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1. INLEIDING 

Voorne-Putten heeft te maken met een behoorlijke bevolkingstransitie: het aantal 

ouderen neemt toe (vergrijzing) en het aantal jongeren neemt af (ontgroening). Een 

gevolg van de demografische transitie is dat er verschillende ‘mismatches’ ontstaan 

tussen de vraag naar en het aanbod van woningen, bedrijventerreinen en 

voorzieningen. De demografische ontwikkelingen in de regio zijn aanleiding geweest 

voor de schoolbesturen (uit het po en vo) om samen met gemeenten te verkennen wat 

de mogelijke gevolgen van de leerlingendaling zijn voor het onderwijsaanbod en hoe 

men met de gevolgen om kan gaan.  

Een afname van het aantal jongeren betekent dat de scholen in de regio te maken 

krijgen met leerlingendaling. In het primair onderwijs is deze daling reeds een aantal 

jaar gaande: tussen 2005 en 2015 is het aantal basisschoolleerlingen met zo’n 15% 

gedaald, wat neerkomt op circa 2.200 leerlingen. In 2016 is in de regio hiervoor de 

transitieatlas reeds ingezet in het primair onderwijs. De resultaten van de 

Transitieatlas primair onderwijs vormen nu de basis voor gesprekken in de regio 

rondom leerlingendaling en dienen als input voor de integrale huisvestingsplannen die 

momenteel worden opgesteld. Logischerwijs heeft de daling van het aantal leerlingen 

enkele jaren later zijn weerslag gevonden in het voortgezet onderwijs. Waar de 

basisscholen op Voorne-Putten de afgelopen jaren al met leerlingendaling te maken 

hadden, begint de leerlingendaling in het voortgezet onderwijs nu duidelijke vormen 

aan te nemen. De verwachte daling tussen 2015 en 2025 ligt op ongeveer 10,5% met 

een afname van circa 1.055 leerlingen. Dit heeft consequenties voor het onderwijs, 

maar ook voor de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Immers welk 

aanbod kan in stand worden gehouden en sluit op termijn het aanbod ook aan op de 

vraag en de onderliggende toekomstige economische ontwikkeling? 

Naar verwachting zal de potentiele beroepsbevolking op Voorne-Putten tussen 2010 

en 2030 dalen met zo’n 20% (van ruim 104.000 naar 82.000). De beroepsbevolking 
op Voorne-Putten is op dit moment nog bijna twee keer zo groot als het aantal banen. 

De regio is dan ook sterk afhankelijk van Rotterdam voor banen. Deze afhankelijkheid 

wordt vergroot door de vele bedrijven op het eiland met als hoofdafnemer bedrijven in 

de haven en industrie van Rotterdam. Banen op het eiland bevinden zich vooral in de 

detail- en groothandel en zorg. Met de economische visie van Voorne-Putten wordt 

ingezet op de rol die het eiland in kan nemen als ‘hofleverancier’ voor de haven, de 
nieuwe maakindustrie en landbouw. Als onderdeel van de Zuidelijke Randstad en de 

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) zijn het ambitiedocument Koers 2020 

van de Zuidvleugel en de Roadmap Next Economy van de MRDH ook belangrijke 
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pijlers voor de regio. Met deze ambities wordt de komende jaren nadrukkelijk ingezet 

op de economie van de toekomst en daarmee economische groei. Om de maximale 

economische potentie uit te nutten, is een goede aansluiting van onderwijs op de 

arbeidsmarkt binnen de regio dus noodzakelijk. In o.a. de notitie ‘Koers 2020’ wordt 

ook aangegeven dat er voor het onderwijs en de arbeidsmarkt nog een grote opgave 

ligt op het gebied van samenwerking en aansluiting.  

Om onderwijsbesturen, medezeggenschapsraden, ouders, gemeenten en 

bedrijfsleven te ondersteunen om te gaan met de leerlingendaling in relatie tot de 

toekomstige vraag van leerlingen, hun ouders en ook het bedrijfsleven, is op Voorne-

Putten de transitieatlas voortgezet onderwijs ingezet. Met de transitieatlas worden 

normen, waarden en criteria die stakeholders in de regio van belang vinden voor het 

toekomstig onderwijsaanbod verkend en vervolgens omgezet in scenario’s. 

De transitieatlas is dus een 

scenariomodel en geen 

prognosemodel, aan de 

scenario’s kunnen dan ook 

geen rechten ontleend worden. 

Ook zijn de ontwikkelde 

scenario’s uitdrukkelijk geen 

blauwdruk. De onderzoekers 

hebben dan ook geen voorkeur 

voor een van de scenario’s. Bij 
het opstellen van de scenario’s 
is maximaal gebruik gemaakt 

van gegevens zoals 

aangeleverd door de schoolbesturen en gemeenten, de bijeenkomsten met de 

begeleidingscommissie en de interactieve bijeenkomst. 

Deze interactieve bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 23 november jl. in Theater de 

Stoep te Spijkenisse, waar 34 stemmende deelnemers deel hebben genomen. De 

dialoog die in de sessies is gevoerd is gebruikt om een aantal scenario’s uit te werken. 

Tijdens de bijeenkomst is gevraagd wie de deelnemers vertegenwoordigen, in 

onderstaande tabel is hier een overzicht van gemaakt. De aanwezigen vormden geen 

volledig representatieve vertegenwoordiging van de regio, maar door de diversiteit van 

aanwezigen geven de gevoerde discussie en de voorkeuren inkleuring aan wat er 

leeft in de regio. 

De Transitieatlas 

De transitieatlas is een inhoudelijk hulpmiddel 

om criteria te ontwikkelen waarmee mismatches, 

zoals bovenstaande, kunnen worden aangepakt. 

