
      

 

 

 

Project Conferentie BasisBuren ‘Goed onderwijs in tijden van krimp’ 
Datum 24 november 2015 
Kenmerk U150403  
  
Betreft Verslag conferentie BasisBuren d.d. 10 november 

1 Aanleiding en beschrijving inhoud 

In veel gebieden in Nederland is een krimp van de bevolking te zien. Het gaat hier vaak om 

plattelandsgebieden en regio’s in Noord-, Zuid- en Oost-Nederland. Ook de Betuwe heeft hier last 

van. Onlangs heeft BasisBuren, het bestuur voor openbaar en algemeen bijzonder onderwijs in de 

gemeente Buren en het dorp Kapel Avezaath, een startnotitie geschreven die gaat over goed 

onderwijs in deze regio, waar steeds minder kinderen zijn.  

 

In samenwerking met Penta Rho is op dinsdag 10 november een conferentie georganiseerd, 

waarin de zorg rondom de kwaliteit van het onderwijs centraal stond. Deze conferentie is bezocht 

door ouders, leerkrachten, leerlingen, schoolleiders, leden van de raad van toezicht, leden van de 

GMR, afgevaardigden van de gemeenten en betrokkenen van andere organisaties zoals 

kinderopvang. Tijdens de conferentie stond centraal dat betrokkenen geïnformeerd werden over 

krimp in Nederland en in het bijzonder over de situatie van Basisburen, dat betrokkenen met elkaar 

in gesprek gingen en gedachten uitwisselden over kansen en mogelijkheden bij krimp en dat 

betrokkenen vragen formuleerden en advies gaven aan BasisBuren.  

 

Het programma van de conferentie zag er als volgt uit: 

- Inleiding: informatievoorziening krimp 

- Kern: in gesprek, plenaire uitwisseling en resultaten stellingen 

- Afsluiting door de heer M. (Mark) van der Pol, bestuurder BasisBuren 

 

De inhoud van de bijeenkomst is vastgelegd in onderstaande hoofdstukken. Achtereenvolgens  

wordt ingegaan op de inleiding, kern en afsluiting van de bijeenkomst. 

 

2 Inleiding: informatievoorziening krimp 

De opening van de conferentie is verzorgd door de bestuurder van Basisburen, de heer M. van der 

Pol. Hij heeft de huidige feitelijke situatie omtrent de krimp geschetst aan de betrokkenen, met 

behulp van onder andere de visie en missie van Basisburen en de prognosecijfers van de scholen.  

 

Allereerst is de aanleiding voor de conferentie toegelicht. Alle scholen van BasisBuren hebben 

namelijk, als gevolg van de ontgroening, te maken met een stevige leerlingendaling. Standpunt van 

Basisburen ten aanzien van de problematiek rond krimp, ontgroening en schoolgrootte is dat goed, 

eigentijds en passend onderwijs geboden wordt. BasisBuren wil de kinderen een veilige en 

uitdagende leeromgeving bieden, voorbereiden op de toekomst en een brede blik op de wereld 

geven. Daarnaast heeft BasisBuren ook zorg te dragen voor een toekomstgerichte, stabiele 
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organisatie, waarin goed werkgeverschap, adequate en veilige huisvesting en een solide financiële 

organisatie belangrijke voorwaarden zijn om dat goede onderwijs te geven. 

 

In de eerste startnotitie is geschetst wat de visie en positie van BasisBuren is ten opzichte van de 

context waarin geopereerd wordt en de opdracht die men heeft. Ook is BasisBuren gestart met 

gesprekken met verschillende stakeholders. Tot het einde van dit jaar zullen deze gesprekken 

geïntensiveerd worden, naar aanleiding van de input vanuit de conferentie. Begin volgend 

schooljaar zal een tweede notitie komen die meer richtinggevend is. Hierin zal een standpunt 

worden ingenomen, niets doen is geen optie!  

