gemeente Noordenveld, Penta Primair, wordt in Groningen al
sterk geconfronteerd met krimp, meer dan tot nu toe in Drenthe. Hun beleid bestaat uit tijdig anticiperen, tijdig
communiceren met schooldirecties, staf, MR en bevoegd gezag over demografische en sociale kant van krimp en
ontgroening en over de vraag hoe men staat tegenover samenwerkingsscholen (samengaan van christelijk en
openbaar onderwijs). Penta Primair heeft visie ontwikkeld op krimp (Strategisch Beleid 2011-2015, met aandacht voor
krimp, Visiedocument Krimp en Kwetsbaarheid (2012), meerjarenformatieplan) en zoekt concreet naar oplossingen (in
samenwerkingsschool of fusie met een grotere school). Momenteel worden er gesprekken gevoerd over ‘ de meest
ideale maat voor een school’.

6.2. Hoe spelen gemeenten en schoolbesturen in Drenthe in op krimp?
De manier waarop gemeenten en schoolbesturen inspelen op krimp en ook het moment waarop, verschilt sterk per
situatie. Dat hebben we aan de hand van de drie hierboven beschreven voorbeelden kunnen zien. Betrokken partijen
doen hun best om te ‘anticiperen in plaats van reageren’
In alle gevallen gaat over het begeleiden van krimp (‘(waar mogelijk) scholen handhaven in dorpen en wijken,
zolang het kan!’), in een enkel geval zelfs om het benutten. Bestrijden van krimp lijkt niet aan de orde hoewel een aantal schoolbesturen wel inzet op het vergroten van het marktaandeel, en enkele gemeenten inzetten op
het werven en behouden van jonge gezinnen.

6.1.3 Meppel
Afgaande op de gemeentelijke groei/krimp percentages van de basisgeneratie basisonderwijs zouden we kunnen
veronderstellen dat de urgentie om te antiperen op krimp minder gevoeld wordt in de gemeenten waar nog sprake is
van groei. Maar niets is minder waar. Ook in een gemeente als Meppel wordt geanticipeerd op de situatie, want de
daling van leerlingenaantallen is ook daar onontkoombaar.

	Aantal scholen 2011	Aantal scholen 	Basisgeneratie per 1/1/2000	Basisgeneratie per 1/1/2011	Schoolbesturen
naar denominatie

16

6 openbaar
7 protestants-christelijk

2.974

3.538

St Promes
PCBO Meppel

1 rooms-katholiek

VCPOZD

1 reformatorisch

St Catent

1 vrije school

In deze paragraaf geven we een beeld van de concrete maatregelen of oplossingen die de schoolbesturen en
gemeenten in Drenthe nemen of voorbereiden. Steeds wordt daarbij vermeld welke gemeente of schoolbestuur in
Drenthe het betreft. De maatregelen en oplossingen zijn op dezelfde manier gerangschikt als in de ‘menukaart’ in
hoofdstuk 5. De oplossingen lopen op van zelfstandig doorgaan en de concurrentie aangaan (6.2.1.), naar relatief
eenvoudige ingrepen die een school zelfstandig kan doorvoeren op het gebied van het krimpbestendig maken van
bedrijfsvoering en kwaliteit (6.2.2) tot samenwerking zonder fusie (6.2.3) en -een stap verder- schaalvergroting (fusie en
clustering) (6.2.4). Soms wordt hierbij ook over gemeentegrenzen gekeken, zoals in de gemeente Emmen, waar ‘in
gebieden waar sprake is van gemeentegrenzen met omliggende schoolbesturen (Borger-Odoorn en Coevorden)
gekeken dient te worden naar de effecten voor de bereikbaarheid in geval van samenvoeging en eventuele sluiting van
scholen’87.

VGPO De Zevenster

Wij baseren ons in dit hoofdstuk op beleidsstukken van schoolbesturen en gemeenten, voor zover beschikbaar, en de
resultaten van de (telefonische) interviewronde onder schoolbesturen en gemeenten. De opsomming van maatregelen
en acties die in Drenthe zijn ingezet is niet uitputtend.

Vrije scholen Athena

Hebben schoolbesturen en gemeenten de krimp aan zien komen?
De gemeente Meppel, waar de afgelopen periode sprake is geweest van de hoogste groei van de basisgeneratie in
Drenthe (19%), anticipeert nu op een daling van het aantal basisschoolleerlingen vanaf 2013 en op de gevolgen die dit
zal hebben voor huisvesting.85 De gemeente Meppel wil het basisonderwijs in elke wijk vertegenwoordigd blijven zien
en onderscheidt om die reden in haar integrale huisvestingsplan de ontwikkelingen op wijkniveau. De prognoses tot het
jaar 2025 worden gemaakt op wijkniveau, inclusief een analyse van de voedingsgebieden van de scholen.
… en voor welke maatregelen of oplossingen wordt gekozen?
Meppel krimpt nu nog niet hard, het strategisch beleidsplan van het schoolbestuur bijzonder onderwijs PCBO Meppel
2010-2014 spreekt dan ook nog niet van krimp. Voor het schoolbestuur van het openbaar onderwijs Stichting Promes
geldt de leerlingendaling in het omliggende gebied echter al wel als een aandachtspunt. Daar ontstaan nu overschotten
aan docenten en dit zal kunnen betekenen dat mensen die door Promes in de rddf86 zijn geplaatst, straks minder kans
hebben op werk. De stichting Promes wil de gevolgen van krimp voor Meppel op tijd en goed in kaart hebben en heeft
besloten eigen prognoses te maken op grond van het aantal aanmeldingen op de scholen, het aantal kinderen op
peuterspeelzalen , de feitelijke geboortecijfers en het (historisch) marktaandeel. Voorheen maakte ze gebruik van de
gemeentelijke prognoses.

6.2.1 Profilering
Een schoolbestuur kan proberen het marktaandeel van de scholen te vergroten, waardoor eigen scholen minder
krimpen dan de omgeving. Mocht daarvoor worden gekozen, dan is de inzet van marketing en communicatie een
probaat middel om de kwaliteiten die een kleine school heeft te etaleren. In het Bestuurlijk Koersplan Emmen wordt
bijvoorbeeld expliciet aandacht gevraagd voor marketing.
In Drenthe zien we dat de profilering zich richt op verschillende terreinen, te weten op:
• de aantrekkelijkheid van woon- en werkomgeving,
• de samenwerking van scholen met andere voorzieningen,
• de identiteit, het onderwijskundig concept en de kwaliteit.
Daarnaast zijn nog enkele voorbeelden genoemd van een marketingaanpak.

[85] Integraal Huisvestingsplan Meppel (2012).
[86] Risicodragend deel van de formatie
[87] Gemeente Emmen, Bestuurlijk Koersplan
2011-2015 .
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Profilering - marktaandeel vergroten

• Overleg Wolderwijs en gemeente de Wolden over leegstandbeleid
• Wens doordecentraliseren (PricoH Hoogeveen)

Concurrentie aangaan / profileren op aantrekkelijke woon/werkomgeving

• Meerjarig onderhoud doordecentraliseren (gemeente Assen)

• Nadenken over hoe je mensen kunt trekken uit andere delen van Nederland, maar ook bijvoorbeeld uit

• Samenwerking scholen en kinderopvang. Voorbeeld van kinderopvang binnen de school; uitwisseling ruimten en medewerkers,

aangrenzende gemeenten (gemeente de Wolden)

vooralsnog met gesloten beurzen. (Pinokkio in Assen (COG Drenthe))

• Tweeverdienende ouders trekken en/of vasthouden met voorzieningenstructuur in de dorpen (gemeente Westerveld)
Personeel
Profileren op samenwerking
• Goede samenwerking met voorschoolse voorzieningen en met voortgezet onderwijs (doorlopende leerlijnen) (gemeente Emmen)
• Onderbrengen van peuterspeelzaalwerk bij scholen voor openbaar onderwijs, vanwege aanzuigende werking (gemeente Hoogeveen)

Flankerend personeelsbeleid
• Diverse besturen voor bijzonder onderwijs spreken hierover in Platform christelijk onderwijs Drenthe
• Vacaturestop voor directeuren (gemeente Emmen)
• Stop op inhuren van derden (gemeente Emmen)

Profileren op identiteit, onderwijskundig concept, kwaliteit

• Leeftijdsbewust personeelsbeleid (Wolderwijs)

• Extra aanbod voor hoogbegaafden (PCBO Meppel)

• Inzet uitzendkrachten (OPO Borger-Odoorn, Wolderwijs) 88

• Andere schooltijden (St Baasis)

• Meerjarenformatieplan (OPO Noordenveld) (PrimaH Aa en Hunze)
• Bij aanstellingsbeleid nog gebruik maken van RDDF (Risico Dragend Deel Formatie) (Wolderwijs)

Marketing

• Nieuw formatiebeleid (Krimp/groei scenario) als reactie op nieuwe groeiregeling 2010 (PricoH Hoogeveen) 89

• “Versterken van verscheidenheid door krachtige schoolprofielen en door te (blijven) zoeken naar onderscheiding. De scholen zijn actief
in de wijk, het dorp of de buurt waarin ze staan. Ze zetten zich in om een positief imago te verwerven bij (nieuwe) ouders en aantrekkelijk te

Nieuwe management structuren

zijn voor startende leerkrachten. Ouders gaan meer bewust kiezen voor een school; marketing is belangrijk”

• Meerschoolse directeuren, in 2015 moeten 5 onderwijsteams worden gerealiseerd en heeft 1 directeur de leiding over 2 scholen (St Talent) 90

(gemeente Emmen, Koersplan Emmen).

• (flexibele) bovenschoolse onderwijsteams (gemeente Emmen)

• Bedoeling dat alle scholen marketing aanpak toepassen, volgen marketing training, stimuleren ondernemerschap (PricoH Hoogeveen)

• Samenwerking in bovenschoolse teams (Wolderwijs), met 1 directeur. Binnen 3 jaar terug naar 7 directeuren.

• 2 x jaarlijks nieuwsbrief aan ouders, website (COG Drenthe)
Kwaliteit

6.2.2 Quick wins
Het accent van veel maatregelen van gemeenten en schoolbesturen in Drenthe ligt momenteel in de sfeer van de
zogenaamde ‘quick wins’, oftewel op het krimpbestendig maken van de bedrijfsvoering van de school. Hiermee kan op
korte termijn ‘winst’ worden geboekt en kan zelfstandige voortzetting (nog) worden gegarandeerd. De maatregelen
komen kort gezegd neer op het aanpassen van het uitgavenpatroon, via het aanpassen van de formatie of het
voorkomen van leegstand.
Een andere grote uitdaging bij krimp is om bij kleine scholen de kwaliteit van het onderwijs overeind te houden. Naast
de quick wins op het gebied van bedrijfsvoering, bestaan er ook quick wins op het gebied van kwaliteit. In de tabel
hieronder worden de verschillende quick wins genoemd die in Drenthe worden gerealiseerd, onder vermelding van de
gemeente of schoolbestuur in Drenthe die het betreft.