Het instrument kan daarnaast ook dienen als 

communicatie- en agenderingsinstrument voor 

de verschillende partijen in de regio. Tijdens 

interactieve sessies in de regio worden de 

normen, waarden en criteria geïnventariseerd 

via een stemmodule (waarmee aanwezigen 

kunnen stemmen op vragen; de uitslag wordt 

direct getoond) en dialoog. 
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Sessie Bedrijfs 

leven 

Cat. 

school 

Dorps 

raad 

Gemeente 

(ambtelijk) 

Gemeente 

bestuur 

MR Scholen 

Gem. 

School 

bestuur 

Anders Totaal 

Omgeving 
Brielle 

    2  1 2 2 7 

Omgeving 
Hellevoetsluis 

   1 4  1  1 7 

Omgeving 
Nissewaard 

 1 1 1 4 1 2  1 11 

Omgeving 
Westvoorne 

   1      1 

Regio 
overstijgend 

2      1 3 2 8 

Totaal 2 1 1 3 10 1 5 5 6 34 

De normen, waarden en criteria zoals verkend (zowel door de stemresultaten als door 

de dialoog die aan de hand van de vragen, resultaten en kaartbeelden gevoerd is), 

worden in voorliggende rapportage gepresenteerd. De stemresultaten zijn in de bijlage 

te vinden. De normen, waarden en criteria, zoals met de regio verkend, zijn gebruikt 

om scenario’s met kaartbeelden op te stellen. Deze geven weer wat de mogelijke 
consequenties zouden kunnen zijn bij het toepassen van deze normen, waarden en 

criteria bij het maken van beleid. 

Leeswijzer 

In deze rapportage wordt eerst dieper ingegaan op de regionale context van Voorne-

Putten. Er zal een beeld worden gegeven van de leerlingendaling tot nu toe, de 

maatregelen die genomen zijn in de regio en de visies en plannen die er voor de 

toekomst liggen. Vervolgens volgt een weergave van de interactieve bijeenkomst die 

voor het voortgezet onderwijs is georganiseerd. Aan de hand van de resultaten 

worden tot slot twee scenario’s gepresenteerd passend bij de wensen uit de regio.  
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2. REGIONALE CONTEXT VOORNE-PUTTEN 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Op dit moment telt de regio 9 scholen(gemeenschappen) met samen 13 vestigingen. 

In het schooljaar 2015-2016 volgen zo’n 10.077 leerlingen voortgezet onderwijs op 

een school op Voorne-Putten.  

 Vestigingen Plaats(en) Lln 

2015 

Typen 

onderwijs 

Denominatie 

Galilei 
onderwijsgroep 

6 Brielle, 
Hellevoetsl
uis, 
Spijkenisse 

4.775 Vwo, havo, 
mavo, vmbo-
bb/kb, 
praktijkonderwijs 

Openbaar 

Penta college 5 Brielle, 
Hellevoetsl
uis, 
Spijkenisse 

4.620 Vwo, havo, 
mavo, vmbo-
bb/kb 

Protestants-
christelijk 

Wellant college 1 Brielle 333 Mavo, vmbo-
bb/kb 

Algemeen 
bijzonder 

LMC VO  
(Charles de Foucauld) 

1 Spijkenisse 349 Mavo Algemeen 
bijzonder 

 

 

 

 

 

 

 

 9 scholen(gemeenschappen) met in totaal 13 vestigingen, verdeeld over 3 

gemeenten 

 Van de circa 10.077 leerlingen die in de regio onderwijs volgt, komt zo’n 
20% van buiten de regio 

 Van de 8.474 leerlingen woonachtig binnen de regio gaat zo’n 4,5% naar 

een school buiten de regio 

 De regio verwacht een leerlingendaling van circa 1.055 leerlingen in de 

periode 2015-2025 (ca. 10,5%) 

 De leerlingendaling vlakt tussen 2025-2030 af, in deze periode wordt nog 

een daling verwacht van zo’n 2,8% (nog ca. 255 leerlingen) 
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Van de 10.077 leerlingen in de regio zijn er 1.987 afkomstig van buiten de regio, dat is 

ruim 20%. Leerlingen zijn vooral afkomstig uit de gemeenten Albrandswaard (419, 

voornamelijk naar Nissewaard en Brielle), Goeree-Overflakkee (287, voornamelijk 

naar Hellevoetsluis) en Rotterdam (1.204). Leerlingen uit Rotterdam komen 

voornamelijk uit Hoogvliet (695, voornamelijk naar Nissewaard) en Rozenburg (449, 

naar alle kernen op het eiland). De gemeenten Goeree-Overflakkee en Albrandswaard 

kennen ook een daling van het aantal leerlingen. Rotterdam (inclusief Rozenburg) 

kent wel nog een groei van de bevolking. De prognoses waarmee is gerekend worden 

gemaakt op basis van het volledige verzorgingsgebied. Verwachte daling van 

instroom is hierin ook meegenomen. Tegenover de grote instroom staat slechts een 

uitstroom van zo’n 384 leerlingen die buiten de regio onderwijs volgt. Zij vertrekken 

vooral naar de gemeenten Rotterdam (296, uit alle kernen maar voornamelijk uit 

Nissewaard). Onderstaand kaartbeeld geeft de netto leerlingenstromen weer per 

gemeente, hierin zijn dus zowel de vertrekkende leerlingen vanuit de gemeente als de 

leerlingen komend naar de gemeente opgenomen.  
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Ondanks dat de gehele bevolking op het eiland vrijwel gelijk blijft, kent Voorne-Putten 

wel een sterke ontgroening. Volgens prognoses verkregen van besturen en 

gemeenten uit de regio zal het aantal leerlingen op de scholen voor voortgezet 

onderwijs op Voorne-Putten met ca. 1.055 leerlingen afnemen tot circa 9.020 in 2025 

(een daling van 10,5%). Deze daling is binnen de regio niet gelijk verdeeld, mede 

onder invloed van verschillen in bevolkingssamenstelling tussen de gemeenten. De 

leerlingenprognoses, aangeleverd door de gemeenten en besturen, laten het 

volgende zien: gemeenten Nissewaard en Hellevoetsluis verwachten respectievelijk 

een daling van 7% en 9%, terwijl gemeente Brielle een sterkere daling verwacht van 

zo’n 20%.  

