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Verantwoord veranderen met hart voor onderwijs en zorg 
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1. INLEIDING 
 

 

Hoe gaat Noord-Groningen om met de sterk verminderde vraag naar basisonderwijs? Wat 

zijn de gevolgen van demografische krimp voor het bestaande scholenbestand? Het zijn 

twee vragen die bestuurders van scholen indringend bezig houden omdat in sommige 

situaties verstrekkende maatregelen nodig zullen zijn om de kerntaak van de school: goed 

onderwijs verzorgen, overeind te kunnen houden.  

 

De bestuurders van Lauwers&Eems en van VCPO Noord-Groningen hebben elkaar opgezocht 

en zijn tot de conclusie gekomen dat zij dezelfde problematiek delen en dat bovendien in 

een grotendeels overlappend verzorgingsgebied. Om goede oplossingen te creëren zijn zij 

simpelweg op elkaar aangewezen. Tegen deze achtergrond formuleerden de besturen een 

set van intenties die zij samen delen: 

 

- wij zetten ons beiden bestuurlijk in voor levenskrachtige en goed toegeruste scholen waar 

het goed toeven is voor kinderen en leerkrachten; 

 

- wij realiseren ons en onderstrepen graag dat identiteit en keuzevrijheid belangrijke 

kenmerken zijn van ons onderwijs;  

 

- wij streven naar onderwijs dat bereikbaar is voor ouders, thuisnabij en in een stabiele 

omgeving; 

 

- wij zetten ons in voor scholen waarin een goed sociaal en pedagogisch klimaat aanwezig is 

voor kinderen; 

 

- wij realiseren ons dat de eisen die aan onderwijs en aan scholen worden gesteld, sterk aan 

het veranderen zijn: meer kindgericht, afgestemd op de behoeften van het individuele kind, 

vaak in samenspraak met andere voorzieningen voor kinderen; 

 

- we denken na over de toekomst van scholen waarbij financiële middelen zoveel mogelijk 

naar het onderwijs zelf gaan en niet onnodig naar het in stand houden van (te) dure 

kleinschalige voorzieningen. Ook mag van besturen worden verwacht dat zij anticiperen op 

de eindigheid van de kleine scholentoeslag.  

 

- laten we de veranderingen die nodig zijn, gebruiken voor een kwaliteitsimpuls in het 

onderwijs. 

 

In de tweede helft van 2013 hebben de bestuurders opdracht gegeven aan 

organisatieadviesbureau Van Beekveld&Terpstra om hun te voorzien van scenario’s die 

antwoord geven op de vraag ‘hoe om te gaan met krimp?’ Zij wilden weten welke 

mogelijkheden er liggen om ook voor de toekomst te voorzien in een duurzaam netwerk van 

scholen waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven, dat op bereikbare afstand ligt voor 

ouders, en dat bovendien de keuzevrijheid van ouders niet wezenlijk belemmert. 

 

Meer gedetailleerd over de aangeleverde scenario’s en wat daarop volgde, in de volgende 

paragraaf. Voor deze inleiding geldt dat daarin duidelijk gesteld wil zijn waar het de 

bestuurders om te doen is nu de discussie zo ver gevorderd is, dat de verschijning van 

Toekomstscenario II Scholenspreiding Noord-Groningen mogelijk is. 
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In deze beleidsnotitie staan de volgende vragen centraal: 

 

 

1. Waar is het om te doen? 

 

2. Wat hebben we tot nu toe gedaan? 

 

3. Wat hebben we geleerd uit wat we gedaan hebben? 

 

4. Waar willen we, op basis van het geleerde, naar toe? 

 

5. Hoe gaan we dat doen? 

 

6. Op welke momenten zijn er stappen gezet en plannen gerealiseerd? 

 

 

Voorgaande opsomming wil duidelijk maken dat de bestuurders in deze beleidsnotitie de 

balans willen opmaken van de discussie tot nu toe en in aansluiting daarop het perspectief 

willen schetsen voor de toekomst. Deze beleidsnotitie, die we in het vervolg zullen 

aanduiden als Toekomstscenario II, is een belangrijke stap in het proces dat de besturen 

van Lauwers&Eems en VCPO voor ogen staat. Het vormt de laatste fase van meningsvorming 

voordat formele besluitvormingsprocedures worden gestart. 