• Algemeen: Traject ‘opbrengstgericht werken’ vanuit Agenda voor de Veenkoloniën (Viviani, PrimaH, SKOD, Openbaar onderwijs Emmen)
• Professionele kwaliteit: Meerjarenformatieplan bovenschoolse teams- sturen op kwaliteit (PrimaH Aa en Hunze)
• Didactische /organisatorische kwaliteit: Strategisch beleidsplan met visie op krimp, visie op kwaliteit en hoe kwaliteit te meten
(Penta Primair)
• Leerkrachten sturen op kwaliteit - meerjarenformatieplan (Wolderwijs)
• Pedagogische kwaliteit: Nauwkeurigere verdeling impulsgelden (bedoeld voor scholen met veel achterstandsleerlingen) uit
postcodegebieden (Alteveer). Die toewijzing gebeurt nu op basis van postcode, maar dat heeft er in een aantal gemeenten toe geleid
dat het geld is terechtgekomen bij scholen die dat niet nodig hebben.

6.2.3 Samenwerking zonder fusie
Samenwerking tussen scholen en andere partijen wordt op een aantal verschillende manieren vorm gegeven. Een
aantal schoolbesturen werkt met bovenschoolse onderwijsteams die het onderwijs op verschillende locaties verzorgen,
met een directeur die op verschillende locaties leiding geeft.

Quick wins - krimpbestendig maken bedrijfsvoering en kwaliteit
Financiën

Enkele gemeenten in Drenthe stimuleren met hun accommodatiebeleid samenwerkingsverbanden door scholen onder
te brengen in Brede scholen en MFA’s en aan te sturen op het gezamenlijk gebruik van deze gebouwen.

• Bestuurlijk Koersplan (gemeente Emmen): 8 maatregelen op een rij om met financiële problemen om te gaan.
• Invoeren T=0 systematiek voor budgetteren individuele scholen.(St Talent)
• Zo lang mogelijk gebruikmaken van Kleine Scholen Toeslag en hiermee zo lang mogelijk scholen openhouden en in stand houden
huidige locaties, inclusief scholen die qua leerlingaantallen in gevaarzone verkeren. (St Talent)

Een aantal schoolbesturen streeft ernaar om ouders en dorpsbelangen al in een
vroeg stadium te betrekken als er sprake is van dreiging van sluiting van kleine
scholen en hen op die manier alvast te laten wennen aan samenwerking.

• Drukken materiële kosten: nieuwe energiecontracten, nieuwe dubbele ramen (Wolderwijs)

[88] Wolderwijs Flankerend beleid 1 augustus
2011 tot 1 augustus 2014
[89] Groei- en krimpregeling personele
bekostiging, 2011 PricoH 
[90] St Talent experimenteert met
onderwijsteams waarbij een directeur
meerdere scholen aanstuurt en de
leerkrachten van die scholen ziet als
één team.

• Drukken materiële kosten: gezamenlijke inkoop met andere besturen (PrimaH Aa en Hunze, COG Drenthe)
Huisvesting
• Integraal huisvestingsplan, (gemeente Hoogeveen 2012) lege lokalen verhuren (Westerveld), afbouw huisvesting,
meerjaren accommodatieplan (gemeente Tynaarlo)
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Samenwerken zonder fusie

Samenwerken zonder fusie

Wennen aan samenwerken

Clustering

• Bij dreiging van sluiten van kleine school tijdig in contact met ouders en dorpsbelangen.(Wolderwijs)

• Visiedocument 2012 over toekomst openbare scholen: Bestuurlijk Koersplan (gemeente Emmen)

• Samenwerking op Maat: Kleine scholen die richting ondergrens gaan, in een vroeg stadium koppelen aan een nabijgelegen grotere school

• Clustering scholen in aantal onderwijsvoorzieningen met aanvullende voorzieningen (kdv, psz) in MFA. Vervoer binnen cluster.

en laten samenwerken. Aan elkaar laten wennen van kinderen, ouders en teams. (PrimaH Aa en Hunze, gemeente Emmen)

(Gemeente Borger-Odoorn)
• Onderbrengen van peuterspeelzaalwerk bij openbaar onderwijsscholen, vanwege aanzuigende werking (Gemeente Hoogeveen)

Samenwerken met andere scholen
• Meerschoolse directeuren, in 2015 moeten 5 onderwijsteams worden gerealiseerd, waarbij 1 directeur de leiding heeft over 2 scholen
(St Talent)

Fusie
• Als school gaat sluiten: altijd fuseren, niet zomaar sluiten. Want: vergoeding (inclusief KST) op basis van aantal kinderen voor fusie

• (flexibele) bovenschoolse onderwijsteams (gemeente Emmen)
• Samenwerking in bovenschoolse teams met 1 directeur. Binnen 3 jaar terug naar 7 directeuren (Wolderwijs)

gaat mee naar fusieschool. (gemeente Borger-Odoorn)
• Augustus 2012 fusie van openbare scholen d’Ekkelboom en de Zwermkorf in Zuidwolde tot nieuwe openbare school ‘t Groene Hart,
die zich verder ontwikkelt tot brede school. (Gemeente de Wolden)

Samenwerking op bestuurlijk niveau
• Gezamenlijke inkoop van scholen. Over 4 jaar mogelijk 1 stafbureau. (Wolderwijs)

Fusie over grenzen van denominatie heen
• Onderzoek van samenwerkingsvormen: Organisatie bijeenkomst over “Hoe staan we tegenover samenwerkingsscholen (christelijk en

Gezamenlijk gebruik van gebouw

openbaar onderwijs) ook met andere denominaties (Onderwijsstichting Arcade, Penta Primair)

• Geen nieuwe scholen bouwen; als er nieuwe huisvesting moet komen dan in MFA’s en daarmee stimuleren van samenwerkingsverbanden
(gemeente Hoogeveen)

Realisatie samenwerkingsscholen

• Streven naar multifunctionaliteit, als het past. In Gasselternijveen zitten een openbare en een christelijke school in 1 pand. Alles is
gescheiden in dit MFA. Er wordt alleen gezamenlijk gebruik gemaakt van het schoolplein (op verschillende tijden)
• Beleid: Scholen onderbrengen in een MFA (gemeente Tynaarlo: doel om 50% in MFA onder te brengen), opstellen van accommodatie-

Anno 2012 zijn er in Drenthe drie samenwerkingsscholen gerealiseerd.91
• Basisschool Hijken (sinds 2010): samenwerking openbaar en christelijk onderwijs onder openbaar bestuur (COG Drenthe en OBOMD)
• Samenwerkingsschool Oostermoer in Gieterveen (sinds 1990): samenwerking openbaar en christelijk onderwijs onder een nieuw
opgericht bestuur, een 1-pitter.

plannen per kern. Gemeente Tynaarlo wil stimuleren dat dorpen/kernen samen met de school om tafel gaan t.b.v. de leefbaarheid.
De school is daarbij een belangrijk instituut.

• Jenaplanschool Kristalla in Emmen (2009): samenwerking tussen protestants christelijk en katholiek onderwijs, een zogenaamde
interconfessionele school. Aanvankelijk onder nieuw bestuur Stichting Delflanden. In 2012 overheveling naar Stichting Katholiek

• Samenwerking in Brede School (Wolderwijs)

Onderwijs Emmen.
Samenwerking scholen en kinderopvang
• Voorbeeld van kinderopvang binnen de school; uitwisseling ruimten en medewerkers, vooralsnog met gesloten beurzen.
(Pinokkio in Assen (COG Drenthe))

Schoolbestuurlijke schaalvergroting
• Pilot verkenning bestuurlijke samenwerking of fusie COG-OBOMD

6.2.4 Schaalvergroting: fusie en clustering

Regionale samenwerking

Schaalvergroting krijgt in Drenthe op verschillende manieren vorm. Schoolbesturen kiezen bij voorkeur niet voor sluiting
van scholen, het zou namelijk betekenen dat de bekostiging van de gesloten school, inclusief de aantrekkelijke kleine
scholen toeslag, in één klap wegvalt. Bij fusie gaat de bekostiging mee naar de fusieschool, waarna de kleine scholen
toeslag geleidelijk wordt afgebouwd. In Drenthe is ook sprake van fusie over grenzen van denominatie heen: er zijn
inmiddels drie samenwerkingsscholen waarin openbaar en christelijk onderwijs samenwerken.

• Emmen: “In gebieden waar sprake is van gemeentegrenzen met omliggende schoolbesturen (Borger-Odoorn en Coevorden)

De eerste verkenningen van bestuurlijke samenwerking over de grenzen van de eigen denominatie heen komen op
gang. Meerdere schoolbesturen onderzoeken de verschillende mogelijke samenwerkingsvormen en dit leidt in een
aantal situaties tot concrete verkenningen van bestuurlijke samenwerking met (meerdere) gemeenten en
schoolbesturen. Darbij is ook sprake van regionale verkenningen, waarbij aandacht wordt geschonken aan spreiding
en bereikbaarheid van denominaties en onderwijsmethoden.

In Drenthe speelt het thema krimpende scholen in toenemende mate een rol in beleid en praktijk van gemeenten en
schoolbesturen in Drenthe. Het tijdstip waarop krimp zich manifesteert en het
tempo spelen een belangrijke rol in de keuze van het moment waarop
gemeenten en schoolbesturen maatregelen gaan nemen.

• Verkennen samenwerking in regionaal verband, met 5 gemeenten, schoolbesturen, etc. (Penta Primair)
dient gekeken te worden naar de effecten voor de bereikbaarheid in geval van samenvoeging en eventuele sluiting van scholen” 92.

6.3 Samenvatting

Gemeenten en besturen in Drenthe nemen maatregelen en oplossingen op het
terrein van:
•
•
•
•
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Profilering
Quick wins om organisatie krimpbestendig te maken
Samenwerking zonder fusie, en
Schaalvergroting, fusie en clustering

[91] Penta Primair, met drie scholen in
gemeente Noordenveld, heeft ook ervaring
met een fusie tot Samenwerkingschool
net over de provinciegrens:  
Samenwerkingsschool De Aquarel in
Sebaldeburen, een samenwerking tussen
openbaar en christelijk onderwijs, onder
openbaar bestuur. In 2012 volgt mogelijk een
soortgelijke fusie in Boerakker.
[92] Gemeente Emmen, Bestuurlijk Koersplan
2011-2015 , Verrassend passend
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conclusies
& aanbevelingen

7

De uitdaging van dalende leerlingenaantallen is groot
• Het basisonderwijs in Drenthe staat het komend decennium 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%. De krimp slaat het hardste toe in gemeente
Westerveld, De Wolden, Midden-Drenthe en Aa en Hunze (alle meer dan 25%).
• Verschillende prognosemodellen leiden tot verschillende prognoses, maar
de trend is in alle gevallen dezelfde: de daling die in sommige gemeenten al een
aantal jaar geleden is ingezet, zal de komende jaren verder doorzetten.
• De dalende leerlingenaantallen stellen scholen en schoolbesturen voor
grote vraagstukken, met name op het gebied van financiën en
onderwijskwaliteit. Als scholen sluiten, spelen er daarnaast ook vraagstukken
op het gebied van diversiteit en leefbaarheid.