De leerlingendaling is als eerste terug te zien in de onderbouw (de instroom vanuit het 

primair onderwijs neemt af) en daarna in de bovenbouw en de totale 

leerlingenaantallen. De daling zal zich het sterkst manifesteren in het vmbo, niet 

alleen doordat het aantal jongeren afneemt, maar ook door de (landelijk zichtbare) 

trend dat het opleidingsniveau van de bevolking toeneemt.  
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De regio zit niet stil 

De schoolbesturen in de regio zijn zich bewust van het veranderende 

onderwijslandschap met daarbij het dalende leerlingenaantal en de vraag naar andere 

onderwijsvormen (bijvoorbeeld de invoering van het nieuwe vmbo). De gemeenten 

willen toewerken naar nieuwe integrale huisvestingsplannen, waartoe het 

voorliggende rapport wellicht ondersteuning kan bieden. De schoolbesturen op het 

eiland hebben al een regelmatige overlegstructuur en telt het eiland slechts vier 

besturen. Daarvan zijn er twee op het hele eiland actief (met vestigingen in Brielle, 

Hellevoetsluis en Spijkenisse) en twee hebben slechts één vestiging in respectievelijk 

Brielle en Spijkenisse. Binnen de eigen besturen wordt gezorgd voor afstemming van 

het onderwijsaanbod. In Spijkenisse is door het Penta college bijvoorbeeld gekozen 

om de onderwijsniveaus op te delen voor de verschillende locaties.  

 

Ook tussen de besturen en over denominaties heen begint de samenwerking in de 

regio zijn vruchten af te werpen. In Hellevoetsluis heeft dit een brede 

onderwijscampus opgeleverd, waar veel aandacht is voor techniekonderwijs. 

Aandacht voor techniekonderwijs is er ook binnen Stichting TechNet Voorne-Putten. 

TechNet vormt een samenwerkingsverband tussen primair- en voortgezet onderwijs, 

technische bedrijven en de gemeenten op Voorne-Putten. De behoefte aan technisch 

opgeleide jongeren is volgens de samenwerkingspartners groot, zeker binnen de 

eigen regio. Samen geven de partijen jongeren inzicht in de mogelijkheden van een 

technische carrière.  

 

Om de samenwerking te vergroten is in Nissewaard het platform Onderwijs, Overheid 

en Ondernemers opgericht. Dit platform biedt kansen voor verdere samenwerking om 

te komen tot doorlopende leerlijnen en een goede aansluiting op de (lokale) 

arbeidsmarkt. Binnen het platform maken vertegenwoordigers van de drie O’s 
concrete afspraken met elkaar en wordt er een bestuursakkoord vastgesteld waarin 

de gezamenlijke ambities gedragen worden. Voor het hele eiland zijn partijen verenigd 

in het samenwerkingsverband VO Voorne-Putten en Rozenburg. Binnen verschillende 

overleggen treffen de partijen binnen het voortgezet onderwijs elkaar, maar ook 

andere betrokkenen zoals het primair onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of 

passend onderwijs. De hoge frequentie van samenkomen laat zien dat partijen samen 

op willen komen voor de kwaliteit van het onderwijs binnen de regio en door samen te 

werken willen komen tot een dekkend onderwijsaanbod.  
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Wat gebeurt er als we niets doen? 

In tegenstelling tot het primair onderwijs kent het voortgezet onderwijs geen 

eenduidige opheffingsnorm per gemeente of gebied. Het voortgezet onderwijs kent 

wettelijke opheffingsnormen die verschillen per schoolsoort en lager liggen als een 

schoolsoort onderdeel is van een scholengemeenschap. Als een school of 

scholengemeenschap in drie achtereenvolgende jaren onder de opheffingsnorm valt, 

stopt de bekostiging door het Ministerie van OCW. Voor een scholengemeenschap 

geldt dat het totaal van de scholengemeenschap niet mag komen onder de optelsom 

van een bepaald aantal leerlingen per schoolsoort. Er ligt hier dus deels een 

compensatiemogelijkheid binnen de scholengemeenschap. Binnen een categorale 

school (een school waar maar één schoolsoort wordt aangeboden) is dit niet mogelijk. 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven. 

Type school Opheffingsnorm (categoraal) Opheffingsnorm (sgm) 

Praktijkonderwijs 70 60 

Vmbo BB/KB 1 sector 195 130 

Vmbo BB/KB 2-3 sectoren 240 160 

Vmbo BB/KB 4 sectoren 360 240 

Mavo (Vmbo G/TL) 195 130 

Havo 244 163 

Vwo 293 195 

Uit de prognoses blijkt dat de kleinste school in 2025 het Praktijkcollege Brielle zal 

zijn. Deze school heeft in 2025 60 leerlingen en kan als onderdeel van een 

scholengemeenschap in stand gehouden worden. Wel kan gesteld worden dat kleine 

afdelingen kwetsbaarder zijn in relatie tot behoud van kwalitatief goed onderwijs en 

een gezonde exploitatie.  

