
Notitie Werkgroep 1 LEA – Krimp en Leefbaarheid – “Niets doen is geen optie” (16int00444) 

Historie
Op 7 mei 2013 is een collegevoorstel in het college behandeld over de onderwijsontwikkelingen in het 
algemeen, in relatie tot het Integraal Huisvestingsplan (IHP) en Krimp. Daarnaast is ook de concept 
onderwijsvisie van de werkgroep demografische Krimp Oude IJsselstreek behandeld. 

- Overzicht Onderwijsontwikkelingen
Dit geeft kort een overzicht van gerealiseerde stappen vanuit het Integraal Huisvestingsplan 
vanaf 2010. Daarnaast werd de toen aankomende wetgeving genoemd op het gebied van 
huisvesting en bekostiging, alsmede stappen die individuele schoolbesturen en regio 
ondernamen om zich te oriënteren op de krimpgevolgen. 
Tevens was een overzicht per kern/school toegevoegd met een aantal feitelijke gegevens. Dit 
overzicht was voor dat moment puur bedoeld als interne informatie, omdat de verdere 
vertaling naar het nieuwe IHP vanuit het visiedocument pas kon worden gemaakt na 
gezamenlijke vaststelling. 

- Concept Onderwijsvisie demografische Krimp
Het visiedocument is gericht op de levensvatbaarheid van scholen op de middellange termijn, 
waarbij de aspecten kwaliteit, bereikbaarheid en kleinschaligheid een rol spelen. Dat moest 
leiden tot een gezamenlijk gedragen beleidsplan/uitgangspunten tussen schoolbesturen en 
gemeente. Het geheel moest opleveren dat voor de middellange termijn kwalitatief goede 
onderwijsvoorzieningen beschikbaar zijn die voldoen aan de genoemde kwaliteitscriteria. 
Op basis van voornoemde uitgangspunten was een eerste overzicht met conclusies voor de 
scholen opgenomen. Het LEA-overleg heeft zich op 16 mei 2013 over deze conceptvisie 
uitgesproken. In de raadsrotonde van 13 juni 2013 is hierover gesproken. De belangrijkste 
punten uit die visie komen later in deze notitie terug. 

In de praktijk is verder geen vervolg gegeven aan uitgangspunten uit de visie. Het LEA-overleg 
heeft in 2015 gemeend om hier alsnog vervolg aan te geven. Dat leidt tot een opdracht voor 
‘Werkgroep 1’. 

Opdracht
De opdracht van werkgroep 1 is drieledig. 

1) Verkenning/duiding van rollen en verantwoordelijkheden van netwerkpartners 
(gemeente, scholen, kinderopvang)

2) Overzicht (onderwijs) ontwikkelingen en (financiële) positie Oude IJsselstreek
3) Visie op de toekomst

Deze drie onderdelen zullen hieronder verder toegelicht worden:

1) Verkenning/duiding van rollen en verantwoordelijkheden van netwerkpartners 
(gemeente, scholen, kinderopvang)

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs en de instandhouding van 
scholen. Wel of niet overgaan tot sluiting/fusie van een school is een bevoegdheid van het 
schoolbestuur. 

Daarbij komt dat op  1 januari 2015 nieuwe wetgeving in werking is getreden. Deze wetgeving regelt 
de veranderde verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeenten en schoolbesturen ten aanzien van 
een deel van de onderwijshuisvesting. Het onderhoud aan de buitenkant van de schoolgebouwen dat 
voorheen een verantwoordelijkheid was van de gemeenten is nu een verantwoordelijkheid van de 
schoolbesturen. De gemeente is alleen nog verantwoordelijk voor (ver)nieuwbouw, uitbreiding en 
onderhoud gymzalen. Eén en ander is uitgewerkt in de verordening. De rol van de gemeente is 
daarmee verder beperkt. 
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De kinderopvangorganisaties verzorgen kinderopvang op basis van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. In die wet staan allerlei bepalingen over de kwaliteit waar deze 
organisaties aan moeten voldoen. In samenhang met de gemeente wordt uitvoering gegeven aan 
beleidsdoelstellingen in het kader van OAB/VVE.