Maar krimp biedt ook kansen
• 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.

Krimp heeft financiële consequenties …
• De gevolgen van krimp voor het basisonderwijs strekken zich uit over
verschillende terreinen: financiën, onderwijskwaliteit, diversiteit en leefbaarheid.
• Alle scholen die te maken hebben met een daling van leerlingenaantallen
krijgen te maken met vraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering
(financiën, personeel, huisvesting). Dit heeft te maken met het verschijnsel van
de remanentiekosten: minder leerlingen betekent minder inkomsten, terwijl de
kosten voor huisvesting en personeel voor een deel gelijk blijven.
• De dalende inkomsten worden slechts ten dele gecompenseerd
door de kleine scholen toeslag.
• De financiële gevolgen van krimp kunnen schoolbesturen doen besluiten
om scholen samen te voegen of te sluiten.
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... personele consequenties …
• Krimp zorgt ervoor dat er nauwelijks nieuwe docenten kunnen worden aangesteld, en mogelijk docenten ontslagen
moeten worden. Dit zorgt voor vergrijzing van het personeelsbestand, met hogere kosten. Op termijn kan de vergrijzing
zorgen voor een docententekort.
• Drenthe heeft er belang bij om hoog opgeleide werknemers te behouden voor de regio.

“

Doe onderzoek naar de mogelijkheden voor een regionaal mobiliteitscentrum in samenwerking met andere
sectoren, om overtollige leerkrachten te begeleiden van werk naar werk of tijdelijk in een andere sector onder te
brengen (detachering), zodat ze weer in het onderwijs kunnen instromen als daar in de toekomst meer vraag naar
leerkrachten ontstaat.

... en consequenties op het gebied van kwaliteit
• Daalt een school onder een bepaald aantal leerlingen, dan ontstaan er knelpunten op het gebied van
onderwijskwaliteit. De Onderwijsinspectie constateert dat kleine scholen vaker ‘(zeer) zwak’ zijn. Kleine scholen zijn
kwetsbaar: zowel op het gebied van organisatorische kwaliteit, als van didactische, pedagogische en professionele
kwaliteit.
• Een kleine school brengt risico’s met zich mee voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en voor de
onderwijsprestaties. Bovendien komt de professionele kwaliteit van leerkrachten en management onder druk,
terwijl deze juist van cruciaal belang zijn voor de onderwijsprestaties. Een kleine school wordt daarmee erg kwetsbaar.
• Steeds meer schoolbesturen beraden zich op de gewenste minimumomvang voor een school vanuit het oogpunt
van kwaliteit. Dit kan uitmonden in het besluit om scholen samen te voegen:
hetzij verschillende scholen binnen één bestuur, hetzij over de grenzen van denominaties heen.

“

Nu steeds minder ouders hun schoolkeuze baseren op de denominatie van een school, zouden
schoolbesturen zich hier wellicht ook minder druk over hoeven maken. Zij kunnen hun energie dan ook beter richten op
samenwerken, in wat voor vorm dan ook, met het doel in krimpregio’s goed onderwijs overeind te houden.
Bij besluitvorming over instandhouding van scholen is diversiteit van het aanbod een aandachtspunt. Hoe dit vorm
krijgt, is afhankelijk van de lokale situatie. Keuzemogelijkheden op het gebied van levensbeschouwelijk onderwijs
kunnen ook binnen een school georganiseerd worden.

Een dorp zonder school kan ook leefbaar zijn
• Wanneer de laatste school in een dorp dicht gaat, dan spelen er ook vraagstukken op het gebied van leefbaarheid.
Onder bewoners leeft vaak de vrees dat een dorp zonder school minder leefbaar wordt. Onderzoek toont echter aan
dat er geen direct verband is: de aanwezigheid van een school in een dorp is geen voorwaarde voor leefbaarheid. Het
is wel van belang dat inwoners van een dorp elkaar érgens kunnen ontmoeten.
• Het is niet waarschijnlijk dat sluiting van scholen zal leiden tot een leegloop van dorpen.
• Sluiting van een school stelt gemeenten en schoolbesturen wel voor de vraag of zij voorzieningen
willen treffen op het gebied van leerlingenvervoer.

Tijdig handelen is nodig

“

• Goed inspelen op de ontwikkelingen betekent voor schoolbesturen dat zij tegelijk ver vooruit
moeten plannen én flexibel moeten inspelen op de korte termijn.
• Om de gevolgen van krimp goed te kunnen opvangen, is tijdig in actie komen van essentieel belang. Het bedenken,
plannen en uitvoeren van maatregelen is immers eerder een kwestie van jaren dan van maanden. 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.

Als scholen sluiten, heeft dit gevolgen voor diversiteit van het aanbod

Ga tijdig anticiperen: wacht als gemeente niet tot de krimp al is ingezet; wacht als school(bestuur) niet tot een
school in de problemen komt. Werk met meerjarenformatieplannen gebaseerd op goede prognoses, en stel deze
plannen bij wanneer de demografische ontwikkelingen daarom vragen.

Het is de vraag of de voordelen van kleinschaligheid op een kleine school opwegen tegen de nadelen.
Aandacht voor het behoud van kwaliteit op krimpende scholen is essentieel. Scholen moeten met ouders het gesprek
aangaan 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.

• Als gevolg van de dalende leerlingaantallen zal een aantal scholen onder de wettelijke opheffingsnorm van 23
leerlingen komen. Hoeveel dit er zullen zijn, is lastig te zeggen. Het is immers niet te voorspellen hoeveel ouders ervoor
zullen kiezen om hun kinderen naar een andere school over te plaatsen wanneer het aantal leerlingen onder een voor
hen aanvaardbaar minimum zakt; door dit ‘katalysatoreffect’ kan een school sneller dan verwacht onder de
opheffingsnorm komen.
• Als scholen de deuren sluiten – hetzij omdat zij onder de opheffingsnorm komen, hetzij omdat het schoolbestuur
vanwege financiële overwegingen of overwegingen op het gebied van kwaliteit besluit dat de school niet langer
zelfstandig kan blijven voortbestaan - dan kan dat gevolgen hebben voor de diversiteit van het onderwijsaanbod in een
dorp of regio. Het gaat hierbij zowel om diversiteit in denominaties, als om keuzemogelijkheden op het gebied van
onderwijsrichtingen.
• Voor de meeste ouders speelt denominatie overigens een steeds minder grote rol bij hun schoolkeuze.
Verminderde diversiteit op het gebied van denominaties hoeft wellicht geen groot probleem te worden.
• Schoolbesturen hechten vaak sterker dan ouders aan diversiteit in denominaties. Toch wil een aantal
schoolbestuurders van bijzonder onderwijs de discussie aangaan over identiteit. Zij willen op zoek gaan naar een
nieuwe, gezamenlijke identiteit over de grenzen van denominaties heen. Drenthe kent al twee samenwerkingsscholen
en een school waarin christelijk en openbaar onderwijs samenwerkt, onder openbaar bestuur. Een deel van de
schoolbestuurders vreest echter dat wanneer zij samenwerking zoeken met scholen van andere denominaties, een
deel van de ouders overstapt naar een andere school met een duidelijker (christelijk) profiel.
• In de meeste dorpen in Drenthe is nu overigens al weinig keuze meer. 65 dorpen hebben slechts één school, 41
dorpen hebben helemaal geen school. Er zijn 36 dorpen waar ouders nog de keuze hebben uit meer dan één
denominatie; in slechts 15 dorpen is er nog keuze uit meer dan één onderwijsrichting.
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“

Instandhouding kleine scholen is een keuze
• Wanneer het aantal leerlingen op een kleine school drie jaar onder de wettelijke opheffingsnorm van 23 leerlingen
komt, stopt de rijksbekostiging. Zolang het aantal boven de opheffingsnorm blijft, is open blijven of sluiten een keuze
van het schoolbestuur - en in het geval van het openbaar onderwijs ook van de gemeente.
• De belangrijkste argumenten om een kleine school open te houden liggen op het terrein van leefbaarheid en
diversiteit. De belangrijkste argumenten om tot sluiting over te gaan liggen op het vlak van kwaliteit en bedrijfsvoering.
Steeds meer partijen vinden dat kwaliteit zwaarder zou moeten wegen dan nabijheid, en ook zwaarder dan diversiteit.
Zij pleiten daarom voor het clusteren en opschalen van basisscholen.

Standpunten over instandhouding liggen soms ver uiteen
• De discussie lijkt soms vanuit twee werelden gevoerd te worden, met aan de ene kant de schoolbesturen die
pleiten voor clustering vanuit argumenten op het gebied van financiën en kwaliteit, en aan de andere kant bewoners (en
politici) die pleiten voor instandhouding van kleine scholen vanuit het oogpunt van leefbaarheid. Emoties spelen een
grote rol: dorpsbewoners zijn vaak zeer gehecht aan ‘hun’ school.
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•

Schaalvergroting kan ook zorgen voor een besparing op overheadkosten.

“

“

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.

Afstemming vraagt om regie

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.

Ga het gesprek met ouders over de toekomst van een kleine school al in een vroegtijdig stadium aan, dus ruim voordat
de opheffingsnorm in zicht komt. Laat ouders meedenken over oplossingen.
Ga als schoolbestuur ook in een vroegtijdig stadium het gesprek aan met andere schoolbesturen over de gewenste
spreiding van onderwijsvoorzieningen in een regio.

Kwaliteit vraagt om schaalvergroting…
• Veel schoolbesturen streven naar een ondergrens van 80 tot 100 leerlingen, omdat het bij die omvang mogelijk is
om vier combinatieklassen te formeren én financieel gezond te opereren. Daarmee kan de kwaliteit beter worden
gewaarborgd.
• Op dit moment zijn er in Drenthe 85 scholen met minder dan 80 leerlingen. Een ruwe schatting laat zien dat bij
ongewijzigd beleid in 2020 114 scholen minder dan 80 leerlingen hebben (38%). Er zijn op dit moment 116 scholen met
minder dan 100 leerlingen. In 2020 zullen dit er ruim 140 zijn, bij ongewijzigd beleid.

“

Denk na over de gewenste schaalgrootte van het basisonderwijs, in relatie tot financiën en onderwijskwaliteit.

… en/of om vormen van samenwerking
• Naast opschaling is er nog een oplossing denkbaar voor dreigend kwaliteitsverlies: werken in bovenschoolse
onderwijsteams. Dit biedt een oplossing voor een aantal problemen op het gebied van financiën en kwaliteit. Het is
echter de vraag of dit op langere termijn afdoende is, wanneer de leerlingaantallen blijven krimpen.