BasisBuren zal de benodigde stappen zetten en deze helder communiceren. Een optie is om 

vervolgens ook een bijeenkomst te organiseren om wederom draagvlak te creëren voor het 

standpunt van Basisburen. Op welke manier een en ander vormgegeven zal worden is op dit 

moment nog niet bekend.  

 

Aan de hand van prognosecijfers en leerlingaantallen heeft de heer Van der Pol de situatie voor de 

scholen toegelicht. De figuur en tabel zijn ter informatie toegevoegd aan dit verslag.  
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Na de toelichting van de heer Van der Pol heeft de heer R. (Ronald) de Bie (adviseur Penta Rho) 

de situatie geschetst rondom krimp in het land. Hierbij kwamen de volgende onderwerpen aan de 

orde:  

- Wat weten we? 

o Fulltime schoolleiders op kleine scholen zijn te duur: liever meerschoolse directeur 

o Toeslag kleine scholen blijft tot 2017 (<145 leerlingen). Daarna? 

o Stichtingsnorm 200 – 400 leerlingen is meest ideaal 

o Niet automatisch kwaliteitsverlies bij krimp, wel meer risico’s 

o Op kleine scholen minder specialisten; taakbeleid onder druk 

o Scholen worden opgeheven bij minder dan 23 leerlingen (behalve bij 

uitzonderingen) 

 

- Voorbeelden uit de praktijk bij krimp: wat doen we in Nederland? 

o Scholen opheffen (vorig jaar ongeveer 100) 



      

 

 

 

 
  Pagina 4 van 9 

o Scholen verplaatsen of verhuizen 

o Fuseren 

o Samenwerken (samenwerkingsscholen) 

o Anders organiseren (bijv. werken met onderwijsteams) 

o In de toekomst wellicht coöperatie/vereniging kleine scholen (Schuurman Hess) 

 

- Informatie wetsvoorstel toekomstbestendig onderwijsaanbod 

o Verplichting om met andere schoolbesturen het overleg aan te gaan voor het 

realiseren van een toekomstbestendig onderwijsaanbod 

 

 
 

3 Kern: in gesprek, plenaire uitwisseling en resultaten stellingen 

3.1 In gesprek : consequenties en aandachtspunten van krimp, door oud-leerlingen 

Oud-leerlingen zijn samen in gesprek gegaan over goed onderwijs. Door een mindmap te maken 

hebben zij de voor hen belangrijke aspecten van goed onderwijs genoteerd. Allereerst staat voor 

kinderen voorop dat je in een leuke en gezellige klas zit met een leraar die goed orde kan houden. 

De klas moet ook hecht zijn. Leerlingen vinden het belangrijk dat zij begeleiding van leerkrachten 

krijgen waar zij dit nodig hebben: onderwijs op maat. Daarnaast vinden leerlingen het belangrijk dat 

zij op school uitgedaagd worden. Samenwerking staat hoog in het vaandel. De leerlingen geven 

aan het belangrijk te vinden dat zij een veilig gevoel hebben op school en dat naar hen geluisterd 

wordt. Wanneer er scholen zijn die zouden gaan fuseren, geven leerlingen als advies mee dat de 

leerlingen eerst goed aan elkaar moeten wennen.  
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Consequenties en aandachtspunten van krimp, door betrokkenen 

Betrokkenen zijn in groepen uiteen gegaan en hebben in gemengde groepen gesproken over de 

consequenties en aandachtspunten van krimp. Hierbij spraken zij vanuit het perspectief van de 

leerlingen, de ouders en bewoners en de organisatie. Op werkformulieren hebben de groepen 

vragen en adviezen geformuleerd, als input voor het beleid. Aan het einde van de avond ontstond 

een globaal beeld van alle overwegingen die bij de verschillende doelgroepen leven.  
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In onderstaande tabel zijn vragen en adviezen weergeven vanuit het perspectief van de leerling.  

Consequenties en aandachtspunten van krimp voor leerlingen 

Vragen Adviezen 

1. Hoe gaan we om met de ‘sociale 

beperking’ voor leerlingen op kleine 

scholen? Welke uitwijkmogelijkheden 

zien we? (*) 

2. Leidt krimp tot beperking van eigen 

verantwoordelijkheid/ zelfstandigheid 

van leerlingen? 