 

2. WAAR IS HET OM TE DOEN? 
 

Noord-Groningen is een van de demografische krimpgebieden in Nederland waar de situatie 

dermate urgent is dat ingrijpende maatregelen op het vlak van onderwijsvoorzieningen voor 

de langere termijn nodig zijn. Het gezamenlijk voedingsgebied van VCPO Noord-Groningen 

en Lauwers&Eems omvat globaal vier aangrenzende gemeenten.  

Een deel van de scholen in deze gemeenten kampt op dit moment al met lage 

leerlingaantallen en weinig perspectief waardoor geen uitstel van verstrekkende 

beslissingen meer mogelijk is.  

Voor een groot aantal andere scholen geldt dat hun omvang zodanig zal teruglopen dat de 

besturen geen verantwoordelijkheid meer zullen kunnen en willen dragen voor het 

instandhouden van deze scholen van dermate beperkte omvang. Voor dat laatste hebben de 

besturen verschillende redenen: de kwaliteit van de kleine basisschool is om pedagogische 

en didactische redenen een kwetsbare zaak (los van de kwaliteit die veel teams op dit 

moment met elkaar realiseren!). De leeromgeving is zowel voor kinderen onderling (leren 

van en met elkaar) als voor de leerkrachten (aantal niveaus in de groep) minder gunstig ten 

opzichte van een grotere school. Daar zijn ook beter verschillende expertises te 

ontwikkelen. Teams op kleine scholen worden overbelast of overvraagd omdat vaak 

dezelfde taken moeten worden uitgevoerd als op een grote school, zij het met veel minder 

mensen; met andere woorden, ook de werkgeversverantwoordelijkheid speelt hier een rol. 

En natuurlijk, ook en vooral kostentechnisch is het in stand houden van kleine scholen een 

kostbare zaak; dezelfde middelen zouden bij opschaling veel beter kunnen worden ingezet 

voor het onderwijs aan de kinderen (‘geld in stenen of geld in mensen’). Ook is er een grens 

aan de solidariteit die van scholen onderling mag worden verwacht. 
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Zo constateert de Onderwijsraad in het rapport Grenzen aan kleine scholen uit 2013: 

 

‘Bovendien zijn de kosten van het in stand houden van kleine scholen hoog. In het 

basisonderwijs kunnen de uitgaven per leerling variëren van minder dan 4.000 euro op een 

gemiddelde school (met 225 leerlingen) tot bijna 11.000 euro op een kleine school (met 

minder dan 24 leerlingen). De kosten van een leerling op een kleine school zijn dus bijna 

drie keer zo hoog als die op een gemiddelde school, zonder dat daar een hogere 

onderwijskwaliteit tegenover staat. Een school met 23 leerlingen kost 247.000 euro, terwijl 

een klas met 23 leerlingen op een gemiddelde school 92.000 euro kost.’  

 

Aangezien zowel VCPO als L&E als bestuur verantwoordelijk is voor de kwaliteit op alle 

scholen, geldt het solidariteitsprincipe: gezamenlijk draaien de scholen in Noord Groningen 

op voor de instandhouding van (de kwaliteit op) kleine scholen. Grotere scholen moeten 

hierdoor inleveren op hun begroting en hebben minder onderwijsmiddelen ter beschikking.  

 

 

Het is tegen de achtergrond van dit geheel van overwegingen dat de besturen van beide 

genoemde organisaties besloten hebben om gezamenlijk de toekomst te verkennen en de 

krachten te bundelen opdat gezamenlijk meer mogelijk is dan afzonderlijk.  