 

De leerlingendaling is afgelopen jaren al duidelijk zichtbaar geweest binnen het 

primair onderwijs. De scholen voor het voortgezet onderwijs zien de instroom van 

nieuwe leerlingen nu ook afnemen. Voor het behoud van keuzemogelijkheden voor 

leerlingen en de bereikbaarheid, kan het een groot verschil maken of scholen zelf een 

toekomststrategie bepalen of dat de scholen gezamenlijk de consequenties van de 

leerlingendaling zo goed mogelijk proberen te dragen. Wanneer wordt gekozen voor 

een eigen strategie, is het mogelijk dat op langere termijn grotere verschraling van het 
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aanbod optreedt dan zou gebeuren wanneer vroegtijdig de handen ineen worden 

geslagen.  

Te zien is dat de instroom van leerlingen daalt, en daarmee ook de uitstroom van 

beroepskrachten. Op Voorne-Putten zijn op dit moment de meeste mensen werkzaam 

in de zorg of detail- en groothandel. De regio is al sterk afhankelijk van Rotterdam en 

de haven, door de grote uitgaande pendel van werknemers. De regio zet met het 

economisch profiel in op een grotere rol als toeleverancier voor de haven, de nieuwe 

maakindustrie en landbouw. Voorne-Putten behoort tot de Zuidelijke Randstad, een 

gebied dat met de economische agenda ‘Koers 2020’ sterk inzet op economische 
groei. Om de groei in het volledige gebied, en daarmee ook op Voorne-Putten, te 

bestendigen, is aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt van belang. Binnen 

het voortgezet onderwijs is een breed (in niveaus, sectoren en profielen) en 

bereikbaar aanbod van kwalitatief goed onderwijs van grote betekenis. In relatie tot de 

regionale economie vragen de techniekprofielen in het vmbo speciale aandacht, door 

de grote afhankelijkheid van de Rotterdamse haven, de aansluiting op specialistisch 

beroepsonderwijs als het STC in Brielle en het belang van de (toeleverende) 

(maak)industrie op het eiland zelf. Om een breed en bereikbaar aanbod te 

bestendigen moet de verschraling en mogelijk verlies van kwaliteit als gevolg van 

individuele strategieën worden tegengegaan. Beslissingen over het onderwijsaanbod 

blijven uiteraard altijd aan de verantwoordelijke scholen, maar deze afwegingen 

maken wel dat het in ieders belang is (met name dat van de leerlingen) dat in het 

voortgezet onderwijs gezamenlijk stappen worden gezet om met leerlingendaling om 

te gaan.  
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3. INTERACTIEVE BIJEENKOMST  

Op 23 november 2016 zijn schoolbestuurders, schooldirecteuren, gemeente- 

ambtenaren, wethouders, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en maatschappelijk 

middenveld van Voorne-Putten bij elkaar gekomen om over de toekomst van het 

voortgezet onderwijs in relatie tot de verwachte leerlingendaling te spreken. Nadat een 

half jaar eerder een zelfde bijeenkomst voor het primair onderwijs was gehouden, leek 

het initiatiefnemers nuttig om dit ook voor het voortgezet onderwijs te doen.  

De noodzaak om met elkaar de toekomst van het voortgezet onderwijs te bespreken, 

wordt dan ook duidelijk gemaakt aan de hand van voorbeelden uit het primair 

onderwijs. De leerlingendaling waar het primair onderwijs al enkele jaren mee te 

maken heeft, vindt komende jaren zijn weerslag in het voortgezet onderwijs. De avond 

is bedoeld om met elkaar in gesprek te gaan over de kansen en bedreigingen voor het 

onderwijs in de regio. Via stemtablets zijn tijdens de sessie normen, waarden en 

criteria voor het voortgezet onderwijs verkend. Met behulp van deze criteria zijn tijdens 

de tweede helft van de avond scenario’s besproken met verschillende gevolgen voor 
de spreiding van het onderwijsaanbod. Onderstaand is de discussie samengevat aan 

de hand van de thema’s bereikbaarheid, kwaliteit, betaalbaarheid en samenwerking. 

Bereikbaarheid van het onderwijs  

Op dit moment wordt er voortgezet onderwijs aangeboden in Brielle, Hellevoetsluis en 

Spijkenisse. Door leerlingendaling is de huidige spreiding in de toekomst wellicht niet 

meer haalbaar, omdat betaalbaarheid en kwaliteit door lage leerlingenaantallen onder 

druk komen te staan. De reisafstand tot een school zou daardoor kunnen toenemen. 

Een deel van de aanwezigen (47%) geeft aan dat maximaal 10 kilometer 

aanvaardbaar is en volgens nog eens 47% van de aanwezigen zou het niet boven de 

15 kilometer uit mogen komen. Al kunnen nieuwe vervoersmiddelen als de elektrische 

fiets of een nieuw plan voor het openbaar vervoer grotere afstanden wellicht mogelijk 

maken. Andere hulpmiddelen zoals georganiseerd vrijwilligersvervoer of schoolbussen 

zien de aanwezigen niet als gewenst.  

 

Kwaliteit van het onderwijs 

Een ideale school heeft volgens het merendeel van de aanwezigen (67%) een 

omvang tussen de 500 en 1.000 leerlingen. 18% van de aanwezigen kiezen voor een 

schoolomvang met minder dan 500 leerlingen. Kleinere scholen zouden beter zijn 

voor de veiligheid en de individuele aandacht voor het kind. Het kunnen aanbieden 

van alle sectoren en profielen, wat voor 42% van de aanwezigen zeer belangrijk is, 

geeft voor hen de doorslag te kiezen voor een grotere omvang. Om bijvoorbeeld alle 



13 

 

vier de havo-profielen te kunnen bieden, heb je in de bovenbouw wel minimaal 4 

klassen nodig per leerjaar.  

