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1. INLEIDING 

 

De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, bestaande uit de gemeenten Zederik, Molenwaard, 

Giessenlanden, Leerdam, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem, heeft te maken met 

bevolkingstransitie: het aantal ouderen neemt toe (vergrijzing) en het aantal jongeren (ontgroening) 

neemt af.1 Om de regio richting te geven in de zoektocht naar hoe om te gaan met dit onderwerp, 

hebben de provincie Zuid-Holland en het Rijk (het Ministerie van BZK) in gezamenlijkheid met de regio 

een aanpak uitgerold: het anticipatieprogramma. Eerste stap hierbij was een analyse (de Foto) van de 

actuele ontwikkelingen in de regio op de verschillende beleidsvelden, om dit vervolgens te relateren 

aan de verwachte demografische transitie. Vervolgens is op basis van analyse uit de Foto met een 

breed gezelschap (overheid, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties) gesproken 

over wat nodig is om de kwaliteit van de regio te behouden als de samenstelling van de bevolking 

verandert. De invulling van de dialoogtafel vond plaats aan de hand van ’t Beursspel, naar analogie 
van de aandelenbeurzen. Resultaat was een aanzienlijke reeks ideeën (‘aandelen’) voor deze regio, 
waaronder een aandeel “Onderwijs”. Gezien het belang van het onderwerp en de brede steun vanuit 
de regio om hier een vervolg aan te geven is besloten het instrument Transitieatlas in te zetten.  
 

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

leerlingendaling. In het primair onderwijs is deze ontwikkeling reeds een aantal jaar gaande en naar 

verwachting zet de leerlingendaling de komende jaren verder door.2 Een afname van het aantal 

leerlingen kan o.a. de volgende consequenties hebben:  

 De financiën van scholen komen onder druk te staan, omdat de vergoeding die schoolbesturen 

van het ministerie van OCW ontvangen in grote mate afhankelijk is van het aantal leerlingen.   

 Klaslokalen komen leeg te staan.  

 Het wordt moeilijker de kwaliteit van onderwijs te waarborgen. 

 Ultimo kan het zijn dat een school gesloten wordt en samengaat met een andere school. Dit kan 

het geval zijn wanneer een school onder de opheffingsnorm komt en blijft, wanneer de kwaliteit 

van onderwijs niet meer op peil is, wanneer de exploitatie niet meer rond te krijgen is of (in de 

meeste gevallen) een combinatie van deze factoren.  

Met de transitieatlas is onderzocht welke normen, waarden en criteria stakeholders in de regio van 

belang vinden voor het toekomstig onderwijsaanbod. Voor het traject is een begeleidingsgroep opzet, 

is uitgebreid data opgevraagd bij gemeenten en schoolbesturen, is aanvullend deskresearch 

uitgevoerd om de data compleet te krijgen en is een voorbereidende bijeenkomst gehouden met 

sleutelfiguren uit het veld. Op basis van de informatie zijn scenario’s opgesteld. Tijdens een 
interactieve sessie hebben ca. 80 deelnemers geparticipeerd. Gevraagd is wie de deelnemers 

                                                 
1 Een aantal schoolbesturen is ook actief in de gemeenten Lingewaal en Vianen. Ook deze gemeenten hebben te maken met 
een afname van het aantal kinderen. 
2 Voor het primair onderwijs is uitgegaan van de leerlingenprognoses zoals die zijn aangeleverd door de individuele gemeenten. 
In een aantal gevallen hanteren gemeenten een bandbreedte in de prognoses, vanwege het ontwikkelen van mogelijke 
woningbouwlocaties. Indien dit het geval is, is telkens gekozen voor het minst positieve scenario om wensdenken te voorkomen. 
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vertegenwoordigen, in onderstaande tabel is hier een overzicht van gemaakt.3 De categorie ‘Anders’ 
betreft onder meer vertegenwoordigers vanuit de kinderopvang, het Ministerie van OCW en ouders. 

 

 

 

Schaalniveau  

Gemeente 

(ambtelijk) 

Gemeente 

bestuur of  

-raad 

MR 

(personeel 

/ ouders) 

School 

bestuur 

Wijkraad Anders Eindtotaal 

Op bovenregionaal niveau    6  5 11 

Op regionaal niveau (A5H) 2 5 5   3 15 

Op gemeentelijk niveau 7 7 3 3 1 8 29 

Op niveau van mijn  

eigen kern / dorp 

2 4 8 1 3 18 

Eindtotaal 9 14 12 17 2 19 73 

 

De normen, waarden en criteria zoals opgehaald (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 opgehaalde normen, waarden en criteria 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.   

 

De transitieatlas is 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 geen voorkeur voor een van de scenario’s.  
Voor 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 voor 

het primair onderwijs.  