Krimpstrategie vraagt om afstemming
• 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.
• Als schoolbesturen besluiten tot fusie of sluiting van scholen zonder dit af te stemmen met andere besturen in de
regio, bestaat het gevaar dat er willekeurige gaten vallen in het onderwijslandschap. Wanneer dat gebeurt, komen de
diversiteit en bereikbaarheid van het onderwijs in gevaar.

“

Schoolbesturen moeten onderling en met gemeenten afstemmen over de gewenste toekomstige spreiding
van onderwijsvoorzieningen in de regio.

Bestuurlijke schaalvergroting wellicht gewenst
• Een belemmerende factor bij afstemming tussen schoolbesturen en gemeenten is de bestuurlijke versnippering:
in Drenthe zijn 37 schoolbesturen actief.
• 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.
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Denk na over de gewenste schaalgrootte van besturen, in relatie tot de kosten en kwaliteit
van de directie en ondersteunende diensten.

• Afstemming tussen schoolbesturen en gemeenten is ook lastig vanwege de nadruk die sommige besturen leggen
op hun denominatieve identiteit. Vanuit deze gedachte zien zij andere besturen eerder als concurrent dan als potentiële
samenwerkingspartner.
• Dit roept de vraag op welke partij ervoor kan zorgen dat besturen met elkaar om tafel te gaan.

“

Gemeenten kunnen zich op lokaal niveau als regisseur 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. De
regionale krimpagenda die op dit moment in ontwikkeling is (in samenwerking met het ministerie voor BZK), biedt
hiervoor wellicht aanknopingspunten.

Krimp vraagt om maatwerk …
• Het bepalen van de toekomst van scholen is maatwerk; elke situatie is anders. Het maakt uit hoe dun- of
dichtbevolkt een gebied is, hoeveel scholen er in het gebied staan, wat hun huidig leerlingaantal is, hun denominatieve
achtergrond en hun onderwijskundig concept. Dit is immers bepalend voor de voedingsgebieden van de scholen in
een gebied. Geografische en cultuurhistorische factoren kunnen van invloed zijn op de beslissing om scholen van
bepaalde dorpen al dan niet samen te voegen.
• Bij het formuleren van beleid op de middellange termijn zijn goede en actuele prognoses, die rekening houden met
het voedingsgebied en het marktaandeel van scholen essentieel.

“

Het gesprek over knelpunten, oplossingen en daarmee over de toekomst van scholen moet op lokaal niveau
gevoerd worden, op basis van lokale en actuele informatie.

… en om het betrekken van alle betrokkenen
• 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. Op deze
manier kan veel weerstand voorkomen worden.

“

Maak ouders in een vroeg stadium deelgenoot van de knelpunten die het gevolg zijn van krimp; confronteer ze
niet met een oplossing als het traject al gelopen is.
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.

Krimpen met perspectief Demografische ontwikkelingen, gevolgen en kansen voor het Drentse basisonderwijs
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*

per 1-10-2011 (opgave schoolbestuur)

**

bijlage i

geen opgave schoolbestuur;
leerlingenaantal per 1/10/2011 volgens DUO

Scholen in Drenthe per 1/10/2011
Gemeente

Plaatsnaam

Naam school

Denominatie

Aa en Hunze
Aa en Hunze
Aa en Hunze
Aa en Hunze
Aa en Hunze
Aa en Hunze
Aa en Hunze
Aa en Hunze
Aa en Hunze
Aa en Hunze
Aa en Hunze
Aa en Hunze
Aa en Hunze
Aa en Hunze
Aa en Hunze
Aa en Hunze
Aa en Hunze
Aa en Hunze
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Borger-Odoorn
Borger-Odoorn
Borger-Odoorn
Borger-Odoorn
Borger-Odoorn
Borger-Odoorn
Borger-Odoorn
Borger-Odoorn

Anloo
Annen
Annerveenschekanaal
Eext
Eexterveen
Ekehaar
Gasselte
Gasselternijveen
Gasselternijveen
Gasselternijveenschemond
Gieten
Gieten
Gieten
Gieterveen
Grolloo
Nieuw Annerveen
Rolde
Schipborg
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Assen
Tweede Exloërmond
Tweede Exloërmond
Borger
Borger
Buinen
Drouwen
Ees
Exloo

Basisschool Anloo
Basisschool de Eshoek
Basisschool de Badde
Bs Pr Willem Alexander
Basissch de Springplank
Basisschool Ekehaar
OBS De Dobbe
J.Emmenschool
C.D.S. ‘t Kompas
OBS De Peppel
Basisschool De Marke
Basisschool Bonnen
Basisschool Gieten
Samenwerkingsschool Oostermoer
Basisschool De Drift
Basisschool Triangel
Basisschool Jan Thies
Basissch de Waterburcht
Rk Basisschool Vredeveld
Maria in Campisschool
OBS De Driemaster
Basisschool Het Octaaf
De Regenboog
Vrije School Assen
Basisschool de Vuurvogel
De Lichtbaak
Basisschool Valkenhorst
Het Kompas PC Basissch
GBS De Parel
Geref Basissch De Cirkel
Baggelhuizenschool
De Veldkei
o.b.s.Theo Thijssen
De Driesprong
Emmaschool
de Kloostertuin
OBS Heksenketel
Chr BS het Krijt
De Scharmhof
De Borg
Het Sterrenschip
OBS Kloosterveen
Bs De Marskramer
Basisschool De Wegwijzer
OBS De Westhoek
Chr Basisschool De Borgh
Burg Grollemanschool
De Buyne
De Ekkelhof
Daltonschool Ees
OBS De Zweng

Openbaar
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Prot-christelijk
Openbaar
Prot-christelijk
Openbaar
Openbaar
Algemeen bijzonder
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Rooms-katholiek
Rooms-katholiek
Openbaar
Prot-christelijk
Prot-christelijk
Antroposofisch
Openbaar
Prot-christelijk
Openbaar
Prot-christelijk
Geref. vrijgemaakt
Geref. vrijgemaakt
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Geref. vrijgemaakt
Openbaar
Prot-christelijk
Openbaar
Prot-christelijk
Prot-christelijk
Prot-christelijk
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Prot-christelijk
Openbaar
Prot-christelijk
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Openbaar
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bijlage

Onderwijsrichting

Aantal leerlingen*

.
.
.
Dalton
.
.
.
.
Dalton
Dalton
Dalton
.
.
Dalton
.
.
.
.
.
.
.
.
Jenaplan
Vrije school
Jenaplan
.
.
.
.
.
.
.
Dalton
.
.
Jenaplan
.
.
.
Dalton
.
Dalton
.
.
.
.
Montessori
.
.
Dalton
.

89
392
51
153
67
44
106
77
129
28
53
158
294
116
95
46
338
30
105
109
111
123
141
149
159
196
198
201
206
209
240
242
244
296
304
329
346
384
395
430
432
617
648
90
92
130
305
60
73
62
115

Naam schoolbestuur
PrimaH
PrimaH
PrimaH
PrimaH
PrimaH
PrimaH
PrimaH
PrimaH
Conod
PrimaH
COG Drenthe
PrimaH
PrimaH
Bestuurscommissie SWS Oostermoer
PrimaH
PrimaH
PrimaH
PrimaH
Mgr Nienhausstichting
Mgr Nienhausstichting
Plateau Openbaar Onderwijs
COG Drenthe
COG Drenthe
Vrije School Assen
Plateau Openbaar Onderwijs. Assen
COG Drenthe
Plateau Openbaar Onderwijs. Assen
COG Drenthe
VGPONN
VGPONN
Plateau Openbaar Onderwijs. Assen
Plateau Openbaar Onderwijs. Assen
Plateau Openbaar Onderwijs. Assen
VGPONN
Plateau Openbaar Onderwijs. Assen
COG Drenthe
Plateau Openbaar Onderwijs. Assen
COG Drenthe
COG Drenthe
COG Drenthe
Plateau Openbaar Onderwijs. Assen
Plateau Openbaar Onderwijs. Assen
Plateau Openbaar Onderwijs Assen
Conod
OPO Borger-Odoorn
Conod
OPO Borger-Odoorn
OPO Borger-Odoorn
OPO Borger-Odoorn
OPO Borger-Odoorn
OPO Borger-Odoorn
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Gemeente

Plaatsnaam

Naam school

Denominatie

Borger-Odoorn
Borger-Odoorn
Borger-Odoorn
Borger-Odoorn
Borger-Odoorn
Borger-Odoorn
Borger-Odoorn
Borger-Odoorn
Borger-Odoorn
Borger-Odoorn
Borger-Odoorn
Coevorden
Coevorden
Coevorden
Coevorden
Coevorden
Coevorden
Coevorden
Coevorden
Coevorden
Coevorden
Coevorden
Coevorden
Coevorden
Coevorden
Coevorden
Coevorden
Coevorden
Coevorden
Coevorden
Coevorden
Coevorden
Coevorden
Coevorden
Coevorden
Coevorden
Coevorden
Coevorden
De Wolden
De Wolden
De Wolden
De Wolden
De Wolden
De Wolden
De Wolden
De Wolden
De Wolden
De Wolden
De Wolden
De Wolden
De Wolden
De Wolden

Klijndijk
Nieuw-Buinen
Nieuw-Buinen
Nieuw-Buinen
Nieuw-Buinen
Odoorn
Valthe
Valthe
Valthermond
Valthermond
Zandberg
Aalden
Aalden
Coevorden
Coevorden
Coevorden
Coevorden
Coevorden
Coevorden
Coevorden
Coevorden
Dalen
Dalerpeel
Dalerveen
De Kiel
Erm
Gees
Gees
Geesbrug
Geesbrug
Noord-Sleen
Oosterhesselen
Schoonoord
Schoonoord
Sleen
Sleen
Sleenwijksmoer
Wachtum
Alteveer
Ansen
De Wijk
Drogteropslagen
Echten
Kerkenveld
Koekange
Koekange
Linde
Ruinen
Ruinerwold
Ruinerwold
Ruinerwold
Ruinerwold

BS ‘t Schienvat
PC Basisond Nieuw Buinen
Nieuw Buinen 75
OBS De Poolster
Chr Basissch De Klister
BS De Weiert
Chr Basisschool De Bark
BS De Linderakkers
Rehoboth Basisschool
De Aanloop
St Josephschool
Chr BS de Schutse
OBS De Anwende
OBS Wilhelmina-School
Mijndert vd Thynenschool
Basisschool Panta Rhei
Paul Krugerschool
OBS Buitenvree
Dr. Picardtschool
Sint Willibrordus
Parkschool V Opb BSO
Burg Wessels Boerschool
Willem Alexanderschool
Stidal-School
C.B.S. De Kiel
Basisschool Erm De Piramide
OBS De Klimop
Prot. Chr. Basissch Rehoboth
PC Basissch De Wegwijzer
OBS De Zwarm
Basissch De Vlinderhof
Obs De Woert
Basissch De Slagkrooie
Burgemeester v Royensch
Chr Basissch De Fontein
Basisschool De Akker
Sint Theresiaschool
Marke-School
Basisschool De Wegwijzer
OBS ‘t Veurlaand
Basisschool De Horst
Reestzicht
Basisschool ‘t Echtenest
OBS De Bosrand
Prins Johan Frisoschool
De Rozebottel
OBS De Lindert
Basisschool ‘t Oelebrod
Basisschool Harm Vonck
PC Bs De Arendsvleugel
OBS de Wezeboom
OBS de Dissel-Daltonsch