 

Voor de toekomst van het onderwijs is vooral de aansluiting op de arbeidsmarkt van 

groot belang volgens aanwezigen (45%). Hierbij wordt door aanwezigen wel 

onderscheidt gemaakt naar onderwijsniveau. De aansluiting is volgens hen vooral van 

belang voor vmbo en mbo, maar minder van belang voor havo en vwo. Op dit moment 

zien aanwezigen nog een gat tussen onderwijs en arbeidsmarkt, voornamelijk 

veroorzaakt door onvoldoende aansluiting van vaardigheden van studenten op de 

arbeidsmarkt (24%) en doordat het onderwijs onvoldoende weet over ontwikkelingen 

in het bedrijfsleven (24%). Niet alleen weet het onderwijs onvoldoende over het 

bedrijfsleven, maar het bedrijfsleven zelf is ook onvoldoende betrokken bij het 

onderwijs (31%). 

 

Zwaartepunt voor de aanwezigen om 

leerlingen beter voor te bereiden op de 

arbeidsmarkt ligt bij de brede oriëntatie en 

vormgeving (59%). Gesteld wordt dat de 

arbeidsmarkt van de toekomst nog onbekend 

is en het voortgezet onderwijs niet direct leidt 

tot de arbeidsmarkt. Een breed 

onderwijsaanbod maakt een regio aantrekkelijk en de toespitsing op de arbeidsmarkt 

is volgens enkele aanwezigen vooral van belang binnen vervolgonderwijs. 

Vaardigheden om zichzelf aan te blijven passen zouden voor leerlingen belangrijker 

zijn dan het volgen van specifieke vakken die voor de regio van belang zijn. 

Samenwerking en Bedrijfsvoering 

De beperkte betrokkenheid van het bedrijfsleven blijkt volgens enkele aanwezigen uit 

marginale aanwezigheid van het bedrijfsleven tijdens de interactieve sessie. Door 

Technet wordt aangegeven dat het betrekken van het bedrijfsleven veel tijd en energie 

vraagt. De andere kant van de medaille, zo wordt gesteld door een van de 

aanwezigen, is wel dat het onderwijs zelf de samenwerking ook zou kunnen 

verbeteren door meer te werken met stages en bedrijfsbezoeken om de onderlinge 

bekendheid te vergroten. Bedrijven op Voorne-Putten staan daar zeer zeker voor 

open, wordt gesteld. 

 

Het merendeel van de aanwezigen ziet het niet meer kunnen aanbieden van alle 

onderwijsniveaus als grootste risico van de leerlingendaling (53%). Het uitwisselen 

van afdelingen tussen scholen om een divers onderwijsaanbod te behouden is voor 

 “Je wilt alle profielen en 
sectoren blijven aanbieden, maar 

de kwaliteit van het onderwijs 
staat voorop. Je kunt beter een 

paar dingen goed doen, dan 
gedwongen alles blijven 

aanbieden.” 
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52% van de aanwezigen een optie. Bestuurlijk opschalen zou volgens een deel van 

de aanwezigen (18%) het behouden van alle onderwijsniveaus kunnen 

vergemakkelijken. Dit is opvallend gezien het relatief lage aantal besturen dat het 

eiland kent (slechts 4, waarvan 2 besturen één school hebben binnen de regio). 18% 

van de aanwezigen denkt dat het huidige aanbod zonder extra maatregelen in stand 

kan worden gehouden. Voor het aanbieden van voortgezet onderwijs in de volle 

breedte zijn alle schoolbesturen tezamen verantwoordelijk volgens de meeste 

stemmers (88%). Voor enkele aanwezigen levert dit wel een dilemma op: je wilt als 

regio alles blijven aanbieden, maar voor de kwaliteit van het onderwijs is het wellicht 

beter de focus te leggen op dingen waar je als regio goed in bent, ook in relatie tot de 

aansluiting op de arbeidsmarkt. 

 

De samenwerking tussen scholen onderling en tussen scholen en bedrijfsleven is dus 

van belang voor het behouden van een breed en toekomstbestendig onderwijsaanbod 

dat goed aansluit op de (regionale) arbeidsmarkt. Dit is ook van toepassing voor het 

bieden van een breed aanbod techniekonderwijs in de regio, waarbij het gaat om 

samenwerking tussen VO-scholen (27%), samenwerking tussen VO en Mbo (33%) en 

samenwerking met het bedrijfsleven (27%). Scholen werken al samen en maken zelf 

ook de verbinding met het bedrijfsleven. Binnen de regio begint volgens aanwezigen 

de samenwerking tussen VO-scholen zijn vruchten af 

te werpen. Er wordt gepraat over het gezamenlijk 

opzetten van een technische afdeling, het regelen 

van stageplekken binnen de regio en het afstemmen 

van bedrijfsbezoeken, ook in overleg met Technet. 

Toch spelen onderlinge concurrentie (47%), 

denominatie (13%) en regelgeving (28%) een 

belemmerende rol. Tijdens de avond wordt door onderwijspartijen de bereidheid 

getoond met elkaar het diverse aanbod in stand te houden. Specifiek wordt er 

gesproken over de Brielse situatie, waarbij de partijen te kennen geven dat ze hulp 

nodig hebben in de processen, omdat men niet precies weet hoe dit vorm te geven in 

relatie tot wet- en regelgeving. Het kunnen behouden van alle onderwijssoorten zou 

voor 37% van de aanwezigen aanleiding zijn voor samenwerking tussen VO-scholen. 