2) Overzicht (onderwijs) ontwikkelingen en (financiële) positie Oude IJsselstreek

Wijzigingen wet- en regelgeving
Nieuwe wetgeving over toekomstbestendigheid Onderwijs is in de maak. Het zogenaamde 
“Duurzaamheidsplan” wordt (mogelijk) per 1/8/2017 van kracht. Dit zijn bovengemeentelijk bindende 
afspraken over kwaliteit en spreiding. 

Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 ingevoerd. Hier zit een aantal consequenties aan vast voor 
de samenwerking tussen gemeente en onderwijs. Hierover worden in ‘Werkgroep 2’ afspraken 
gemaakt. 

De harmonisatie tussen de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk is in Oude IJsselstreek 
doorgevoerd. Hiermee is duidelijkheid gecreëerd. 

Demografische veranderingen
De Achterhoek heeft te maken met krimp. We hebben als regio inmiddels de ‘Krimpstatus’ gekregen. 
Voor de gemeente Oude IJsselstreek geldt dat het aantal inwoners licht zal dalen, maar we zien vooral 
een verandering in de leeftijdsopbouw van onze inwoners. Het aantal kinderen in de 
basisschoolleeftijd zal de komende jaren met meer dan 25% afnemen. 

De daling van het aantal kinderen heeft stevige impact op kinderopvang en (basis)scholen. Er is 
minder aanbod nodig, groepen in de kinderopvang zullen wellicht sluiten. Aansluitend zullen er ook 
minder groepen in het basisonderwijs zijn, met leegstand of sluiting van scholen tot gevolg. 
Gebaseerd op deze leerlingendaling zullen schoolbesturen ook te maken krijgen met dalende 
lumpsum inkomsten voor de organisatie. Dit kan gevolgen hebben voor  de kwaliteit van onderwijs, 
omdat relatief gezien meer gelden besteed worden aan beheer in plaats van aan onderwijs. Elke 
organisatie gaat daar op zijn eigen wijze mee om. 

Nieuwe leerlingenprognoses van MOOZ, 1-6-2016 
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De nieuwe leerlingenprognoses blijven nog iets verder achter bij de eerder gepresenteerde 
leerlingenprognoses. Voor de kleine(re) scholen verandert er niet zo veel, maar met name de grote(re) 
scholen leveren nog sterker in op het leerlingenaantal. Op basis van gemiddelde schoolgrootte dient 
de vraag zich aan of scholen niet zullen moeten fuseren/sluiten. 

In 2013 zijn de opheffingsnormen in het primair onderwijs opnieuw vastgesteld. In Oude IJsselstreek 
ligt die norm op 76 leerlingen per school. Scholen die drie jaar of langer onder die norm zitten kunnen 
op basis van de ‘gemiddelde schoolgrootte’ worden opengehouden door het schoolbestuur. 

Eén en ander is voor schoolbesturen aanleiding geweest om fusie/samenwerking te verkennen. Pro8 
is al gefuseerd met SKOB. De Plakkenberg onderzoekt samenwerking binnen het ‘netwerk PON’ via 
een coöperatie. Essentius, Reflexis en LIMA zouden per 1 januari 2016 fuseren, maar de 
staatssecretaris heeft de fusie niet goedgekeurd. 

Doel van bovenstaande inspanningen is om meer slagkracht te creëren om de ontwikkelingen in de 
regio het hoofd te kunnen bieden. 

In de LEA-vergadering van november 2015 is besloten om een verkenning naar doordecentralisatie te 
doen. We brengen in 2016 de consequenties daarvan in beeld. Daartoe plannen we een bespreking 
kort na de zomer. Behandeling is beoogd voor de LEA-vergadering van november 2016. 

Feitelijk aantal kinderen naar leeftijd 0 - 4 d.d. 1 juni 2016
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Kern School Leegstand 
(3510 M2, 16%)

Leegstand 2025
(6971 M2, 29%)

Opmerkingen

Breedenbroe
k

De Borckeshof 192 M2

21%

318 M2

36%

Deze school heeft samenhang met 
omliggende scholen. 