Openbaar
Prot-christelijk
Openbaar
Openbaar
Prot-christelijk
Openbaar
Prot-christelijk
Openbaar
Prot-christelijk
Openbaar
Rooms-katholiek
Prot-christelijk
Openbaar
Openbaar
Prot-christelijk
Rooms-katholiek
Prot-christelijk
Openbaar
Prot-christelijk
Rooms-katholiek
Openbaar
Openbaar
Prot-christelijk
Openbaar
Prot-christelijk
Openbaar
Openbaar
Prot-christelijk
Prot-christelijk
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Prot-christelijk
Openbaar
Prot-christelijk
Openbaar
Rooms-katholiek
Openbaar
Prot-christelijk
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Prot-christelijk
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Prot-christelijk
Prot-christelijk
Openbaar
Openbaar
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bijlage

Onderwijsrichting

Aantal leerlingen*

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dalton

64
41
76
135
289
178
35
74
119
143
82
65
234
68
71
80
180
204
215
265
297
404
84
69
37 **
50
46
50
53 **
68
90
157
85 **
134
103
128
115
30
161
20
280
38
37
41
81
129
43
293
37
81
96
218

Naam schoolbestuur
OPO Borger-Odoorn
Conod
OPO Borger-Odoorn
OPO Borger-Odoorn
Conod
OPO Borger-Odoorn
Viviani
OPO Borger-Odoorn
Conod
OPO Borger-Odoorn
Mgr Nienhausstichting
VPCBO Coevorden
Onderw.stichting Arcade
Onderw.stichting Arcade
VPCBO Coevorden
St Catent
VPCBO Coevorden
Onderw.stichting Arcade
VPCBO Coevorden
St Catent
Onderw.stichting Arcade
Onderw.stichting Arcade
VPCBO Coevorden
Onderw.stichting Arcade
VPCBO Coevorden
Onderw.stichting Arcade
Onderw.stichting Arcade
VPCBO Coevorden
VPCBO Coevorden
Onderw.stichting Arcade
Onderw.stichting Arcade
Onderw.stichting Arcade
VPCBO Coevorden
Onderw.stichting Arcade
VPCBO Coevorden
Onderw.stichting Arcade
St Catent
Onderw.stichting Arcade
Ver voor prot chr basisonderw.
Wolderwijs
Wolderwijs
Wolderwijs
Wolderwijs
Wolderwijs
VCPOZD
Wolderwijs
Wolderwijs
Wolderwijs
VCPOZD
VCPOZD
Wolderwijs
Wolderwijs
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Gemeente

Plaatsnaam

Naam school

Denominatie

De Wolden
De Wolden
De Wolden
De Wolden
De Wolden
De Wolden
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen

Veeningen
Veeningen
Zuidwolde
Zuidwolde
Zuidwolde
Zuidwolde
Barger-Compascuum
Barger-Compascuum
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmer-Compascuum
Emmer-Compascuum
Emmer-Compascuum
Emmer-Compascuum
Emmer-Compascuum
Emmer-Compascuum
Emmer-Compascuum
Erica
Erica
Erica
Klazienaveen
Klazienaveen
Klazienaveen
Klazienaveen
Klazienaveen

De Vaarboom
Esdalschool
De Zwermkorf
Chr Bs De Hoeksteen (cbs De Heidevlinder)
PC School De Zaaier (cbs De Heidevlinder)
De Ekkelboom
Chr Basissch De Hille
Basisschool St Theresia
Kristalla
De Vrije School Michael
OBS 2 Emmen Mr Vegter
CB Het Talent
Delftlanden
OBS Het Rietveld
Kristalla
OBS Emmermeer
Het Anker Jenaplanschool
Basisschool De Rank
St Frans School
OBS op ‘t Veld
OBS De Brink
OBS De Esdoorn
OBS De Barg
De Regenboog Jenapl Sch
OBS De Iemenkorf (De Kubus, locatie Kinholt )
‘t Twiespan
Openbare BS Montessori
Het Palet
Rk Bs De Diedeldoorn
De Hasselbraam (De Kubus, locatie Het Waal)
OBS ‘t Eenspan
Sint Gerardus
Groen v Prinstererschool
Kardinaal Alfrink-School
OBS De Vlonder
OBS Angelslo
OBS De Lisdodde (locatie Ganzenveld)
OBS De Dreef
OBS De Meent
Basisschool Braakhekke
De Bente OBS
De Hoeksteen
PC Bs de Triangel
OBS De Runde
PC Basissch W Alexander
OBS Erica De Anbrenge
De Brummelbos
Kl Veen De Klobbestoek
OBS De Planeet
OBS De Spil
De Kap
OBS De Viersprong

Openbaar
Openbaar
Openbaar
Prot-christelijk
Prot-christelijk
Openbaar
Prot-christelijk
Rooms-katholiek
Prot-christelijk
Antroposofisch
Openbaar
Interconf.
Openbaar
Openbaar
Rooms-katholiek
Openbaar
Prot-christelijk
Geref. vrijgem.
Rooms-katholiek
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Prot-christelijk
Openbaar
Prot-christelijk
Openbaar
Prot-christelijk
Rooms-katholiek
Openbaar
Openbaar
Rooms-katholiek
Prot-christelijk
Rooms-katholiek
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Prot-christelijk
Openbaar
Rooms-katholiek
Prot-christelijk
Openbaar
Prot-christelijk
Openbaar
Rooms-katholiek
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Prot-christelijk
Openbaar
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bijlage

Onderwijsrichting

Aantal leerlingen*

.
.
.
.
.
.
.
.
Jenaplan
Vrije school
.
.
.
.
Jenaplan
.
Jenaplan
.
.
.
Dalton
.
.
Jenaplan
.
Dalton
Montessori
.
.
.
.
.
.
.
Dalton
.
Dalton
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

32
47
101
112
118
234
42
135
40
57
68
71
75
82
84
100
102
104
104
108
116
120
124
131
147
165
173
175
208
222
239
243
260
304
315
377
569
73
95
98
111
120
121
133
67
152
273
28
73
87
151
154

Naam schoolbestuur
Wolderwijs
Wolderwijs
Wolderwijs
VCPOZD
VCPOZD
Wolderwijs
Viviani
SKOD
Viviani
Vrijescholen Athena
Gemeente Emmen
St Delftlanden
Gemeente Emmen
Gemeente Emmen
SKOD
Gemeente Emmen
Viviani
VGPO De Oosthoek
SKOD
Gemeente Emmen
Gemeente Emmen
Gemeente Emmen
Gemeente Emmen
Viviani
Gemeente Emmen
Viviani
Gemeente Emmen
Viviani
SKOD
Gemeente Emmen
Gemeente Emmen
SKOD
Viviani
SKOD
Gemeente Emmen
Gemeente Emmen
Gemeente Emmen
Gemeente Emmen
Gemeente Emmen
Viviani
Gemeente Emmen
SKOD
Viviani
Gemeente Emmen
Viviani
Gemeente Emmen
SKOD
Gemeente Emmen
Gemeente Emmen
Gemeente Emmen
Viviani
Gemeente Emmen
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Gemeente

Plaatsnaam

Naam school

Denominatie

Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen

Klazienaveen
Klazienaveen
Klazienaveen
Nieuw-Amsterdam
Nieuw-Amsterdam
Nieuw-Dordrecht
Nieuw-Dordrecht
Nieuw-Schoonebeek
Nieuw-Weerdinge
Nieuw-Weerdinge
Roswinkel
Schoonebeek
Schoonebeek
Schoonebeek
Weiteveen
Weiteveen
Zandpol
Zwartemeer
Zwartemeer
Zwartemeer
Elim
Elim
Hollandscheveld
Hollandscheveld

Pastoor Middelkoopschool
St Henricus-School
De Brug
Chr Nat Basissch De Bron
OBS De Bascule
OBS Mr Halma
OBS Dordtse Til
Gerardus Majellaschool
OBS ‘t Koppel
Basisschool De Bentetop
OBS De Dreske
Rk Nicolaas-School
OBs De Lemenhof
C.B. De Oliebron
Chr Bs De Kienstobbe
St Franciscussch
cb de Zwaluw
Chr Basissch De Praom
OBS ‘t Swarte Meer
Rk Basisschool De Banier
Het Hoeltien, loc. Vogelvlucht
PC Basisschool De Palm
Het Mozaiek
Basisschool Eben Haezer     

Rooms-katholiek
Rooms-katholiek
Prot-christelijk
Prot-christelijk
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Rooms-katholiek
Openbaar
Prot-christelijk
Openbaar
Rooms-katholiek
Openbaar
Prot-christelijk
Prot-christelijk
Rooms-katholiek
Prot-christelijk
Prot-christelijk
Openbaar
Rooms-katholiek
Openbaar
Prot-christelijk
Prot-christelijk
Reformatorisch

Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen

Hollandscheveld
Hollandscheveld
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Nieuweroord
Nieuwlande
Nieuwlande
Noordschschut
Noordschschut
Pesse
Pesse

Het Hoeltien, loc. Oostenbrink
Het Mozaiek
Het Spectrum loc 2
‘t Kienholt
‘T Rastholt
Het Palet
Het Spectrum loc 1
Juliana V Stolbergschool
1e Montessorischool Hoogeveen
Apollo
Prof. Titus Brandsma
Het Spectrum loc 3
Geref Bs Johannes Calvyn
De Krullevaar
De Regenboog
Weidebloem
De Schuthoek
De Morgenster
De Sprong
‘t Kofschip
PC Basisschool De Hoeksteen
OBS De Driesprong
Prot Chr Basisschool (De Hoeksteen)
Het Blokland
De Regenboog
t Kienholt (loc. Posthoorn)
Sch met de Bijbel De Akker

Openbaar
Prot-christelijk
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Prot-christelijk
Openbaar
Prot-christelijk
Algemeen bijzonder
Openbaar
Rooms-katholiek
Openbaar
Geref. vrijgem.
Prot-christelijk
Prot-christelijk
Prot-christelijk
Openbaar
Prot-christelijk
Prot-christelijk
Prot-christelijk
Prot-christelijk
Openbaar
Prot-christelijk
Algemeen bijzonder
Prot-christelijk
Openbaar
Prot-christelijk
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bijlage

Onderwijsrichting

Aantal leerlingen*

.
.
.
Dalton
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

167
197
253
287
386
36
160
142
163
165
31
90
165
219
27
145
35
77
82
177
93
158
62
138

.
.
.
Dalton
.
.
.
.
Montessori
.
.
.
.
Jenaplan
.
.
.
.
.
Dalton
.
.
.
.
.
.
.

