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Onderwerp: Onderwijsontwikkelingen in relatie tot huisvesting en krimp

Door het presidium is verzocht de raad in een raadsrotonde te informeren over feitelijke 
ontwikkelingen met betrekking tot de onderwijsvoorzieningen in onze gemeente als gevolg van de 
bevolkingsdaling, de rol en het beleid van schoolbesturen dienaangaande en de positie van de 
gemeente daarin.

Dit sluit aan op de raadsrotonde van 15 december 2011 waar uitvoerig is stilgestaan bij de 
krimpgevolgen voor het onderwijs en de toezegging de raad periodiek over de ontwikkelingen te 
informeren. Onderwerpen die aan de orde zijn gesteld:

• demografische krimp is een vaststaand feit
• daling van het aantal leerlingen in Oude IJsselstreek rond de 20% de komende 15 jaar
• gevolg sterk oplopende leegstand in schoolgebouwen, hoe daarmee omgaan
• strikt formeel is het openhouden of sluiten van een school een keuze van het schoolbestuur
• kwalitatief goed onderwijs gaat boven het openhouden van een school in iedere kern
• onderwijs is wel/niet voorwaarde voor leefbaarheid
• vlekkenplan Achterhoek breed: spreiding, bereikbaarheid, vervoer
• van concurrentie naar samenwerking
• zoek slimme combinaties met andere voorzieningen
• brede scholen als fysiek gebouw in elke grote kern is losgelaten

De ontwikkelingen rond krimp in het onderwijs staat op verschillende agenda’s. Zowel op lokaal als 
regionaal niveau.

Lokaal als onderdeel van:
- het Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2010
- overleg met voorschoolse instellingen en schoolbesturen in het zgn. “Lokaal Educatief 

Beraad”.

Regionaal vanuit:
- de kerngroep Krimp
- de agenda’s PoHo-sociaal/ Atlas Achterhoek (Agenda 2020)
- initiatief door regionale schoolbesturen die elkaar opzoeken.

Rollen en verantwoordelijkheden gemeente en instellingen.
Uitgangspunt van het gemeentelijk onderwijsbeleid is om in een doorlopende opvoed- en leerlijn van 
0-23 jaar een zo breed mogelijk onderwijs aanbod te bieden in deze gemeente en eventueel in de 
regio.

De (voorschoolse)instellingen en schoolbesturen zijn primair verantwoordelijk voor goede zorg en 
onderwijs. De gemeente ondersteunt daarbij door middel van onderwijsachterstandenbeleid, 
programma’s voor- en vroegschoolse educatie en participatie in jeugdzorgstructuren.

De gemeente heeft met betrekking tot het onderwijs een specifieke rol in de financiering van 
huisvesting, zowel de realisatie daarvan als het groot onderhoud. Deze wettelijke taak is uitgewerkt in 
de gemeentelijke “Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting” en het “Meerjaren 
onderhoudsplan”.
Er is en wetsontwerp in voorbereiding om het buitenonderhoud, naar voorbeeld van het voortgezet 
onderwijs, per 1-1-2015 door te decentraliseren naar de schoolbesturen. Dit zal gepaard gaan met 



een uitname uit het Gemeentefonds. Onbekend is of er nog een overgangsregeling voor de 
schoolbesturen komt.
Doordecentralisatie groot onderhoud betekent bij leegstand nog meer financiële druk op de 
schoolbesturen.
Gemeenten blijven wel verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding.