  

                                                 
3 Aantal stemmende deelnemers ligt iets lager dan totaal aantal deelnemers; enkele deelnemers hebben geen (of niet in alle 
gevallen een) stem uitgebracht 

De Transitieatlas 

De transitieatlas is ontwikkeld door Public Result. Het 

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. Op basis 

hiervan worden scenario’s ontwikkeld.  



 

  
 3 

 

Leeswijzer 

Voor u ligt de eindnotitie. Eerst zal in worden gegaan op de regionale context en de uitgangssituatie. 

Vervolgens volgt een weergave van de interactieve bijeenkomst die voor het primair onderwijs is 

georganiseerd. Aan de hand van de resultaten worden drie scenario’s gepresenteerd. Tot slot wordt 

ingegaan op de bedrijfsvoering. 
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2. REGIONALE CONTEXT  

 

Traditioneel wordt de regio gekenmerkt door verschillende denominaties, relatief veel schoolbesturen 

en duidelijke verschillen tussen stedelijk en landelijk gebied. 75 scholen zijn ondergebracht in 29 

schoolbesturen, waarvan veel éénpitters. De verschillen tussen stedelijk en landelijk gebied zijn onder 

meer zichtbaar in de uiteenlopende opheffingsnormen van de gemeenten: Zederik kent een 

opheffingsnorm van 58 leerlingen en Gorinchem een norm van 170 leerlingen. Het aantal leerlingen in 

het basisonderwijs is de afgelopen jaren al gedaald in de regio en de verwachting is dat dit de 

komende jaren door zal gaan. De leerlingendaling over de periode 2009-2014 was 11 % en een aantal 

po- scholen hebben hun deuren al gesloten of zijn samengegaan met andere scholen. Volgens 

prognoses zet de daling verder door. De regio kende in 2014 (peildatum 1 oktober 2014) 6 locaties 

met minder dan 70 leerlingen en 12 locaties met tussen de 70 en 100 leerlingen. De verwachte 

leerlingendaling varieert bovendien per gemeente-van een lichte afname in Gorinchem tot een 

zwaardere afname in de gemeente Giessenlanden.  

 

 

 

 

 

 65 scholen met in totaal 75 schoollocaties in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

 6 scholen hebben samen 10 nevenvestigingen 

 6 schoollocaties < 70 leerlingen en 18 locaties < 100 leerlingen 

 29 schoolbesturen, waarvan 18 éénpitters en vijf besturen met één school in de regio 

 In de periode 2005-2014 al 11% leerlingendaling 

 Vanaf 2014 daling van 13.111 leerlingen naar 12.275 in 2030 (afname van 6,5%) 

 Leerlingendaling wisselt per gemeente. Gemiddeld 13,1% daling over de periode 2010-2025, in Gorinchem is 

dit 6,9%, in Giessenlanden 19,6% 

 Gemiddelde afstand naar een basisschool is 0,6 kilometer (dat is iets lager dan gemiddeld in NL, 700 meter) 

 Gemiddeld aantal leerlingen per school is 200 (Nederlands gemiddelde is 217), maar dit varieert van 

Giessenlanden met een gemiddelde van 143 tot Hardinxveld-Giessendam waar het gemiddeld aantal 

leerlingen per school 262 is. 

 Ook het gemiddeld aantal leerlingen per m2 varieert per gebied; dit is voor de regio als geheel 40 – gelijk aan 

het Nederlands gemiddelde – maar in Giessenlanden 20 terwijl Gorinchem 178 leerlingen per m2 heeft. 
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De regio wordt gekenmerkt door een divers aanbod aan onderwijs op denominatieve grondslag, zoals 

ook op de kaart te zien is. Er zijn veel kernen die bijvoorbeeld een protestants-christelijke en een 

openbare school hebben. Bovendien zijn er in totaal 29 schoolbesturen actief, waaronder veel 

eenpitters. Als gevolg daarvan is enerzijds de keuzevrijheid voor ouders groot, maar anderzijds kan de 

veelheid aan denominaties en schoolbesturen de samenwerking in de regio op sommige punten ook 

bemoeilijken (niet per se omdat schoolbesturen negatief staan tegenover samenwerking met andere 

denominaties; ook wet- en regelgeving speelt hierbij een rol). 

 

De gemiddelde schoolgrootte in de regio ligt iets onder het Nederlands gemiddeld: 200 leerlingen per 

school t.o.v. 217 leerlingen gemiddeld. In het meer verstedelijkt gebied als Gorinchem is dit echter 

2424 leerlingen per school en in Hardinxveld-Giessendam is het gemiddelde zelfs 262 leerlingen per 

school. Het gemiddelde ligt in het landelijk gebieden (de inwonerdichtheid is hier lager dan 1.000 

inwoners per km2) zoals gemeente Zederik en gemeente Giessenlanden aanzienlijk lager met 

respectievelijk 147 en 143 leerlingen per school.  