157
272
54
72
76
118
119
126
135 **
151
160
178
179
227
229
255
283
293
379
488
106
49
117
53
212
90
174

Naam schoolbestuur
SKOD
SKOD
Viviani
Viviani
Gemeente Emmen
Gemeente Emmen
Gemeente Emmen
St Catent
Gemeente Emmen
Viviani
Gemeente Emmen
St Catent
Gemeente Emmen
Viviani
Viviani
St Catent
Viviani
Viviani
Gemeente Emmen
SKOD
Bijeen
Ver voor PCO EN3
CBS Het Mozaiek
St voor chr Onderw.
op reformatorische grondslag
Bijeen
CBS Het Mozaiek
Bijeen
Bijeen
Bijeen
PricoH
Bijeen
PricoH
1e Hoogeveense Montessorischool
Bijeen
St Catent
Bijeen
VGPO De Zevenster
PricoH
PricoH
PricoH
Bijeen
PricoH
PricoH
PricoH
Ver voor PCO EN3
Bijeen
Ver voor PCO EN3
Schoolver Noord en omstreken
Ver voor PCO EN3
Bijeen
VCPOZD
113

Gemeente

Plaatsnaam

Naam school

Denominatie

Hoogeveen
Hoogeveen
Meppel
Meppel
Meppel
Meppel
Meppel
Meppel
Meppel
Meppel
Meppel
Meppel
Meppel
Meppel
Meppel
Meppel
Meppel
Meppel
Midden-Drenthe
Midden-Drenthe
Midden-Drenthe
Midden-Drenthe
Midden-Drenthe
Midden-Drenthe
Midden-Drenthe
Midden-Drenthe
Midden-Drenthe
Midden-Drenthe
Midden-Drenthe
Midden-Drenthe
Midden-Drenthe
Midden-Drenthe
Midden-Drenthe
Midden-Drenthe
Midden-Drenthe
Midden-Drenthe
Midden-Drenthe
Midden-Drenthe
Midden-Drenthe
Noordenveld
Noordenveld
Noordenveld
Noordenveld
Noordenveld
Noordenveld
Noordenveld
Noordenveld
Noordenveld
Noordenveld
Noordenveld
Noordenveld
Noordenveld

Stuifzand
Tiendeveen
Meppel
Meppel
Meppel
Meppel
Meppel
Meppel
Meppel
Meppel
Meppel
Meppel
Meppel
Meppel
Meppel
Meppel
Nijeveen
Nijeveen
Balinge
Beilen
Beilen
Beilen
Beilen
Beilen
Bovensmilde
Bovensmilde
Drijber
Hijken
Hoogersmilde
Hoogersmilde
Hooghalen
Nieuw Balinge
Smile
Smile
Westerbork
Westerbork
wijster
Witteveen
Zwiggelte
Altena
Een
Een
Nietap
Nieuw-Roden
Norg
Peize
Peize
Roden
Roden
Roden
Roden
Roden

OBS De Zandloper
Het Hoeltien, loc. J.C. Rahder
Mgr Niermanschool
PC Basisschool de Akker (locatie 2-Sprong )
Koningin Beatrixschool
PC Basisschool de Akker (locatie Engelgaarde)
Obs Oosterboerschool
Johannes Calvijnschool
Toermalijn
Anne Frankschool (locatie Oosterboer)
Zuiderbasisschool (OBS Sprinkels, van Ostadestraat)
Obs de Koedijkslanden (OBS Sprinkels, Gerard Doustraat)
Obs de Tolter
OBS De Woldstroom
Anne Frankschool (locatie Centrum)
PC School Het Kompas
Chr Basissch De Wel
Bs Commissaris Gaarlandt
Opb Basissch t Broekhoes
Jan Ligthartschool
Basisschool Pr Beatrix
Mr Harm Smeenge School
Basisschool De Eshorst
Basissch G A de Ridder
C.B.S. De Wingerd
Opb Basissch De Meenthe
C.B.S. DRIJBER
Basisschool Hijken
Chr. Basisschool De Vaart
OBS Pieter van Thuyl
O.B.S. De Bosvlinder
Basisschool Mr Siebering
OBS Prinses Margriet
Basissch De Schutkampen
De Wegwijzer
Basisschool de Lindelaar
Basisschool Zuiderenk
Basisschool De Tille
Basisschool t Leerhoes
Basisschool Altena
Chr. Basisschool De Regenboog
Basisschool De Lindehof
Obs de Flint
Meester de Vriesschool
Basisschool De Hekakker
Basisschool ‘t Spectrum
De Eskampen
Geref Basissch De Rank
De Haven
Obs de Tandem
De Woldzoom
De Hoeksteen

Openbaar
Openbaar
Rooms-katholiek
Prot-christelijk
Prot-christelijk
Prot-christelijk
Openbaar
Geref. vrijgem.
Antroposofisch
Prot-christelijk
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Prot-christelijk
Prot-christelijk
Prot-christelijk
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Prot-christelijk
Openbaar
Prot-christelijk
Openbaar
Prot-christelijk
Openbaar
Prot-christelijk
Openbaar
Prot-christelijk
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Prot-christelijk
Prot-christelijk
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Prot-christelijk
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Geref. vrijgem.
Prot-christelijk
Openbaar
Prot-christelijk
Prot-christelijk
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Onderwijsrichting

Aantal leerlingen*

.
.
Dalton
.
.
.
Dalton
.
Vrije school
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Jenaplan
.
.
.
Dalton
.
Dalton
.
.
.
Dalton
.
.
.
Dalton
.
.
.
.
.
.
.
Jenaplan
Dalton
.
.
.
.
Dalton
.
Jenaplan
.
Dalton
.

67
49
107
113
141
151
168
173
191
203
230
236
259
303
303
460
214
239
52
64
125
287
305
314
122
135
40
102
72
86
109
88
152
291
201
337
119
31
47
45
52
66
76
325
266
217
283
65
65
129
161
229

Naam schoolbestuur
Bijeen
Bijeen
St Catent
PCBO Meppel
PCBO Meppel
PCBO Meppel
St Promes
VGPO De Zevenster
Vrijescholen Athena
PCBO Meppel
St Promes
St Promes
St Promes
St Promes
PCBO Meppel
PCBO Meppel
VCPOZD
St Promes
OBOMD
OBOMD
COG Drenthe
OBOMD
COG Drenthe
OBOMD
COG Drenthe
OBOMD
COG Drenthe
OBOMD
COG Drenthe
OBOMD
OBOMD
OBOMD
OBOMD
COG Drenthe
COG Drenthe
OBOMD
OBOMD
OBOMD
OBOMD
OPO Noordenveld
COG Drenthe
OPO Noordenveld
OPO Noordenveld
OPO Noordenveld
OPO Noordenveld
OPO Noordenveld
OPO Noordenveld
GSGPO
Pentaprimair
OPO Noordenveld
Pentaprimair
Pentaprimair
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Gemeente

Plaatsnaam

Naam school

Denominatie

Noordenveld
Noordenveld
Noordenveld
Noordenveld
Noordenveld
Noordenveld
Noordenveld
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Tynaarlo
Westerveld
Westerveld
Westerveld
Westerveld
Westerveld
Westerveld
Westerveld
Westerveld
Westerveld
Westerveld
Westerveld
Westerveld
Westerveld
Westerveld

Roden
Roden
Roderesch
Roderwolde
Veenhuizen
Veenhuizen
Westervelde
De Groeve
Eelde
Eelde
Eelde
Eelderwolde
Oudemolen
Paterswolde
Paterswolde
Paterswolde
Tynaarlo
Vries
Vries
Yde
Zeijen
Zuidlaarderveen
Zuidlaren
Zuidlaren
Zuidlaren
Zuidlaren
Zuidlaren
Zuidlaren
Zuidlaren
Darp
Diever
Diever
Dwingeloo
Dwingeloo
Dwingeloo
Havelte
Nijensleek
Uffelte
Vledder
Vledderveen
Wapse
Wapserveen
Wilhelminaoord

Obs de Marke
Valkhof Obs v Daltonond
OBS Steenbergen
OBS Het Palet
Chr Basisschool De Veenster
Basissch De Vlinderhof
Obs de Elsakker
OBS De Schuthoek
Basisschool Eelde
Basisschool De Kooi
Basisschool De Ekkel
OBS Ter Borch
Mr Croneschool
Rk BSO Mariaschool
Basisschool Centrum
Menso Altingschool
OBS Het Oelebred
Chr BS De Holtenhoek
De Vijverstee
De Duinstee
Basisschool Zeyen
OBS De Schuthoek
BS De Zuidwester
Geref BS De Lichtkring
OBS De Schuthoek
Het Stroomdal
Jong Laren
Basissch Schuilingsoord
De Tol
OBS De Veldwikke
Basisschool Roosjen
OBS De Singelier
OBS De Eemster
CBS De Fontein
Burg W A Storkeschool
BS De Bosrank
PC Basisschool Nyensleek (De Bron)
Oosterveldschool
OBS De Hoekstee
OBS De Heidehoek
Ten Darperschoele
OBS Wapserveen
OBS De Kievitshoek

Openbaar
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Prot-christelijk
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Rooms-katholiek
Openbaar
Prot-christelijk
Openbaar
Prot-christelijk
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Geref. vrijgem.
Openbaar
Prot-christelijk
Prot-christelijk
Openbaar
Prot-christelijk
Openbaar
Prot-christelijk
Openbaar
Openbaar
Prot-christelijk
Openbaar
Openbaar
Prot-christelijk
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Openbaar
Openbaar
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Onderwijsrichting

Aantal leerlingen*

.
Dalton
.
.
Dalton
.
.
.
Dalton
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dalton
.
.
.
Dalton
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

250
321
36
43
47
90
67
44
96
102
369
390
26
61
185
229
141
112
291
95
94
32
71
97
104
111
123
211
264
49
93
145
57
74
298
333
90
146
139
40
68
78
89

Naam schoolbestuur
OPO Noordenveld
OPO Noordenveld
OPO Noordenveld
OPO Noordenveld
COG Drenthe
OPO Noordenveld
OPO Noordenveld
St Baasis
St Baasis
St Baasis
St Baasis
St Baasis
St Baasis
Mgr Nienhausstichting
St Baasis
Conod
St Baasis
Conod
St Baasis
St Baasis
St Baasis
St Baasis
St Baasis
VGPONN
St Baasis
Conod
Conod
St Baasis
Conod
St Talent
VCPOZD
St Talent
St Talent
VCPOZD
St Talent
St Talent
VCPOZD
St Talent
St Talent
St Talent
St Talent
St Talent
St Talent
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Basis voor de indicatieve prognose op kernniveau zijn de
feitelijke aantallen 0 t/m 4 jarigen in die kernen per 1 januari
2011. Gekozen is voor een migratie = 0 scenario.

