Voor het behoud van kleine scholen, geen norm van 100!
In het rapport ‘Grenzen aan kleine scholen’ pleit de Onderwijsraad voor het optrekken van de
minimumgrens aan kleine scholen tot 100 leerlingen. De krimp vraagt om een actief beleid ten
aanzien van kleine scholen. Kleine scholen zouden kwalitatief kwetsbaar zijn. De onderwijsraad
bepleit ook de instandhouding van een basale 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% 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 ondertekend door:

Vereniging voor PCO te Ommen e.o.

Schoolvereniging IRIS in Kampen

Stichting Cambium in Heerde

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

De scholen Eben-Haëzer, Rehoboth en Ichthus van Hervormd Onderwijs IJsselmuiden.

Stichting PCO Gelderse Vallei in Nijkerk

Vereniging voor PCO in Garderen, Stroe en Kootwijkerbroek

VCO Harderwijk

CNBS Windesheim Sibculo

Stichting Ieder Kind telt in Nijverdal

VGPO De Zevenster in Meppel

Vereniging voor protestants christelijk onderwijs in Ederveen

Dit pamflet wordt aangeboden aan de gemeentebesturen/ -raden van de gemeenten…. en aan de
Provinciale Staten van Overijssel en Gelderland.
Tevens wordt het pamflet aangeboden aan de Besturenraad voor christelijk onderwijs, het LVGS,
besturenorganisatie gereformeerd onderwijs, het VGS, koepel van het Reformatorisch Onderwijs en
de PO/raad.