Gedacht wordt aan het delen van vastgoed (36%), kennis (30%) en leerlingen (18%).  

Aanwezigen zijn zich voor het eerst of opnieuw bewust van de opgave in het 

voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs is al binnen diverse platforms met 

elkaar in gesprek. De discussie over de leerlingendaling zal binnen de platforms, met 

deze avond als onderlegger, in de volle breedte worden vervolgd en zal voor de dag 

erna al op de agenda staan.  

 “In Brielle wordt 
de samenwerking al 

getoetst, maar 
onwetendheid over de 

regelgeving werkt 
samenwerking tegen”. 
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4. SCENARIO’S 

Het doel van de transitieatlas is om aan de hand van scenario’s inzicht te geven in de 
consequenties van bepaalde keuzen of het hanteren van bepaalde uitgangspunten 

voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod op Voorne-Putten.  

 

Tijdens de interactieve sessie heeft een groot deel van de aanwezigen aangegeven 

het belangrijk te vinden dat per schoolsoort alle sectoren en profielen aangeboden 

worden (42%). Het kunnen aanbieden van alle profielen en sectoren vraagt om een 

minimale schoolgrootte. Gekeken wordt naar het aantal leerlingen voor de 

bovenbouwafdelingen, omdat daar de profielkeuze een rol gaat spelen. Omdat door 

de profielen niet meer alle leerlingen dezelfde vakken volgen, is er een bepaalde 

omvang van de bovenbouwafdeling nodig om de verschillende profielen aan te 

kunnen bieden. Tevens zien aanwezigen een schoolomvang tussen de 500 en 1.000 

als ideale omvang (67%). Dit kan enigszins op gespannen voet staan met de minimale 

omvang die nodig is om alle sectoren en profielen in stand te kunnen houden. Tot slot 

is aangegeven dat de gewenste maximale reisafstand tussen de 5 en 10 kilometer ligt 

volgens 47% van de deelnemers, evenveel anderen (ook 47% van de stemmers) 

vinden dat dit wel tussen de 10 en 15 kilometer mag liggen. 

 

Wij hebben op basis van bovenstaande normen, waarden en criteria, twee scenario’s 
voor het voortgezet onderwijs op Voorne-Putten ontwikkeld. In deze scenario’s wordt 
op basis van de uitgangspunten in beeld gebracht voor hoeveel bovenbouwafdelingen 

er draagvlak zou zijn op basis van de leerlingenprognoses voor 2025. In het eerste 

scenario wordt gekeken naar afdelingen van schoolsoorten (vmbo bb/kb, mavo, havo 

en vwo). Daarbij gebruiken we de minimale categorale omvang voor als norm. In het 

tweede scenario wordt gekeken naar scholengemeenschappen die verschillende 

soorten onderwijs aanbieden en daardoor mogelijkheid hebben om te compenseren 

binnen de school. Daardoor komt de minimumomvang om een breed aanbod in stand 

te houden wat lager te liggen. Een kleine bovenbouwafdeling van het Vwo en grote 

Havo kunnen elkaar bijvoorbeeld in balans houden 

 

In de scenario’s wordt niet aangegeven welke scholen er sluiten en welke er open 

blijven in 2025. Daarvoor spelen er te veel factoren naast het aantal leerlingen mee. 

De uiteindelijke samenwerking draait om regionaal maatwerk, waar kies je ervoor iets 

open te houden of te versterken en waar zou het minder kunnen, waarbij rekening 

gehouden kan worden met bestaand vastgoed en faciliteiten (bijvoorbeeld dure 
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verzorgings- en technieklokalen), bereikbaarheid voor kwetsbare groepen of de 

aansluiting op vervolgonderwijs en/of het regionale bedrijfsleven.  

Het is belangrijk te vermelden dat de scenario’s geen blauwdruk of beleidsopties voor 
de toekomst zijn, maar de scenario’s geven een bandbreedte weer waarbinnen de 
discussie over de spreiding en huisvesting van het onderwijs gevoerd kan worden. Er 

spelen altijd lokale factoren mee die bij het hanteren van objectieve normen en regels 

niet kunnen worden meegewogen. De uiteindelijke keuze voor de wijze waarop met 

de onderwijsvoorzieningen in de regio wordt omgegaan is aan de onderwijsbesturen 

in samenspraak met belanghebbenden zoals ouders, medezeggenschapsraden en 

gemeenten. Uitwerking van de keuzes die samen gemaakt worden, blijft altijd lokaal 

maatwerk. Het adviesbureau dat verantwoordelijk is voor uitvoering van de 

transitieatlas heeft dan ook geen voorkeur voor een van de scenario’s. 
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4.1. Scenario minimale schaalgrootte per schoolsoort 

Als we uitgaan van een bovenbouwafdeling met 4 tot 5 klassen per jaar (tussen de 

100 en 125 leerlingen) in de bovenbouw, kan dit worden teruggerekend naar normen 

voor de bovenbouwafdelingen van verschillende schoolsoorten. Voor het Vwo is 

bijvoorbeeld een aantal van 336 bovenbouwleerlingen gehanteerd (3 leerjaren in de 

bovenbouw * 100 tot 125 is 300 tot 375 

leerlingen). Ook voor de 

bovenbouwafdelingen van andere 

schoolsoorten is dat op deze wijze 

doorgerekend, waarbij voor het vmbo deze 

norm wat lager is gelegd omdat het 

gemiddelde aantal leerlingen per klas daar 

over het algemeen wat lager is. Het 

overzicht is terug te vinden in het kader 

hiernaast. In onderstaand scenario is per 

schoolsoort in beeld gebracht hoe groot het 

draagvlak van de verschillende voedingsgebieden is voor bovenbouwafdelingen, in lijn 

met de normen en criteria zoals vastgesteld tijdens de interactieve sessie.  