 
3. WAT HEBBEN WE TOT NU TOE GEDAAN? 
 

3.1. Toekomstscenario’s I 

 

Op 8 januari 2014 vond de presentatie plaats van Toekomstscenario’s Scholenspreiding 

Noord-Groningen (Toekomstscenario’s I). In de Borgschool in Winsum hadden zich 

nagenoeg alle personen verzameld die een bijdrage hadden geleverd aan de totstandkoming 

van deze Toekomstscenario’s I. In de onderzoeksfase waren interviews gehouden met een 

breed palet van vertegenwoordigers van binnen en buiten de beide onderwijsorganisaties: 

met vertegenwoordigers van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden, met de 

interne toezichthouders, met delegaties van de beide managementteams, met de 

bestuurders, en met de wethouders van de vier betrokken gemeenten. Deze brede set van 

interviews vormde een belangrijke bron voor het opstellen van criteria waaraan een 

gewenste toekomstige scholenspreiding in Noord-Groningen zou moeten voldoen. Meer 

hierover verderop in deze beleidsnotitie. 

 

Aan de totstandkoming van Toekomstscenario’s I ging ook veel rekenwerk vooraf: het 

verzamelen van gegevens over de ontwikkeling van leerlingentallen teneinde prognoses te 

kunnen maken voor de situatie over 5, 10 en 15 jaar.  

 

Nadat alle informatie uit de interviews respectievelijk uit de prognoses op een rij was 

gezet, was de vervolgvraag: hoe kunnen we al deze informatie zodanig ordenen dat deze 

betekenisvol wordt voor het doel van het onderzoek: het schetsen van enkele 

toekomstscenario’s voor de gewenste scholenspreiding in de regio? Dit is gelukt door de 

informatie, met name die uit de interviews, in te zetten voor twee doelen: de ontwikkeling 

van criteria waaraan een toekomstige scholenspreiding zal moeten voldoen, en de vorming 

van een set proceskenmerken voor de weg daar naar toe. 

 

Voor wat betreft het eerste, de criteria waaraan een toekomstige scholenspreiding zal 

moeten voldoen, is gekozen voor vijf criteria: kwaliteit (gerelateerd aan schoolgrootte), 

duurzaamheid, goed werkgeverschap, keuzemogelijkheid voor ouders, en nabijheid.  

 

Voor wat betreft het tweede, de proceskenmerken, was duidelijk dat er veel waarde wordt 

gehecht aan: (1) de wenselijkheid van een heldere en goed beargumenteerde visie, (2) 
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ruimte voor verschil, dat wil zeggen: ruimte voor lokale omstandigheden, (3) behoefte aan 

geleidelijkheid (niet alles in een keer, maar gerelateerd aan de urgentie van een 

aanpassing), (4) oog voor lokale vitaliteit, en (5) wees koersvast en maak steeds duidelijk 

waar we zitten (eis van transparantie).  

 

De beide opdrachtgevende besturen hadden de onderzoekers gevraagd om meerdere 

scenario’s op te leveren. Deze scenario’s zouden moeten zijn beargumenteerd vanuit de vijf 

criteria. 

In antwoord hierop ontvingen zij er twee: een scenario gebaseerd op een optimale 

schoolgrootte van 200 leerlingen en een scenario gebaseerd op een minimale schoolgrootte 

van 80 leerlingen. Zowel de optimale als de minimale schoolgrootte worden in de scenario’s 

onderbouwd en verantwoord.  

Kenmerkend voor een schoolgrootte van minimaal 80 leerlingen is dat het aantal 

combinatiegroepen beperkt blijft tot twee per klas; hierdoor wordt ook het aantal niveaus 

beperkt hetgeen van belang is voor de mogelijkheden van de leerkracht om rekening te 

houden met verschillen tussen leerlingen. 

Kenmerkend voor een schoolgrootte van 200 leerlingen is dat deze omvang de aanstelling 

mogelijk maakt van vakleerkrachten en een goede spreiding van specialisaties in het team. 

Gemeenten die streven naar integrale kindcentra en multifunctionele accommodaties zullen 

dit alleen kunnen bekostigen bij een aantal leerlingen van deze omvang.  