Zorg en huisvesting van kinderopvang/buitenschoolse opvang is een verantwoordelijkheid van de 
betreffende organisaties. Door brede schoolontwikkeling en de toenemende leegstand in 
schoolgebouwen zien we op een aantal locaties afstemming in de vorm van medegebruik van 
gebouwen.
Zo is er medegebruik door Buitenschoolse Opvang in de Plakkenberg, Op Koers en de Woelwaters.
In de MFA’s/Kindcentra De Rietborgh, Meeander en Ulft Noord zijn/worden onderwijs en 
kinderopvang/BSO samen in multifunctionele gebouwen ondergebracht.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2010
Bij raadsbesluit van 10 januari 2010 is het Integraal Huisvestingplan Onderwijs (IHP) vastgesteld. In 
het IHP is de behoefte aan onderwijscapaciteit voor de lange termijn beschreven. In het IHP is 
aangegeven dat het onderwijsveld in de komende jaren als gevolg van krimp geconfronteerd wordt 
met een structurele leerlingendaling. Gebaseerd op de leerlingen prognose zullen bij het gehele 
onderwijsveld de lumpsum inkomsten voor schoolorganisaties (bestemd voor onderwijsleerpakket / 
personeel en exploitatie) structureel teruglopen. 
Dit heeft consequenties voor de onderwijskwaliteit, omdat bij ongewijzigd beleid / ongewijzigde 
huisvesting, de inkomsten steeds meer uit de pas zullen lopen met de beheersuitgaven.
Dit is voor zowel leerlingen/ ouders, schoolbesturen als gemeente een slechte ontwikkeling.
Met betrekking tot het bij het IHP behorende uitvoeringsplan kan de volgende situatie worden 
geschetst.

Prognoses:
Zoals in de raadsrotonde van december 2011 aangegeven, blijven de leerlingenaantallen enorm 
achter bij de prognose. Deze dalen nog sneller als gevolg van het achterblijven van de bouwplannen.
Aantal kinderen op 1 oktober 2012:

- naar leeftijdsgroep:
*  0-3 jaar 1419
*  4-7 jaar 1676
*  8-11 jaar 2047

- aantal leerlingen basisonderwijs: prognose 3936; werkelijk 3640 (is prognoseniveau 2015)
- aantal leerlingen speciaal onderwijs 69 (niet in prognose verwerkt)
- aantal leerlingen voortgezet onderwijs; prognose 2301; werkelijk 2312.

(daling aantal leerlingen zal in het voortgezet onderwijs de komende jaren inzetten).

Capaciteit:
Op teldatum 1 oktober 2012 bedraagt de leegstand van de gezamenlijke basisscholen  2155 m2.
Dit is nog inclusief 363 m2 overcapaciteit van de Dobbelsteen en St Antonius.
Een gedeelte van de leegstaande onderwijscapaciteit is op dit moment in medegebruik gegeven: 
-  1 lokaal van de De Drie Linden wordt gebruikt door het Almende College
-  een 2-tal groepen van de  Dr. Bosschool zijn gehuisvest in de Plakkenberg.
-  de Micadogroep, extra groep voor meer- en hoogbegaafde kinderen uit Terborg en Gaanderen, 
maakt één dag per week gebruik van ruimten in Dynamiek. 

Wat hebben we tot nu toe in de uitvoeringsperiode 2010-2012 gedaan?
2010: krimpaanpassing gebouw Bontebrug gerealiseerd
2010: ingebruikneming MFA Rietborgh, afstoting de Vlieger, St.Jorisschol en de Rietborghschool
2010: noodlokalen De Woelwaters in gebruik als schoolbestuurkantoor bij Reflexis
2011: ingebruikneming MFA Lichtenberg (voorschoolse voorzieningen + gymzaal)
2012: onderzoek huisvesting Christoffelschool en de Hoeksteen gestart i.r.t. Centrumplan Gendringen 
2012: noodlokalen De Klimpaal in gebruik als schoolbestuurkantoor bij Essentius      
2013: 13 mei ingebruikneming kindcentrum Meeander,
          afstoting Maranathaschool en Kon. Wilhelminaschool
2015: planning ingebruikneming kindcentrum Ulft Noord,
          afstoting De Dobbelsteen en St. Antoniusschool



Besturen primair onderwijs.
De schoolbesturen, behalve de Plakkenberg, hebben allen scholen in meerdere gemeenten in de 
Achterhoek. Zijn binnen eigen organisaties bezig met bewustwording en visieontwikkeling rond krimp 
en zoeken de onderlinge samenwerking daarin. Het beeld dat ieder voor zich (binnen de eigen 
denominatie) de schaalvergroting moet verkennen is aan het verdwijnen ten gunste van versterking 
van professionaliteit en kwaliteit. Te noemen valt het opgestarte samenwerkingsonderzoek door de 
schoolbesturen van de Accentscholengroep (p.c), Essentius (r.k), Reflexis (openbaar) en LIMA (r.k. 
Lichtenvoorde/Mariënvelde).