Consequenties 

 Vmbo-bb/kb 

o De regio kent 5 Vmbo-bb/kb afdelingen. Met de normen zoals gehanteerd in 

dit scenario is er ruimte om deze afdelingen te behouden wanneer de 

leerlingen evenredig verdeeld zouden zijn.  

Uitgangspunten scenario 

 Schoolgrootte bovenbouw 2025 

o 336 Vwo leerlingen 

o 224 Havo leerlingen 

o 200 Mavo leerlingen 

o 160 Vmbo bb/kb leerlingen 

 Berekening maximaal aantal 

afdelingen in de regio 
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o Zowel in Brielle als in Spijkenisse zijn op dit moment twee vmbo-bb/kb 

afdelingen. Hier kan gekeken worden naar onderlinge samenwerking.  
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 Mavo (Vmbo-G/TL) 

o In de regio is, met de norm zoals gehanteerd in dit scenario, ruimte voor 5 

afdelingen. Dit is de helft van het huidige aantal afdelingen. 

o Met de normen is het mogelijk in alle kernen het vmbo-t onderwijs te 

behouden. In Hellevoetsluis zou dat vragen om samenwerking tussen twee en 

in Brielle om samenwerking tussen drie scholen.  

o Spijkenisse kent op dit moment vijf scholen met vmbo-t in het 

onderwijsaanbod. Eén van de scholen voldoet aan de minimum norm zoals 

gehanteerd in het huidige scenario. Gezamenlijk kan gekeken worden naar 

mogelijkheden om het onderwijsaanbod af te stemmen. 
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 Havo 

o De regio heeft op dit moment 5 havo afdelingen. Er zijn volgens de prognoses 

voldoende leerlingen om 5 afdelingen in stand te houden bij de gehanteerde 

norm. 

o Echter, het aantal van 224 wordt volgens de prognoses niet op alle bestaande 

locaties gehaald. In Brielle komt het havo onderwijs in deze variant van het 

scenario onder druk te staan.  
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 Vwo 

o De regio heeft op dit moment 5 Vwo afdelingen. Met de norm zoals 

gehanteerd in dit scenario is er naar verwachting in 2025 draagvlak voor 3 

afdelingen. 

o Volgens de prognoses komen alle afdeling onder de in deze variant 

gehanteerde norm van 336 leerlingen. Net zoals bij havo komt het niveau in 

Brielle onder druk te staan. Samenwerking zou in Hellevoetsluis en 

Spijkenisse kunnen zorgen voor het behoud van een breed onderwijsaanbod. 
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 Speciaal- en praktijkonderwijs 

o In de kernen Brielle en Spijkenisse wordt naast bovengenoemde 

onderwijsniveaus ook praktijkonderwijs aangeboden. 

o Spijkenisse kent een school voor speciaal voortgezet onderwijs. Speciaal 

onderwijs leent zich niet om meegenomen te worden in de scenario’s, omdat 
dit een dusdanig specifieke vorm van onderwijs is dat hier geen algemene 

normen op kunnen worden toegepast. 

o Daarnaast is er niet alleen sprake van mogelijke leerlingendaling door 

demografische veranderingen, maar ook het beleid en de ontwikkelingen 

binnen het passend onderwijs zijn van invloed is op het aantal leerlingen in 

het speciaal voortgezet onderwijs. 

o Passend onderwijs beoogt zoveel mogelijk leerlingen onderwijs aan te bieden 

binnen de reguliere stromingen. Scholen hebben daarvoor een zorgplicht. 

Daarmee wordt de drempel om leerlingen op het speciaal onderwijs te 

plaatsen verhoogd. Wanneer het scholen lukt steeds meer leerlingen binnen 

de reguliere stromingen onderwijs te bieden, is dit uiteraard van invloed op de 

instroom van nieuwe leerlingen in het speciaal voortgezet onderwijs.  
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4.2. Minimale schaalgrootte per scholengemeenschap 

Het hanteren van de minima kan ook vorm krijgen langs de lijn van 

scholengemeenschappen. Compensatie binnen scholengemeenschappen kan zorgen 

voor een lager benodigd aantal leerlingen, een kleine bovenbouwafdeling van het Vwo 

en grote Havo kunnen elkaar bijvoorbeeld in balans houden. Een breed en kwalitatief 

goed aanbod zou met deze schaalvoordelen en compensatiemogelijkheden beter in 

stand gehouden kunnen worden. Wel is een maximale ondergrens ingesteld, om 

kwaliteit en financiering te kunnen waarborgen en gehoor te geven aan de 

stemresultaten. Het gaat hierbij om 50% van de minimale schoolgrootte voor havo en 

vwo en 75% voor Vmbo.  

 

De bovenbouwafdelingen van 

scholengemeenschappen zijn per kern 

bekeken. Hier is voor gekozen omdat naar 

verwachting leerlingen bij het wegvallen 

van hun school niet automatisch naar een 

andere locatie van dezelfde 

scholengemeenschap gaan door de 

afstanden tussen kernen, maar zoeken 

naar een geografisch voordelig alternatief.  