Vanuit een oogpunt van ‘goed werkgeverschap’ biedt een school van 200 leerlingen 

aanzienlijk meer mogelijkheden om niet-onderwijsgebonden taken goed en zo te verdelen 

dat deze zo beperkt mogelijk ten koste gaan van lesgevende taken. 

 

Beide opties (optimaal en minimaal) vloeiden ook voort uit de informatie uit de interviews: 

zij zouden beiden kunnen rekenen op herkenning en daarmee op relevantie voor de verdere 

discussie over de gewenste scholenspreiding. 

  

3.2. Toekomstscenario’s I in discussie 

 

Op de presentatie van Toekomstscenario’s I volgde een reeks van bijeenkomsten waarin 

direct betrokkenen met elkaar in gesprek gingen over de scenario’s en de overwegingen die 

hieraan ten grondslag liggen. Dat gebeurde breed binnen de beide opdrachtgevende 

organisaties afzonderlijk, vervolgens nog een keer in de managementteams van beide 

organisaties afzonderlijk waarna beide managementteams ook in gezamenlijkheid zich aan 

de hand van het rapport, bogen over een mogelijk gewenste scholenspreiding anno 2028 in 

Noord-Groningen. 

 

Bespreking breed binnen Lauwers&Eems: 12 februari 2014 

Bespreking breed binnen VCPO N-Gr: 20 februari 2014 

Bespreking MT Lauwers&Eems: 27 maart 2014 

Bespreking MT VCPO N-Gr: 10 april 2014 

Bespreking verzamelde MT’s: 14 mei 2014 

En tussendoor: 

Voortgangsgesprek stuurgroep: 5 maart 2014 

Voortgangsgesprek stuurgroep: 16 april 2014 

Voortgangsgesprek stuurgroep: 14 mei 2014 

Voortgangsgesprek stuurgroep: 27 mei 2014 

Vele gesprekken op afzonderlijke locaties, mede in verband met snel te nemen 

maatregelen, gelet op de urgente ontwikkeling van het leerlingental. 
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4. WAT HEBBEN WE GELEERD UIT WAT WE GEDAAN HEBBEN? 
 

In de discussies die de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden, zijn veel leerzame inzichten, 

ervaringen en wensen naar boven gekomen. In willekeurige volgorde: 

- Toekomstscenario’s I is met veel betrokkenen uit de beide organisaties besproken: 

ouders, personeelsleden, leidinggevenden, bestuurders, toezichthouders. En ook al 

waren er verschillen, vooral de overeenstemming tussen alle geledingen over de 

wenselijkheid om met elkaar te werken aan een duurzaam netwerk van kwalitatief 

goede scholen in de regio, viel op. 

- Bij herhaling werd de wenselijkheid uitgesproken dat de beide besturen spoedig een 

duidelijk toekomstperspectief op tafel leggen en dat met vaart en een zekere 

vasthoudendheid gaan realiseren. 

- Scenarioplanning aan de hand van twee opties (80 leerlingen, 200 leerlingen) suggereert 

een dwingende keuze maar liever houden velen ruimte voor variatie, zowel op het vlak 

van schoolgrootte als op het vlak van denominatie: openbaar onderwijs, protestants-

christelijk onderwijs, samenwerkingsschool, pedagogisch profiel.  

- De vijf criteria zijn alle vijf relevant. ‘Durf ermee te spelen’ – zo klonk het. Heb oog 

voor maatwerk en individuele omstandigheden. 

- Ja, er is verschil in beslishorizon. Deze is voor ouders gericht op een kortere termijn 

dan voor bestuurders van wie verwacht mag worden dat zij zich richten op een verder 

gelegen toekomst. Maak voor ouders inzichtelijk wat concreet consequenties zijn in hun 

specifieke situatie. 

- Pak door, ondanks onzekerheden. Leerlingprognoses zijn altijd ongewis. Ook ouders 

kunnen uiteindelijk anders kiezen dan werd voorzien. Deze onzekerheden mogen 

bestuurders niet weerhouden tot het nemen van noodzakelijke, ingrijpende 

beslissingen. En natuurlijk zullen bestuurders vervolgens reageren op nieuwe, nog niet 

voorziene situaties.  

