G E M E E N T E HEJXeįDÇmN
•hand.:?VUj\2

A A N B I E D I N G S B R I E F P A M F ,ET

-1 MEI 201:

Ä'7'B'Stuk "Ţîrcfw-:
Wcrkļìr..
ļ K cvrHcaan:

yLÖ

Ķ-žO.

-

Genemuiden, 26 april 2013
131NK05032

Geachte leden van de Raad, leden van het College van Burgemeester en Wethouders,

Zoals u bekend is, heeft de onderwijsraad aan de staatssecretaris een advies uitgebracht waar men
vraagt om een actief beleid inzake krimp. Dit rapport 'Grenzen aan kleine scholen", adviseert de
mimimumgrens voor kleine scholen op 100 te stellen en heeft vraagtekens bij de kwaliteit van deze
scholen. Dit raakt ons als onderwijsveld.
Als professionele organisaties zijn wij primair verantwoordelijk om vorm en inhoud te geven aan
kwalitatief goed onderwijs voor onze leerlingen en daarin vanuit eigen bestuurlijke
verantwoordelijkheid keuzes te maken.
Om bovenstaande reden hebben wij met een groot aantal christelijke basisschoolbesturen in
Overijssel en Gelderland een pamflet opgesteld. Wij hopen en vertrouwen erop dat de inhoud van dit
pamflet voor u als gemeente- of provinciebestuur aanleiding is de staatssecretaris en Kamerleden op
te roepen om kleine scholen te behouden en de genoemde uitgangspunten te ondersteunen. U mag
hierbij vrijelijk ons pamflet gebruiken.
Het pamflet is verstuurd naar alle gemeenteraden en de provinciale staten van Overijssel en
Gelderland. Daarnaast bieden wij het pamflet aan de Besturenraad, het LVGS , het VGS en de PO-raad
en de staatssecretaris aan.
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Hoogachtend,

G. Laarman
Directeur-bestuurder VGPO Accretio
Postbus 393 I 8000 AJ Zwolle

J. van der Poel
Algemeen directeur Federatie Veluwezoom en IJsselstreek
Postbus 3 I 8280 AA Genemuiden

26 april 2013

Pamflet
Voor het behoud van kleine scholen I

2013

In het rapport

'Grenzen aan kleine scholen' pleit de Onderwijsraad

minimumgrens

aan kleine scholen tot 100 leerlingen.

De krimp vraagt om een actief beleid ten

aanzien van kleine scholen. Kleine scholen zouden kwalitatief
bepleit ook de instandhouding

van een basale

voor het optrekken van de

kwetsbaar zijn. De

onderwijsraad

pluriformiteit.

1. Wij beseffen dat de gevolgen van krimp in het onderwijs vragen om actief beleid. Daarvoor
willen wij als bestuurders verantwoordelijkheid nemen.
2. Wij wijzen het verhogen van de minimumgrens tot 100 leerlingen af. Scholen zijn gebaat bij
maatwerk. Wij hebben daarvoor in de eerste plaats ruimte nodig om binnen het eigen
bestuur oplossingen te zoeken voor de gevolgen van een dalend leerlingental. In de
tweede plaats vraagt dat om lokale of regionale afspraken met partners. Het bestuur is
daarbij primair zelf aan zet.
3. De pluriformiteit in het onderwijs is een groot goed. De inzet is om deze pluriformiteit te
behouden. Samenwerking mag niet ten koste gaan van deze pluriformiteit.
4. Kleine scholen leveren niet per definitie minder kwaliteit. De praktijk wijst dat uit.
Overigens blijft ook uit het rapport van de Onderwijsraad, dat 93'Jź van de kleine scholen
goede kwaliteit levert. Dat neemt niet weg, dat kleine scholen kwetsbaar kunnen zijn. Het
is de bestuurlijke verantwoordelijkheid om voor kwaliteit te zorgen en kwetsbaarheid
tegen te gaan. De Onderwijsinspectie ziet daarop toe, zo nodig met straffe maatregelen.
5. Er zijn grote regionale verschillen in het basisonderwijs. Met een centrale normstelling over
een minimale omvang worden die verschillen niet opgelost. In het verlengde van de
gemeentelijke opheffingsnormen dient maatwerk te worden geleverd, waarbij recht
gedaan kan worden aan de verschillen in bevolkingsdichtheid en de leefbaarheid in een
bepaalde regio.
6. De kleine school in een plaatselijke gemeenschap of kleine kern is meer dan alleen de
functie van school voor de kinderen. De school is ook een bindende factor in die
gemeenschap met een sterke ouderbetrokkenheid.
7. Een heroriëntatie op de kleine scholentoeslag dient in samenspraak met de betrokken
besturen ingevuld te worden. Het vrijkomende geld moet opnieuw in het onderwijs
worden besteed. Bovendien zijn scholen gebaat bij een Brin-nummer op bestuursniveau.
8. Autonome besturen zijn primair zelf aan zet om beleid te maken op de krimp. Lokale
overheden kunnen de samenwerking tussen besturen faciliteren, maar niet overnemen.
Dit pamflet wordt aangeboden aan de gemeentebesturen/