Consequenties 

o De gemeente Brielle heeft bij het 

hanteren van deze normen ruimte voor 

twee scholen met vmbo-bb/kb en 

vmbo-t. Door de mogelijkheid tot 

compensatie zou de kern een van de 

scholen uit kunnen breiden met een havo afdeling. Voor Vwo zouden de 

leerlingen verder moeten reizen.  

o Gemeente Hellevoetsluis kan in dit scenario de huidige situatie ook met een 

dalend leerlingenaantal komende jaren behouden. Qua leerlingenaantallen is er in 

Hellevoetsluis ruimte voor twee brede scholengemeenschappen van vmbo bb/kb 

tot en met vwo. Op dit moment biedt het Jacob van Liestveldt geen vmbo-bb/bk 

onderwijs, ontwikkeling hiervan ligt niet in de verwachting. 

o De gemeente Nissewaard kent op dit moment 7 scholen (excl. 1 vso), waarvan 

een éénpitter en de overige zes evenredig verdeeld zijn over twee besturen. Het 

brede onderwijsaanbod in Spijkenisse zou met de gehanteerde normen binnen dit 

Uitgangspunten scenario 

 Minimale schoolgrootte 

bovenbouw 2025 

o 336 Vwo leerlingen 

o 224 Havo leerlingen 

o 200 Mavo leerlingen 

o 160 Vmbo bb/kb leerlingen 

 Met het toenemen van het aantal 

afdelingen kan de druk worden 

gespreid en kan een school de 

grootte onderling compenseren 

 Bij twee afdelingen per school is 

daardoor slechts 85% van de 

kritische massa benodigd, bij 3 

afdelingen 80% en bij 4 

afdelingen 75% 
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scenario geborgd kunnen worden in twee stevige en brede 

scholengemeenschappen.  
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4.3. Tot slot 

Scenario 1, het scenario per schoolsoort (de categorale benadering), legt een relatief 

hoge norm voor de omvang van bovenbouwafdelingen, om zelfstandig alle sectoren 

en profielen aan te bieden. Deze categorale benadering biedt veel kansen voor kleine 

locaties waarbinnen leerlingen goed tot hun recht komen. Het vraagt in veel gevallen 

wel om samenwerking tussen verschillende schoolbesturen binnen de kernen waar 

voortgezet onderwijs wordt aangeboden (Brielle, Hellevoetsluis en Spijkenisse).  

Scenario 2, het scenario per scholengemeenschap, kan door 

compensatiemogelijkheden leiden tot behoud van een breder aanbod binnen de kern. 

De bereikbaarheid blijft daardoor wellicht beter geborgd. Schoolbesturen in de regio 

zijn al relatief groot en samenwerking tussen de schoolbesturen is met dit tweede 

scenario niet altijd noodzakelijk, zij kunnen veelal nog binnen het eigen bestuur tot 

oplossingen komen op het niveau van het eiland.  

Vanuit kwaliteitsoogpunt valt voor beide scenario’s iets te zeggen. Voor leerlingen en 
ouders kan enerzijds meespelen dat binnen brede scholengemeenschappen stapeling 

van opleidingen of tussentijds overstappen eenvoudiger is. Een leerling kan na vmbo-t 

gemakkelijk in dezelfde omgeving doorstromen naar de havo. Aan de andere kant kan 

voor leerlingen en ouders juist het categorale perspectief belangrijk zijn, omdat die 

scholen volledig ingericht zijn om een enkel type onderwijs te verzorgen en dat 

leerlingen zich altijd in een omgeving bevinden met leerlingen van een vergelijkbaar 

onderwijsniveau.  

Ook is in de twee scenario’s gekeken hoe, met de benodigde minimale 
schoolomvang, ook kleinschaligheid (500 tot 1.000 leerlingen per school) in de 

uitvoering kan worden gerealiseerd. In het eerste scenario valt hierbij te denken aan 

het clusteren van de diverse schoolsoorten op afzonderlijke locaties. In het tweede 

scenario zou dit bijvoorbeeld kunnen door een breed aanbod onder één dak aan te 

bieden, maar dit voor de onder- en bovenbouw op verschillende locaties te doen. 

Langs beide routes wordt toch voldoende massa gemaakt om een breed 

onderwijsaanbod te kunnen bieden. Dit gebeurt ook nog binnen een voor de 

deelnemers acceptabele reisafstand. In beide scenario’s betekent het voor 
Hellevoetsluis en Spijkenisse dat een breed aanbod binnen 5-10 km in stand 

gehouden kan worden. Voor Brielle geldt dit ook voor vmbo bb/kb en mavo in beide 

scenario’s, maar m.n. voor het vwo zou de reisafstand mogelijk tussen de 10-15 km 

komen te liggen. 
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Voor beide scenario’s geldt dat door de daling van het aantal leerlingen, in alle 

gemeenten sprake zal zijn van een overschot aan onderwijsvastgoed. Ook wanneer er 

volgens de prognoses voldoende leerlingen zijn om een school of afdeling in stand te 

houden, komen zij ruim in hun jasje te zitten. Mogelijke consequentie daarvan is o.a. 

dat lokalen leeg komen te staan (of slechts beperkt worden gebruikt) of dat 

sportvelden en –zalen minder worden gebruikt. In de uitwerking van plannen loont het 

de moeite hier rekening mee te houden. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat twee 

locaties in principe best open zouden kunnen blijven, maar dat beiden met 

gedeeltelijke leegstand kampen. Mogelijkerwijs zou door het samengaan onder één 

dak de ene locatie vrijgespeeld kunnen worden (en vervolgens anderszins benut of 

herbestemd kunnen worden) en de andere locatie zou beter worden bezet. Dit is 

uiteraard situatie-afhankelijk (onderwijskundige overwegingen, zijn er speciale lokalen 

nodig, is het goed voor de leerlingen etc.), maar is wel iets dat telkens meegenomen 

moet worden in de uitwerking van toekomstplannen. 

 