- Voor teams en leidinggevenden is opschaling geen belemmering. Integendeel, zij 

onderkennen de nadelen van kleinschaligheid en zijn overtuigd van de wenselijkheid om 

te streven naar grotere scholen. 

- Geef openlijk toe, dat ook betaalbaarheid een grote rol speelt. 

- Identiteit doet ertoe. Een deel van de ouders kiest bewust voor openbaar of 

protestants-christelijk onderwijs. Ook een deel van de teamleden heeft bewust gekozen 

om te gaan werken binnen een bepaalde denominatie. Houd hier rekening mee bij de 

spreiding van toekomstige voorzieningen en bij de inrichting van het bijpassende 

personeelsbeleid. 

- Gemeentebesturen streven naar integratie van jeugdvoorzieningen. Daar is een 

bepaalde schaal/omvang voor nodig. In verschillende gemeenten zijn al forse stappen 

gezet. Voor scholen betekent dit: andere huisvesting en intensievere samenwerking met 

andere partners. Voor ouders betekent dit: meer mogelijkheden voor opvang en 

begeleiding. 

- We hebben het over de scholenspreiding in het basisonderwijs maar vergeet niet dat 

Lauwers&Eems ook voortgezet onderwijs ‘in huis’ heeft. Neem dit mee in de schets van 

de toekomst. 

 

 

5. WAAR WILLEN WE NAAR TOE? 
 

In Toekomstscenario’s I is al geïnventariseerd langs welke bestuurlijke mogelijkheden 

Lauwers&Eems en VCPO Noord-Groningen hun gezamenlijke inspanningen kunnen inzetten. 

De beide besturen hebben het voornemen om hun inspanningen voor een 

toekomstbestendige scholenspreiding voor Noord-Groningen te verrichten vanuit (1) een 

integraal beeld van de gewenste scholenspreiding per 2028 (par. 5.1.) en (2) een 
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bestuurlijke structuur die hen in staat stelt om dit integrale beeld ook daadwekelijk te 

realiseren (par. 5.2.). 

 

5.1. Integrale scholenspreiding anno 2028: Toekomstscenario II 

 

In het bij dit rapport behorende PowerPointdocument schetsen de beide besturen, na 

intensief overleg met en gedragen door de managementteams van beide organisaties en na 

ruggenspraak met de interne toezichthouders, het integrale beeld van een mogelijke  

scholenspreiding anno 2028. Per locatie wordt zoveel mogelijk aangegeven: 

(a) Op welk moment de beoogde situatie zal zijn gerealiseerd. 

(b) Om welke denominatieve situatie het gaat. 

(c) Wat hiervan de verwachte effecten op het leerlingenaantal zullen zijn. 

(d) Welke weging van de vijf criteria heeft plaatsgevonden. 

 

5.2. Bestuurlijke krachtenbundeling 

 

In Toekomstscenario’s I worden al verschillende mogelijkheden geschetst voor bestuurlijke 

samenwerking en krachtenbundeling. Voor een deel zijn deze mogelijkheden bepaald door 

wet- en regelgeving, of liever: door bestaande belemmeringen op het vlak van bestuurlijke 

fusie. Hoewel op dit moment in formele zin allerlei belemmeringen nog niet zijn 

weggenomen, is wel duidelijk dat allerlei ontwikkelingen wijzen in de richting van een 

royale verruiming van de mogelijkheden voor bestuurders van scholen in krimpregio’s om 

hun verantwoordelijkheid te nemen. 

 

De besturen van VCPO Noord-Groningen en Lauwers&Eems hebben nadrukkelijk het 

voornemen uitgesproken om de samenwerking op het gebied van ‘opvang van krimp’ te 

verbinden met een gemeenschappelijke inspanning om ook de kwaliteit van het onderwijs 

beter te borgen en te verhogen. Met andere woorden: het gaat om probleemoplossing én 

ontwikkeling. 