Etten De Klimpaal 276 M2

23%

412 M2

34%

Vanuit de samenleving worden 
stappen genomen om breder naar 
de kwaliteit van alle 
voorzieningen in het dorp Etten te 
kijken. 

Gendringen De Hoeksteen 134 M2
16%

199 M2
23%

Inhoudelijk is de verbinding 
gelegd met de Bontebrugschool. 

Gendringen Christoffelschool 231 M2
13%

432 M2
25%

Essentius heeft een 
ambitierapport opgesteld voor 
deze school. 

Heelweg Meeander 89 M2
18%

139 M2
29%

Megchelen St. Martinus 82 M2
11%

178 M2
23%

Netterden De Walburgis 27 M2
6%

77 M2
17%
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Silvolde De Plakkenberg 728 M2

28%

1090 M2

41%

Is in overleg met de Drie Linden 
over de toekomst in Silvolde.

Silvolde De Drie Linden 244 M2

33%

300 M2

40%

Is in overleg met de Plakkenberg 
over de toekomst in Silvolde.

Sinderen De Wegwijzer  12 M2
2%

57 M2
12%

Terborg Dynamiek 199 M2
9%

581 M2
27%

Ulft Mariaschool 352 M2
19%

599 M2
32%

Ulft De Woelwaters -17 M2
-1%

225 M2
18%

Ulft De Dobbelsteen 465 M2
29%

591 M2
37%

Fuseert met St. Antonius in het IKC 
Ulft Noord.

Ulft St. 
Antoniusschool

381 M2
29%

461 M2
35%

Fuseert met De Dobbelsteen in het 
IKC Ulft Noord. 

Ulft Bontebrugschool 268 M2
28%

399 M2
41%

Inhoudelijk is de verbinding 
gelegd met de Hoeksteen. 

Varsselder PiusX 68 M2
12%

129 M2
22%

Daalt langzaam naar ongeveer 50 
kinderen. Onderzoek naar veilige 
oversteekplaats Ulft – Varsselder. 

Varsseveld Op Koers 281 M2
13%

568 M2
27%

Varsseveld De Meeander -139 M2
-12%

93 M2
8%

Westendorp De Knienenbult -26 M2

-5%

50 M2

10%

Deze school heeft samenhang met 
omliggende scholen.

Westendorp De Leemvoort 81 M2
16%

76 M2
15%

Deze school heeft samenhang met 
omliggende scholen.

Deels wordt leegstand heringevuld door schoolbesturen of individuele scholen. Het gaat in 
bovenstaande tabel om normatieve leegstand. De scholen in Oude IJsselstreek zijn deels gedateerd. 
Deze zijn niet ingericht voor toekomstbestendig onderwijs. Op dit moment hebben Gendringen en 
Silvolde aandacht. Daar wordt op enige wijze nagedacht over ontwikkelingen, en daar wordt op 
middellange termijn een besluit over genomen. 

De aantallen in onderstaande tabel zijn van 1 oktober 2015. 

Organisatie Locatie Aantal kinderen/ groep
KinderOpvang De Vlinder Gendringen 50
Humanitas KDV Pimpernel 25

POV Cocon 14
13

POV Pinkeltje 16
16
16
16

POV Bambino 13
13

POV Ukkepuk 14
12
7
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Hummeltje Tummeltje 9
9
8

KDV Berend Botje 30
36
7

KDV Toverberg 6
28

KDV Rietpluim 29
20

KDV Zonnestralen 23
18

De Kleine Zeester Bontebrug 25
Sinderen 3

Zonnekinderen De Sterrenkijkers 22
11

Juut en Co Ulft 100
Etten 14
Heelweg 16

Voortgezet Onderwijs
Uiteraard doet de daling van het aantal leerlingen zich ook voor in het voortgezet onderwijs. Dat effect 
treedt later op dan in het primair onderwijs. Om die ontwikkeling het hoofd te kunnen bieden heeft 
Achterhoek VO een visie op de toekomst ontwikkeld, waarbij Oude IJsselstreek als een belangrijke 
locatie wordt gezien voor breed VO. Daarvoor is dan wel een investering van de gemeente nodig in 
een nieuwe vorm van huisvesting. Hierover wordt binnen de gemeente nagedacht, met name ook in 
relatie tot de financiële situatie van de gemeente. In mei en juni 2016 wordt hier een raadsrotonde aan 
gewijd. 