3. Komt er door krimp een 

vergrootglas op ‘rugzak’ kinderen te 

liggen?  

4. Hoe groot moet de peergroup zijn? 

5. Hoe zorgen we ervoor dat de 

kinderen de juiste leervorm krijgen 

aangeboden? 

6. De overgang van een (te) kleine 

school naar het voortgezet onderwijs 

zou erg groot kunnen zijn. Hoe gaan 

we hiermee om? 

 

1. Zelfstandigheid van leerlingen (zelf naar school of 

vriendjes kunnen) is erg belangrijk.  

2. Veilig vervoer voor leerlingen is belangrijk. Een idee is 

de inzet van een buurtbus voor vervoer van leerlingen 

naar een centrale school. (*) 

3. Het is fijn als groep 8 kinderen de kinderen uit groep 1 

kennen en helpen. 

4. Veilige leeromgeving blijft hoe dan ook erg belangrijk.  

Waak hiervoor!  

5. De kwaliteit van het onderwijs blijft hoe dan ook erg 

belangrijk. Waak hiervoor!   

6. Contact met vriendjes/leeftijdsgenootjes is erg 

belangrijk: door digitale, interpersoonlijke samenwerking 

zouden leerlingen van verschillende scholen in contact 

kunnen komen. (*) 

7. Zorg ervoor dat leerlingen altijd gelukkig zijn. 

8. Bij te weinig leeftijdsgenootjes is men bereid om verder 

te reizen voor een school. 

9. Onderzoek ook andere onderwijsvormen. 

10. Er is onvrede op sommige scholen, omdat ze net in 

de middengroep vallen. Net te grote groepen om effectief 

te werken.  

 

 

In onderstaande tabel zijn vragen en adviezen weergeven vanuit het perspectief van ouders en 

bewoners.  

Consequenties en aandachtspunten van krimp voor ouders en bewoners 

Vragen Adviezen 

1. Bereikbaarheid is belangrijk: wat als 

ouders geen vervoer hebben? 

2. Hoe zorg ik voor veilig vervoer voor 

mijn kind als het verder weg naar 

school moet? 

3. Hoe blijft een dorp leefbaar? (*) 

4. Is een dorp nog aantrekkelijk voor 

jonge gezinnen? (*) 

 

 

 

 

 

1. Denk in kansen en kijk met een positieve bril naar 

krimp. 

2. Leefbaarheid van een dorp gaat naar beneden 

wanneer de school sluit: advies om in ieder geval de 

onderbouw in het dorp te houden. School is een 

onderdeel van het sociale leven in een klein dorp. (*) 

3. Bied duidelijkheid over verschil tussen een IKC en een 

‘grote’ school. 

4. Bij keuze om scholen te behouden erop letten dat het 

toekomstbestendige locaties zijn. (*) 

5. Een opvang van 9 tot 5 met voorzieningen kan een 

voordeel zijn. 

6. De ouderbetrokkenheid moet groot blijven: betrek meer 
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ouders. Inzet/initiatief van ouders is nodig. 

7. Flexibiliteit van de ouders moet groter worden. 

8. Snelheid en duidelijkheid in het proces is belangrijk. (*) 

9. Goede communicatie is erg van belang. (*) 

 

 

In onderstaande tabel zijn vragen en adviezen weergeven vanuit het perspectief van organisaties.  

Consequenties en aandachtspunten van krimp voor organisaties 

Vragen Adviezen 

1. In de startnotitie is veel verteld over 

BasisBuren, maar waar is de visie op 

dorpen en leerlingen/leerkrachten? (*)  

2. Hoe gaan we om met emoties en 

communicatie? 

3. Hoe verhoudt de krimp van 

BasisBuren zicht tot andere 

besturen/scholen? 

4. In hoeverre is het cijfer van de 75 

leerlingen hard? 