Regionaal.
Als uitvoering van de Achterhoek Agenda 2020 zijn door de regio Achterhoek en de Kerngroep Krimp 
Basisonderwijs interviews gehouden over het afnemende leerlingen aantal in de Achterhoek met de 
bovenschoolse directies en bestuursleden van grotere schoolbesturen. Thema daarbij de toekomstige 
omvang van de besturen en locaties. Alle geïnterviewden zijn het er over eens dat minder dan 50 
leerlingen de kwaliteit in gevaar brengt, maar ook de ontwikkeling van het kind. Het besef van actie 
groeit. De gemeente Oude IJsselstreek wordt daarin als proactief meedenkend genoemd. Om de 
doelen te kunnen realiseren is er in de Achterhoek behoefte aan een procesbegeleider om de 
schoolbesturen en gemeenten bij dit proces te ondersteunen.
In het kader van het Regiocontract is daartoe inmiddels door de Provincie een subsidie aanvraag 
gehonoreerd. 
De procesbegeleider zal schoolbesturen en gemeenten ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid 
en worden aangesteld voor één tot twee dagen per week, gedurende twee tot drie jaar. 
 
Wetgeving met mogelijke gevolgen voor huisvesting/voorzieningen niveau.

• Met ingang van 1 augustus 2013 zijn de opheffingsnormen voor het basisonderwijs voor een 
nieuw vijfjarig tijdvak vastgesteld. Omdat schoolbesturen scholen hebben in meerdere 
buurgemeenten zijn deze als volgt aangegeven:

- Oude IJsselstreek 76
- Aalten 75
- Montferland 82
- Oost Gelre 75.

Scholen onder deze opheffingsnorm kunnen onder bepaalde omstandigheden in stand 
worden gehouden op basis van de formule van de “gemiddelde schoolgrootte”.

• Invoering Passend Onderwijs per 1 augustus 2014.
Schoolbesturen moeten in overleg met gemeenten voor 1 mei 2014 een ondersteuningsplan 
vaststellen voor de opvang van “zorgleerlingen”. Nog niet bekend welke gevolgen dit heeft 
voor huisvesting en leerlingenvervoer.

• Concept wetsvoorstel doordecentralisering groot onderhoud primair onderwijs per 
      1-1-2015.

       Het ministerie komt met een 2-tal maatregelen.
1)Per 1-1-2015 wordt de verantwoordelijkheid en het budget voor buitenonderhoud en 
aanpassingen aan schoolgebouwen in het primair onderwijs overgeheveld van de gemeenten 
naar schoolbesturen. Dit gaat gepaard met een uitname uit het gemeentefonds van € 156 mln. 
Het is nog niet duidelijk hoe de nieuwe regels er uit komen te zien en waarschijnlijk is er sprake 
van een “koude overdracht”.
2)Daarnaast is in het regeerakkoord opgenomen  om €  256 mln. uit het gemeentefonds te nemen 
en toe te voegen aan het huisvestingsbudget van de schoolbesturen, waardoor zij er jaarlijks 
ongeveer € 100,-- per leerling bij krijgen. Dit naar aanleiding van een jarenlange discussie dat 
gemeenten minder uitgeven aan onderwijs dan er binnenkomt. 
Dat betekent voor Oude IJsselstreek met ingang van 2015 een verlaging van inkomsten van
€ 824.000,-- per jaar. Daartegenover staan besparingen door het wegvallen van de jaarlijkse 
onderhoudsaanvragen. De gemeente is dan alleen nog verantwoordelijk voor uitbreiding en 
nieuwbouw van scholen.