bijlage iI

bijlage iIi

De organisatie van het basisonderwijs in Drenthe: schoolbesturen

Indicatieve prognoses basisgeneratie basisonderwijs per kern of kernencluster

Aantal scholen
in Drenthe

Aantal scholen
buiten Drenthe

Aantal leerlingen
in Drenthe *)

OPENBAAR ONDERWIJS
Bijeen (Hoogeveen)
Gemeente Emmen (Emmen)
OBOMD (Midden-Drenthe)
Onderwijsstichting Arcade (Coevorden)
OPO Borger-Odoorn (Borger-Odoorn)
OPO Noordenveld (Noordenveld)
Plateau Openbaar Onderwijs Assen (Assen)
PrimaH (Aa en Hunze)
St Baasis (Tynaarlo)
St Promes (Meppel)
St Talent (Westerveld)
Wolderwijs (De Wolden)

13
31
14
14
12
14
11
15
15
6
11
14

0
0
0
14
0
0
0
0
5
2
0
0

1438
4764
1923
1979
1377
2214
3541
1968
2251
1435
1442
1609

BIJZONDER ONDERWIJS
PROTESTANTS-CHRISTELIJK
COG Drenthe
Conod
PCBO Meppel
Pentaprimair
PricoH
VCPOZD
Ver voor PCO EN3
Viviani
VPCBO Coevorden
Ver voor prot chr basisonderwijs
CBS Het Mozaiek

18
11
6
3
8
10
4
19
10
1
2

0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0

3507
1637
1371
455
2115
1074
593
2450
943
161
334

ROOMS-KATHOLIEK
Mgr Nienhausstichting
SKOD
St Catent

4
11
8

16
0
25

357
2012
1104

GEREFORMEERD 
GSGPO
VGPO De Zevenster
VGPO De Oosthoek
VGPONN

1
2
1
4

19
5
11
11

65
352
104
808

REFORMATORISCH
Ver voor chr onderwijs op reformatorische grondslag

1

1

138

INTERCONFESSIONEEL
St Delftlanden

1

0

75

ANTROPOSOFISCH
Vrijescholen Athena
Vrije school Assen

2
1

10
0

248
149

ALGEMEEN BIJZONDER
Samenw school Oostermoer
1e Hoogeveense Montessorischool
Schoolver Noord en omstreken

1
1
1

0
0
0

116
135
53

Gemeente

Naam dorp /cluster van dorpen

Aa en Hunze

Annen
Eext
Anloo
Gasteren
Anderen
Schipborg
Eexterveen
Annerveenschekanaal
Eexterveenschekanaal
Eexterzandvoort
Gasselte/ Kostvlies
Gasselternijveen/ Gasselterboerveen
Gasselternijveenschemond/
Gasselterboerveenschemond
Gieten
Gieterveen/ Bonnerveen
Rolde/ Nijlande/
Deurze/ Verspreide huizen Nooitgedacht
Grolloo/ Verspreide huizen Papenvoort
Ekehaar/ Amen
Spijkerboor/ Nieuw-Annerveen/ Oud-Annerveen
Balloo
Nieuwediep
Schoonloo
Totaal gemeente Aa en Hunze

Assen

Assen
Totaal gemeente Assen

Borger-Odoorn

Borger/ Bronneger
Westdorp/ Verspreide huizen Ellertshaar
Buinen/ Bronnegerveen
Drouwen
Drouwenerveen
Drouwenermond
Nieuw-Buinen
Buinerveen
Ees/Eesergroen/
Verspreide huizen Eeserveen
Odoorn
Exloo
Valthe
Klijndijk
Odoornerveen
Tweede Exloërmond/ Exloërveen
Eerste Exloërmond
Valthermond/ Tweede Valthermond/ Zandberg
Totaal gemeente Borger-Odoorn

Basisgeneratie
1-1-2011

Basisgeneratie
1-1-2015

409
148
41
32
25
42
65
54
21
22
119
207
46

334
129
30
16
14
20
60
48
20
9
103
155
44

523
100
373

410
87
287

99
39
42
16
29
16
2468

66
30
32
6
22
12
1934

7275
7275

6931
6931

425
18
86
47
28
58
542
56
43

334
12
65
34
29
39
472
44
34

168
145
116
94
36
231
44
335
2472

148
93
91
66
32
249
27
308
2077

*) Totaal aantal leerlingen in Drenthe per schoolbestuur, excl. Leerlingen speciaal onderwijs. Teldatum 1-10-2011, opgave schoolbesturen.
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Gemeente

Naam dorp /cluster van dorpen

Coevorden

Coevorden/ Verspreide huizen Weijerswold
Steenwijksmoer
Nieuwe Krim
Verspreide huizen Vlieghuis Padhuis
Dalen/ Wachtum/ Dalerpeel/ Dalerveen/ Stieltjeskanaal
Oosterhesselen/ Gees/ Zwinderen/
Geesbrug/ Verspreide huizen Nieuwlande
Sleen/ Noord Sleen/ Schoonoord/ De Kiel/ Erm
Zweeloo/ Aalden/ Meppen/
Wezup/ Wezuperbrug/ Benneveld
Totaal gemeente Coevorden

De Wolden

Emmen

120

Ansen
Echten
Ruinen/Oldenhave/ Ruinerweide/ Leeuwte/ Hees
Ruinerwold/ Haakswold, Oosteinde/ Berghuizen/ Weerwille/
Oosteinde buiten/ Ruinerwold buiten
De Wijk
Zuidwolde
Koekange/ Koekangerveld
Alteveer
Drogteropslagen
Kerkenveld
Linde
Veeningen/ Fort/ Verspreide huizen Fort
Eursinge/ Verspreide huizen Pesse
Totaal gemeente De Wolden

Emmen/ Weerdinge/ Westenesch
Nieuw-Weerdinge
Roswinkel
Emmer-Compascuum Foxel/Emmer-Erfscheidenveen
Barger-Compascuum/ Klazienaveen-Noord
Nieuw-Dordrecht/Oranjedorp
Nieuw-Amsterdam/Veenoord
Erica/Amsterdamscheveld
Klazienaveen
Zwartemeer
Schoonebeek/Zandpol
Nieuw-Schoonebeek
Weiteveen
Totaal gemeente Emmen

Basisgeneratie
1-1-2011

Basisgeneratie
1-1-2015

1424
121
20
24
621
472

1375
95
21
20
532
375

643
355

507
284

3680

3209

29
39
335
461

11
36
241
381

315
680
252
96
43
130
74
86
6
2546

249
523
186
69
26
114
48
95
6
1985

5213
402
82
803
195
252
749
521
1140
322
519
144
180
10522

4780
348
63
720
157
199
713
414
1028
302
457
129
174
9484

Basisgeneratie
1-1-2011

Basisgeneratie
1-1-2015

Hoogeveen/ Industrie- en verspreide gebieden
Fluitenberg
Elim
Hollandscheveld
Noordscheschut
Nieuwlande
Nieuweroord
Tiendeveen
Stuifzand
Pesse
Zuideropgaande/Nieuw-Moscou
Totaal gemeente Hoogeveen

3823
73
297
508
258
155
97
88
73
159
68
5599

3946
52
250
496
207
138
96
92
47
155
55
5534

Meppel

Meppel
Nijeveen
Rogat
Totaal gemeente Meppel

2999
510
30
3539

2916
426
27
3369

Midden-Drenthe

Beilen
Hijken
Oranje
Hooghalen
Wijster
Spier
Drijber
Smilde
Bovensmilde
Hoogersmilde
Westerbork
Elp
Witteveen
Nieuw-Balinge/ Verspreide huizen Nieuweroord
Zwiggelte
Orvelte
Balinge/ Garminge
Mantinge
Totaal gemeente Midden-Drenthe

1183
110
13
147
114
32
44
497
351
158
516
25
55
127
38
22
25
50
3507

973
86
12
111
106
23
46
435
299
152
413
17
30
106
24
12
14
37
2896

Noordenveld

Roden/ Steenbergen
Nietap
Roderwolde
Lieveren
Roderesch
Norg
Een
Langelo

1599
66
62
19
24
296
87
16

1414
63
51
8
21
230
60
7

Gemeente

Naam dorp /cluster van dorpen

Hoogeveen

bijlage
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bijlage iV
Gebruikte literatuur
Naam dorp /cluster van dorpen

Basisgeneratie
1-1-2011

Basisgeneratie
1-1-2015

Peest
Zuidvelde
Westervelde
Veenhuizen
Peize
Altena
Totaal gemeente Noordenveld

22
20
21
123
557
32
2944

18
15
11
102
452
23
2475

Tynaarlo

Eelde/ Paterswolde
Eelderwolde
Vries
Zuidlaren/ Westlaren/ Schuilingsoord
Bunne/ Winde
Donderen
Yde/De Punt
Zeegse/ Oudemolen/ Taarlo
Tynaarlo
Zeijen
De Groeve
Zuidlaarderveen
Midlaren
Totaal gemeente Tynaarlo

1046
301
387
994
26
34
109
43
202
88
54
41
27
3352

877
392
292
835
26
30
76
40
148
75
39
40
31
2901

Westerveld

Diever
Wapse
Zorgvlied
Dwingeloo
Lhee
Eemster
Geeuwenbrug
Dieverbrug
Havelte/ Havelterberg
Darp
Uffelte
Wapserveen
Vledder/ Doldersum/ Verspreide huizen Boschoord
Frederiksoord
Nijensleek
Vledderveen
Wihelminaoord
Totaal gemeente Westerveld