-raden van onderstaande

gemeenten

en

aan de Provinciale Staten van Overijssel en Gelderland.
Aalten; Apeldoorn;
Culemborg;

Almelo; Arnhem;

Barneveld; Berkeiland;

Dalfsen; Deventer; Dinkelland;

Ermelo; Geldermalsen;

Beuningen; Borne; Bronckhorst;

Doesburg; Doetinchem;

Groesbeek; Haaksbergen;

Harderwijk;

Lochem; Losser; Maasdriel;

Betuwe; Neerijnen;

Nunspeet;

Usselstreek; Overbetuwe;

Oldebroek;

Millingen

Maal en Waal; Westervoort;

Tiel; Tubbergen;

Twenterland;

Hengelo;

a/d Rijn; Montferland;

Oldenzaal; Olst-Wijhe;

Putten; Raalte; Renkum; Rheden; Rijnwaarden;

Scherpenzeel; Staphorst; Steenwijkerland;

Buren;

Druten; Duiven; Ede; Elburg; Enschede; Epe;

Hattem; Heerde; Hellendoorn;

Hof van Twente; Kampen; Lingewaard;
Nijkerk; Nijmegen;

Brummen;

Heumen;
Neder-

Ommen; Oost Gelder; Oude

Rijssen-Holten;

Rozendaal;

Ubbergen; Voorst; Wageningen;

West

Wierden; Wijchen; Winterswijk; Z altbommel; Z evenaar; Z utphen;

Zwartewaterland.

Tevens wordt het pamflet aangeboden aan de Besturenraad
besturenorganisatie
de PO/raad.

gereformeerd

voor christelijk onderwijs, het LVGS,

onderwijs, het VGS, koepel van het Reformatorisch

Onderwijs en

ONDERTEKENING PAMFLET
Vereniging voor PCO te Ommen e.o.

Schoolvereniging IRIS in Kampen

IRIS

Oog
voor
pupil

Stichting Cambium in Heerde

«UB»:

Vereniging tot Stichting en
Instandhouding van Scholen met de
Bijbel te Wapenveld

Cambium

Vereniging tot
Stichting en Instandhouding von
Scholen met de Bijbel in Wapenveld

Ds. Van Maasschoal
Flessinbtrgervteg 39
8191 IHWofenv eíd

Stichting Christelijk Basisonderwijs Noordoost Veiuwe

De scholen Eben-Haëzer, Rehoboth en

Stichting PCO Gelderse Vallei in Nijkerk

Ichthus van Hervormd Onderwijs
IJsselmuiden.
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Vereniging voor PCO in Garderen, Stroe
en Kootwijkerbroek

Vereniging voor PCO
GARDEREN, S T R O E
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KOOTWIJKERBROEK

VCO Harderwijk

CNBS Windesheim Sibculo
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Stichting leder Kind telt in Nijverdal

Stichting
leétr
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VGPO De Zevenster in Meppel

Vereniging voor protestants christelijk
onderwijs in Ederveen

VERENIGING GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS

VPCPO De Akker in Oldebroek
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VGPO Accretio in Zwolle
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