5. Gaan we dit probleem binnen 

BasisBuren oplossen of ook 

daarbuiten? (*) 

6. Moeten we onze scholen beter 

profileren? 

7. Worden leerkrachten goed 

voorbereid op de krimp? (*) 

8. Kunnen onze leerkrachten de 

onderwijsbehoefte wel aan? (*) 

9. In hoeverre is het voor leerkrachten 

mogelijk om individueel onderwijs te 

geven? 

10. Hoe gaat het traject eruit zien? Op 

welke termijn kan een eindnotitie 

verwacht worden? Op welke punten is 

er nog sprake van input? Doen onze 

ideeën er nog toe? (*) 

 

1. In de startnotitie wordt er nog niks genoemd over de 

scholen van BasisBuren zelf. De begroting zit er ook niet 

in. Betrokkenen hebben behoefte aan inzicht. (*)  

2. Kijk om je heen: in heel Nederland speelt krimp. Vind 

niet het wiel opnieuw uit.  

3. Bekijk per locatie de aandachtspunten en 

consequenties van krimp. (*) 

4. Bekijk per locatie de toekomstbestendigheid: bij nieuwe 

organisatievormen (zoals fusies) zal de locatie ten minste 

vijf jaar moeten blijven bestaan. (*)  

5. Bekijk per locatie de cultuur van de organisatie. 

6. Profilering van de scholen: hierdoor zorgen voor 

aantrekkingskracht voor plaatsen ‘buiten het dorp’ of 

buiten de stichting. 

7. Met toeslag kleine scholen of alternatieve financiering 

kan de school zichzelf ‘bedruipen’. 

8. Kwalitatief goede leerkrachten zijn nodig: een goede 

leerkracht biedt beter op maat aandacht aan ieder kind. 

9. Realiseer een bredere samenwerking tussen de 

scholen. (*) 

10. Over de grenzen van de eigen organisatie gaan: zoek 

de samenwerking op met andere partners op bepaalde 

gebieden (bijv. kinderopvang en andere scholen). 

11. Maak duidelijke keuzes en afspraken. (*) 

12. Communiceer transparant en zorg voor een heldere 

informatievoorziening. (*) 

13. Duidelijkheid voorkomt onrust. (*) 

14. Keuzes moeten zorgvuldig en haalbaar zijn: maak 

niet te grote stappen. (*) 

 

 

* Tijdens de plenaire uitwisseling is gezamenlijk gesproken over de geformuleerde vragen en   

   adviezen. Aan de groepen is gevraagd welk van bovenstaande vragen en adviezen met stip  

   bovenaan staan. Deze zijn in de tabellen weergeven met een sterretje (*).  
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3.2 Resultaten stellingen 

Bij binnenkomst hebben alle betrokkenen hun stem uitgebracht op zes stellingen. De uitkomsten 

zijn tijdens de conferentie gedeeld met alle deelnemers. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  



      

 

 

 

4 Afsluiting 

De avond is afgesloten door de heer Van der Pol. Aan alle betrokkenen sprak hij zijn dank uit voor 

de inzet en betrokkenheid tijdens de conferentie. Mochten er vragen zijn, wil stichting BasisBuren 

altijd in gesprek. 

 

Concluderend kunnen we stellen dat betrokkenen tijdens de conferentie intensief gesproken 

hebben over krimp en daarbij perspectief hebben gecreëerd voor de toekomst. Er is veel gekeken 

naar de kansen van krimp en de alternatieven die er zijn om goed onderwijs te behouden. Het was 

een avond met energie en betrokkenheid, waarbij respect voor elkaar sterk naar voren kwam.  

Het hebben en willen hebben van een positieve insteek kwam in deze conferentie sterk naar voren 

en het taalgebruik van de avond was respectvol en positief. Door onder andere wederzijds 

vertrouwen, goede communicatie en openheid willen betrokkenen samen verder bouwen aan 

positieve ontwikkelingen binnen stichting BasisBuren. 

 

  

 