257
72
26
286
62
31
61
37
384
57
171
83
178
16
65
24
77
1887

209
54
30
252
41
28
46
24
297
46
144
65
133
13
48
20
87
1537

Gemeente
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• APE, Knelpunten wet- en regelgeving 		
onderwijs en krimp (Den Haag 2010)
• APE, Krimp en Onderwijs. 5 casestudies; bijdrage aan
het Handboek krimp en onderwijs (2010)
• Besturenraad, Eerste hulp bij krimp. Gevolgen,
mogelijkheden en keuzes voor het christelijk
basisonderwijs (Woerden 2011)
• CAB, Leven in de leegte. Leefbaarheid in NoordGroningen anno 2010 (Groningen, 2011)
• CBS / Planbureau voor de Leefomgeving, Regionale
prognoses bevolkingsopbouw 2011-2040 (2011)
• CBS, Jaarboek onderwijs in cijfers 2011 (Den Haag
2011)
• CMO Groningen, Drentse onderwijsmonitor 2011
(Groningen 2012)
• CMO Groningen, Kinderopvang en basisonderwijs in
Noord-Groningen. Onderzoeksopdracht van het
experiment geïntegreerde kindvoorzieningen op het
Groninger platteland (Groningen 2011)
• CNV Onderwijs, Actieplan Houd het onderwijs
krimpproof (Utrecht 2010)
• CPS, Kleine basisscholen op weg naar hogere
opbrengsten (Amersfoort 2009)
• Dijkgraaf, E., e.a., Onderzoek naar de relatie tussen
financiële prikkels en schaalgrootte in het onderwijs
(Rotterdam 2010)
• Herwijer en Vogels (SCP), Ouders over opvoeding en
onderwijs (Den Haag 2004)
• Huitsing, G. en M.H. Bosman (RuG),
Toekomstbestendig plattelandsonderwijs. Verkenning van
mogelijkheden en belemmeringen voor samenwerking
tussen dorpsscholen (Groningen 2011)
• Inspectie van het Onderwijs, De staat van het
onderwijs. Onderwijsverslag 2009/2010 (Utrecht 2011)
• Inspectie van het Onderwijs, De kwaliteit van het
onderwijs in het noorden van Nederland (Utrecht 2009)
• IOO, Kostenremanentie bij scholen voor primair
onderwijs in krimpgebieden (Zoetermeer 2011)
• Jepma, IJ., Kloprogge, J., & Vegt, A.L. van der, Nieuw
Drents Onderwijspeil. Analyse van de resultaten van vier
jaar onderwijskansenbeleid in Drenthe. (Utrecht 2006)
• Jongsma, M., (SKSG Kinderopvang), Ozo!
Vensterschool van de toekomst. Samenwerking in
onderwijs en opvang (Groningen 2010)
• Landelijk Steunpunt Brede Scholen,
Verschijningsvormen Brede Scholen 2011 (Den Haag
2011)
• Marzano, R.J., Wat werkt op school, research in actie
(Middelburg 2008)
• Moor, A. de, ‘Concurrentie en kwaliteit in het primair
onderwijs’, TPE digitaal jaargang 3, nr 3 (Amsterdam
2009)
• Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling, Themagroep
Krimp en Onderwijs, Handboek Krimp Primair Onderwijs
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(www.leerlingendaling.nl)
• Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling, Themagroep
Krimp en Onderwijs, Positionpaper Krimp en Onderwijs
(Den Haag 2009)
• Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling,Themagroep
Onderwijs, De personele gevolgen van krimp in het
onderwijs (Den Haag 2011)
• Oberon, De kleine scholen problematiek; een oriëntatie
(Utrecht 2009)
• Overleggroep Witteveen Levend en Jong, Hoe een
klein dorp in Midden-Drenthe anticipeert op veranderende
bevolkingssamenstelling (Witteveen 2011)
• Planbureau voor de leefomgeving, Van bestrijden naar
begeleiden: demografische krimp in Nederland.
Beleidsstrategieën voor huidige en toekomstige
krimpregio’s (Den Haag 2010)
• Provincie Drenthe, Bevolkingsprognose XVIII (Assen
2012)
• Provincie Drenthe, Kwaliteitsakkoord Basisonderwijs
Drenthe 2010 en 2011 (Assen 2010)
• SBO, Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en
voortgezet onderwijs (Nijmegen 2010)
• Scoop, Onderwijs ons Goed. Afnemende
leerlingenaantallen in Zeeland (Middelburg 2010)
• Scoop, Sluit de basisschool: sluit het dorp? De
basisschool als hart van leefbaarheid (Middelburg 2012)
• Scoop, Leefbaarheidsonderzoek Sluis (Middelburg
2009)
• Scoop, Themarapport leefbaarheid (Middelburg 2009)
• SER, Bevolkingskrimp benoemen en benutten (Den
Haag 2011)
• Slinkman, H., Krimpen, krompen, gekrompen. Over de
relatie tussen de bevolkingsdaling in gemeente De
Wolden en de basisscholen van Stichting Wolderwijs
(afstudeerscriptie master in leadership education 2011)
• STAMM CMO, Leefbaarheid is mensenwerk.
Leefbaarheidsonderzoek Borger-Odoorn (Assen 2012)
• Stichting Scholenbouwmeester,
Onderzoeksrapportages Vlak ons niet uit! (Groningen,
2011)
• Taskforce Onderwijs en Demografische Omslag,
Krimppijn. Aanval op de gevolgen van krimp voor het
onderwijs (Maastricht 2009)
• TOP onderwijsadvies, Krimp is samen groeien (2011)
• Topteam Krimp, Dijkstal en Mans, Krimp als structureel
probleem (Den Haag 2009)
• VNG, VNG-visie op vrijheid van onderwijs en
gemeenten (2011)
• VOS/ABB, Visiebouwstenen rondom krimp (Woerden
2011)
• VOS/ABB, lumpsumbekostiging basisschool (Woerden
2007)
• Werkgroep Kleine scholen Loppersum Oost, Scenario
5. De kracht van klein: het wenkend alternatief (2011)
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bijlage V
Stuurgroep, klankbordgroep, respondenten & interviews

Samenstelling Stuurgroep Krimp en Onderwijs

Deelnemers Klankbordgroep Krimp en Onderwijs

Telefonische interviews schoolbesturen

Interviews schoolbesturen en gemeenten

• E. van Oosterhout (voorzitter),
burgemeester Gemeente Aa en Hunze
• J. Bruintjes, wethouder Gemeente Borger-Odoorn
• M. Thalens-Kolker, wethouder Gemeente Emmen
• L. Koster, wethouder Gemeente De Wolden
• A. Velthuis, voorzitter College van Bestuur
COG Drenthe
• J. van Meekeren, voorzitter College van
Bestuur SKOD / Mgr Niënhausstichting
• M. Mulder, algemeen directeur Stichting Wolderwijs
• A. Bosch, beleidsmedewerker onderwijs
Provincie Drenthe

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• G. Westenberg, directeur CBS De Klister
• A. Velthuis, voorzitter College van Bestuur
COG Drenthe
• M. Jalving, beleidsmedewerker
Gemeente Aa en Hunze
• B. Meedendorp, afdelingshoofd
Gemeente Aa en Hunze
• P. Brant, beleidsmedewerker Gemeente Aa en Hunze
• G. Barendregt, adviseur voorzieningen
Gemeente Aa en Hunze
• J. Bruintjes, wethouder Gemeente Borger-Odoorn
• L. Koster, wethouder Gemeente De Wolden
• M. Thalens-Kolker, wethouder Gemeente Emmen
• Y. Boxem-Klein, afdelingshoofd onderwijs
Gemeente Emmen
• O. Keizer, wethouder Gemeente Noordenveld
• S. Aukema, beleidsmedewerker
Gemeente Noordenveld
• E. Kuijper, beleidsmedewerker Gemeente Tynaarlo
• K. Smidt, wethouder Gemeente Westerveld
• W. Bouma, directeur rk/pc jenaplanschool Kristalla
• H. Slinkman, directeur OBS ’t Groene Hart
• P. Reuvers, directeur OBS De Poolster
• J. van Kimmenade, algemeen directeur a.i. OBOMD
• J. Heddema, directeur-bestuurder Penta Primair
• A.J. van Klaveren, directeur PricoH a.i.
• S. de Wit, algemeen directeur Stichting Promes
• Dhr. Blaauw, voorm. directeur samenwerkingsschool
Oostermoer
• Dhr. Vogelvanger, directeur samenwerkingsschool
Oostermoer
• J. van Meekeren, voorzitter College van Bestuur
SKOD / Mgr Niënhausstichting
• S. Berkenbosch, algemeen directeur Stichting PrimaH
• J. Scholte Albers, algemeen directeur Stichting
Talent Westerveld
• M. Mulder, algemeen directeur Stichting Wolderwijs
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D.J. Keegstra, directeur BOKD
W. Prinsen, BOKD
T. Kunst, algemeen directeur Conod
W. Kamphuis, directeur De Wegwijzer Alteveer
J. Hadderingh, directeur De Zwarm
J. Jongepier, Dorpsbelangen Zwiggelte
R. Glastra, Dorp-Witteveen
P. Mooren, Dorp-Witteveen
H. Dijkstra, wethouder Gemeente Aa en Hunze
F. Heeringa, raadslid Gemeente Borger-Odoorn
P. Raaijen, beleidsmedewerker Gemeente
Borger-Odoorn
B. Gort, beleidsmedewerker Gemeente De Wolden
L. Koster, wethouder Gemeente De Wolden
Y. Boxem-Klein, afdelingshoofd onderwijs
Gemeente Emmen
G. Sulmann, raadslid Gemeente Emmen
M. Thalens-Kolker, wethouder Gemeente Emmen
Z. Wijnholds, bovenschools manager openbaar
onderwijs Gemeente Emmen
M. Jansen, wethouder Gemeente Meppel
J. Beugel, raadslid Gemeente Midden-Drenthe
W. Holvast, raadslid Gemeente Midden-Drenthe
K. Smidt, wethouder Gemeente Westerveld
G. Schalk, directeur Het Blokland
H. de Vries, Interzorg
D. Oelen, directeur OBS De Lindert
I. Rorije, directeur OBS ’t Leerhoes
H. Slinkman, directeur OBS ’t Groene Hart
M. Belt Lohr, directeur OBS ‘t Schienvat
G. Hagenus, algemeen directeur OPO Borger-Odoorn
T. Swen, stafmedewerker OPO Borger-Odoorn
J. Boelman, algemeen directeur OPO Noordenveld
A. Eising, algemeen directeur OPO Noordenveld
K. Nauta, voorzitter GMR OPO Noordenveld
A.J. van Klaveren, directeur PricoH a.i.
N. Nijenhuis, coördinator Brede School Hoogeveen
J.H. Scholte Albers, algemeen directeur
Stichting Talent Westerveld
J. Lok, directeur Stichting Trias
M. Mulder, algemeen directeur Stichting Wolderwijs
P. Holsappel, directeur VGPONN
A. van Deursen, directeur VGPONN
C. Camish, directeur VPCBO Coevorden
F. Dijkstra, directeur VPCBO Coevorden
M. Tetelepta, directeur VPCBO Coevorden

CBS Het Mozaiek
Conod
Gemeente Emmen
Onderwijsstichting Arcade
OPO Borger-Odoorn
OPO Noordenveld
PCBO Meppel
Penta Primair
Plateau Openbaar Onderwijs Assen
Schoolvereniging Noord en omstreken
Stichting Baasis
Stichting Bijeen
Stichting Talent Westerveld
Stichting Wolderwijs
Vereniging voor christelijk onderwijs op
reformatorische grondslag
• Vereniging voor protestants christelijk basisonderwijs
Vrije School Assen

bijlage
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Colofon
Onderzoek en rapportage

Drs. Roosje van Leer
Drs. Karina de Haan
Drs. Marion Wijnstra
Drs. Marja Janssens

Ondersteuning en dataverzameling
Prognoses
Kaartmateriaal

Drs. Rana Hado
Corrie van de Ven
Jan Boelens, Provincie Drenthe
Ronny Koeling en Wim Piepot, Provincie Drenthe
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