Financiële positie Oude IJsselstreek
De financiële situatie van de gemeente Oude IJsselstreek noopt tot stevige keuzes. De gemeente 
moet de komende jaren haar uitgaven naar beneden bijstellen. De coalitie heeft daarnaast ook de 
wens uitgesproken om de leningenportefeuille verder terug te dringen. Vooralsnog zijn er geen 
middelen opgenomen in de meerjarenbegroting om te investeren in onderwijs(huisvesting). Het is aan 
de gemeenteraad om hierin keuzes te maken. 

Op basis van een gezamenlijke visie op leefbaarheid, spreiding, bereikbaarheid en kwaliteit van 
onderwijs kan het aan de orde zijn dat de gemeente (mede) investeert in onderwijshuisvesting. Dit zal 
in de praktijk altijd maatwerk moeten zijn. 

3) Visie op de toekomst

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. Dalende leerlingenaantallen betekent dat er meer 
aandacht nodig is voor de kwaliteit en de kosten van de betreffende scholen. Op termijn is dat 
onhoudbaar. We zoeken naar oplossingen in het verminderen van m2. Soms kan dat sluiting van een 
school zijn, en soms het verminderen van m2 per school. Ook met minder scholen is de keuzevrijheid 
voor ouders en leerlingen in Nederland te garanderen. Op redelijke afstand moeten ouders en 
leerlingen ten minste uit een openbare en een bijzondere school kunnen kiezen.

De visie op de kwaliteit van Onderwijs staat in het volgende kwadrant:
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Op alle 4 de kwadranten moet de score goed zijn om bij te dragen aan een school die kwalitatief goed 
onderwijs geeft. 

De Kwalitatieve uitgangspunten
I. Kwaliteit: 
- Diversiteit in onderwijsconcepten is wenselijk, breed onderwijsaanbod
- Diversiteit in ondersteuning van onderwijsbehoeften van leerling
- Zoeken naar samenwerking, combinaties met andere voorzieningen 
- Verantwoorde schoolgebouwen

II. Bereikbaarheid: 
- Een veilige schoolroute en beperkte reistijd is belangrijk. Niet elke kern hoeft een school voor primair 
onderwijs te hebben. 

III. Levensbeschouwelijke identiteit: 
- Denominaties kunnen blijven, maar zijn geen op zichzelf staand doel.

IV. Financieel beleid: 
- Afstemming tussen middelen gemeente en onderwijsbesturen;
- De gemeente doet alleen gerichte financiële investeringen daar waar dat noodzakelijk is.
- Gemeente en Schoolbesturen brengen gezamenlijk in beeld hoe de toekomst van de scholen eruit 
ziet, en welke keuzes daaruit moeten volgen. Inhoudelijk en financieel. 

V. Maatwerk:
- Aanpak primair onderwijs per kern kan en moet verschillend zijn. We kiezen niet voor een oplossing 
die we breed invoeren zoals ‘Kindcentra’. We kiezen voor de meest praktische oplossing per 
uitdaging/probleem. Elke kern vraagt om een andere oplossing, en dat is goed; 
- Aanpak voortgezet onderwijs vraagt ook maatwerk, maar dan op gemeente- / regio niveau. 

Procesafspraak
Als ontwikkelingen tot keuzes leiden is het belangrijk om alle partijen blijvend te informeren. Wat 
gebeurt er? Wie beslist wat? Wie gaat waarover? Welke gevolgen treden er op? 
Het moet helder zijn wat de verantwoordelijkheidsverdeling in de vraagstukken is. 

Vervolg
Na behandeling en vaststelling in de LEA op 6 juni 2016 wordt deze notitie ter vaststelling aangeboden 
aan het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Oude IJsselstreek. Bij voorkeur op 
14 juni 2016. Daarnaast wordt deze notitie ter behandeling toegezonden aan de gemeenteraad van 
Oude IJsselstreek. 
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