In de gemeente Oude IJsselstreek wordt in 2013 op basis van de meerjaren 
onderhoudsplanning een bedrag van € 179.000,-- gedoteerd aan de “voorziening 
onderwijshuisvesting”.     

  
      * Kinderopvang.

Kabinetsvoornemen om de onderlinge afstemming van onderwijs, peuterspeelzaalwerk en 
kinderopvang te optimaliseren wordt de financiering van het peuterspeelzaalwerk onder de 
Wet Kinderopvang gebracht.
Daarbij zal bestaande gemeentelijke financiering worden betrokken.
Gemeenten, PO-raad en de brancheorganisaties voor kinderopvang en welzijn pleiten bij het 
kabinet voor een integratie van kinderopvang, peuterspeelzalen en basisonderwijs voor alle 
kinderen. In de toekomst moet er een eind komen aan de versnippering in aanbod en 
financiering van voorzieningen voor kinderen van 0-12 jaar. En zij willen doorpakken met het 
ontwikkelen van integrale arrangementen. In deze aanpak krijgen alle kinderen de 
ondersteuning die ze nodig hebben. Uitgangspunt is de doorgaande ontwikkelingslijn. Alle 
ingewikkelde kwaliteitseisen voor opvang, onderwijs en zorg worden op elkaar afgestemd. 
Ook wet- en regelgeving, financiering en bestuurlijke rolverdeling moet dusdanig worden 
ingericht dat lokale initiatieven mogelijk worden gemaakt en worden gekatalyseerd. 

Met Kinderopvang Humanitas zijn hierover gesprekken gaande.

“Van een gezamenlijke missie naar een gezamenlijke agenda”.
De uitdaging is om tot een gezamenlijke inhoudelijke agenda te komen, gebaseerd op een 
gezamenlijke visie op behoud van onderwijs in relatie tot toekomstige huisvestingswensen cq. 
behoefte.
Eerste stappen hiertoe zijn gezet in de bestuursbijeenkomsten van 21 januari en 14 maart 2013 
waarin kennis is genomen van elkaars visie en ambitieniveau. Naar aanleiding daarvan zijn gemeente 
en schoolbesturen, onder leiding van de regionale procesbegeleider van de kerngroep Krimp (de heer 
Henkjan Kok) een gezamenlijke werkgroep gestart om te komen tot een plan van aanpak op 
gemeentelijk niveau, waarin een midden en lange termijn visie wordt geformuleerd per kern/school.

Voortgang
De door de werkgroep opgestelde concept visie is in het schoolbesturenoverleg van 16 mei 
behandeld. Doel van deze visienotitie is te komen tot een koers-/groeidocument om een stip op de 
horizon te zetten. Dit heeft nog niet geleid tot een afgerond document, omdat:

- bij dit proces, gezien de gevoeligheid, rekening dient te worden gehouden met nog lopende 
interne krimpdiscussies bij schoolbesturen;

- nog geen duidelijk beeld bestaat ten aanzien van de gevolgen van gewijzigde wetgeving en 
bekostiging met betrekking tot passend onderwijs en decentralisatie buitenonderhoud;

- eerst de reactie van de staatssecretaris op het advies van de onderwijsraad wordt afgewacht 
over de instandhouding van scholen onder de 100 leerlingen, het vervallen van de kleine 
scholentoeslag en de inzet fusie-compensatiegelden. Deze reactie wordt 29 mei verwacht, 
gevolgd door een kamerbehandeling op 4 juni. 
Deze kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de uiteindelijk te maken keuzes.

Neemt niet weg dat de schoolbesturen voornemens zijn in de herfst met een vlekkenplan te komen, 
om de koers voor de toekomst te bepalen.

De regionale procesbegeleider van de kerngroep Krimp, de heer Henkjan Kok, zal in de raadsrotonde 
van 13 juni een nadere toelichting geven op met name de krimpgevolgen in het onderwijs, laatste 
landelijke ontwikkelingen en proces aanpak/vertaling naar gemeentelijk niveau.
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