 

In dit verband dient ook gewezen te worden op de wenselijkheid om de beoogde 

scholenspreiding zo te realiseren dat daarbij een optimaal gebruik gemaakt kan worden van 

financiële middelen (fusiegelden) die de overheid beschikbaar stelt. Deze middelen zijn van 

belang voor zaken die de kwaliteit van het onderwijs waarborgen waaronder 

een deugdelijk personeelsbeleid, alsook voor de mogelijkheid om tegemoet te komen aan 

de wensen van ouders voor bereikbare voorzieningen. 

 

In de fase waarin het proces van ‘verkenning van gemeenschappelijke toekomst’ thans 

verkeert, ligt de aandacht bij de verdere verfijning van de plannen voor een toekomstige 

scholenspreiding. Om deze reden hebben de besturen ervoor gekozen om de opbrengst van 

de discussies over Toekomstscenario’s I zichtbaar te maken in een tweede, een 

vervolgvoorstel: Toekomstscenario II. Daarover zal in de komende periode het gesprek 

gaan.  

 

Terwijl de consultatie over Toekomstscenario II gaande is, bezinnen de besturen zich op 

de vraag welke vorm van bestuurlijke samenwerking de realisering van de gewenste 

scholenspreiding zou kunnen ondersteunen resp. mogelijk maken. Zij doen dit in het besef 

dat de mate waarin het mogelijk is om de krachten te bundelen van invloed is op de mate 

waarin de gewenste spreiding realiseerbaar is. 

 

Het is goed om in dit kader ook aandacht te schenken aan de verschillen in bestuurlijk-

juridisch opzicht tussen beide onderwijsaanbieders. Hierbij zijn een paar dingen van 

belang: 
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a. ‘L&E’ staat voor een grote aanbieder in het primair en voortgezet openbaar onderwijs. 

Beide sectoren zullen bij bestuurlijke samenwerking, in welke vorm dan ook, hun eigen 

plaats hebben. 

b. Onder L&E valt ook nog een kleine stichting die een bijzonder neutrale school in stand 

houdt met een daaraan verbonden oudervereniging. Het spreekt voor zich dat dit 

gegeven meegenomen in het vervolg.  

c. De rechtspersoonlijkheid van L&E is de stichting die optreedt in opdracht van drie 

gemeenten, die van VCPO Noord-Groningen een vereniging. 

d. In het primair onderwijs zien we verschillende scholen: openbare, protestants-

christelijke en samenwerkingsscholen, die daarnaast een bepaald pedagogisch profiel 

hebben. Steeds meer schoolbesturen beheren scholen met verschillende identiteiten. 

 

 

6. HOE GAAN WE DIT DOEN EN WAT ZIJN VOLGENDE RELEVANTE MOMENTEN? 
 

Het is nu 10 juni 2014: Toekomstscenario II ziet het licht. Morgen, 11 juni 2014, is dit 

scenario openbaar: het staat dan op de site van VCPO Noord-Groningen en Lauwers&Eems. 

Een tweede ronde van consultaties start, onder meer in de vorm van een viertal spreekuren 

in juni 2014 waarbij de besturen van beide organisaties op verschillende locaties het 

gesprek aangaan met wie dat wenst. 

Die consulterende gesprekken kunnen voor de bestuurders een bevestiging opleveren voor 

hun huidige inzichten en plannen maar kunnen ook nieuwe inzichten bieden. ‘Misschien zien 

we iets over het hoofd!’ aldus de besturen. De contouren van een toekomstbestendige 

scholenspreiding worden steeds duidelijker maar zijn nog niet definitief afgetekend. Dat 

doen de bestuurders eind 2014 wanneer zij ook zicht hebben op de voor realisering beste 

vorm van bestuurlijke samenwerking. 

  

Tijdtafel: 

Presentatie Toekomstscenario’s II: 10 juni 2014 

Openbaarmaking op de websites: 11 juni 2014 

Spreekuren bestuurders: 18 juni en 24 juni 2014 

Gesprekken op afroep 

Definitieve conclusies: eind 2014  

 

 

 