  

                                                 
4 Rekening gehouden met meerdere schoollocaties per BRIN-nummer 
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In onderstaande tabel is het gemiddeld aantal leerlingen per gemeente weergegeven, evenals het 

aantal leerlingen per km2: 

 

De verwachte leerlingendaling die varieert per gemeente maakt dat het belangrijk is om gezamenlijk 

op zoek te gaan naar een optimale oplossing. Het was dan ook een belangrijke stap dat tijdens de 

interactieve sessie zoveel schoolbesturen, leerkrachten, maar ook betrokken ouders en 

vertegenwoordigers van de dorpsraad en medezeggenschapsraad aanwezig waren. Ook voor de 

gemeenten was het een belangrijke avond. Leefbaarheid in de kleine kernen is een belangrijk thema 

in de gezamenlijke visie tot 2030 “Open voor elkaar” en de aanwezigheid van een school is daar van 
invloed op. 29 schoolbesturen is veel in vergelijking met bijvoorbeeld de Achterhoek: deze regio heeft 

een vergelijkbaar aantal besturen, maar voor het dubbele aantal leerlingen. Dit was dan ook de reden 

dat een aantal koplopers in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden initiatief heeft genomen om met 

elkaar in gesprek te gaan.  

 

Vlekkenplannen 

In de regio is men zich veelal bewust van de leerlingendaling. Schoolbesturen en gemeenten maken 

er melding van als trend in beleidsstukken. Zichtbaar is dat vooral de leegstand van schoolgebouwen 

aandacht heeft in de meeste gemeenten. In Leerdam betekent dit bijvoorbeeld dat noodgebouwen die 

er staan, worden weggehaald (onder meer in Kedichem). Voor gemeente Gorinchem wordt in 2015 

een nieuwe integraal huisvestigingsplan voor het primair onderwijs ontwikkeld. In een aantal 
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gemeenten wordt tegelijkertijd nieuwbouw gepleegd: in de gemeente Hardinxveld-Giessendam 

(Boven-Hardinxveld) betreft dit vervangende nieuwbouw, in gemeente Giessenlanden wordt ingezet 

op de realisatie van brede scholen: zo gaan in Hoogblokland twee scholen, te weten BS de Wegwijzer 

en BS Den Beemd (een protestantse en openbare school) samen in één MFA. Daarnaast is er in 

Noordeloos sprake van een nieuw te bouwen MFA met kinderopvang, welzijn en sport. De 

vlekkenplannen zijn verwerkt in de Transitieatlas. Op onderstaand kaartbeeld zijn deze plannen 

weergegeven: 

 

Wat gebeurt er als we niets doen? 

Door de afname van het aantal leerlingen de afgelopen jaren heeft een aantal scholen reeds de 

deuren gesloten en is samengegaan met een andere 

school. Gegeven de prognoses, die een verdere daling 

van het aantal leerlingen laten zien, lijkt het 

onvermijdelijk dat het aantal scholen in 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden de komende jaren 

verder zal afnemen. Wanneer er wordt uitgegaan van 

de absolute ondergrens voor scholen van 23 

leerlingen, dan komt daar volgens de prognoses voor 

2020 in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden geen enkele 

school onder. Maar deze absolute ondergrens wordt 

slechts in uitzonderlijke gevallen gehanteerd. Daarom 

is het goed ook te kijken naar de lokale opheffingsnorm 

Gemeente Opheffings-
norm 

Zederik 58 

Molenwaard:  

 Graafstroom / Liesveld 

 Nieuw-Lekkerland 

 

61 

149 

Giessenlanden 69 

Leerdam 119 

Hardinxveld-Giessendam 150 

Gorinchem 170 
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in de verschillende gemeenten zoals weergegeven op de tabel hiernaast. Voor de gemeente 

Molenwaard geldt dat deze gemeente is opgedeeld in twee deelgebieden die ieder een eigen 

opheffingsnorm hebben. Deze staan hier dan ook apart genoemd. Op dit moment vallen zowel in 

Leerdam als in Giessendam drie scholen onder de lokale opheffingsnorm, voor Hardinxveld-

Giessendam en Gorinchem zijn dit er twee. Als de lokale opheffingsnormen wordt afgezet tegen de 

leerlingenprognoses zijn er in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden in totaal 10 schoollocaties 

(nevenvestigingen niet apart meegerekend) die onder de opheffingsnorm zouden zakken in 2020. Dit 

betekent niet dat al deze scholen in 2020 niet meer open zullen zijn, maar het geeft wel de urgentie 

van de problematiek weer. Opvallend is bovendien dat dit overwegend openbare scholen zijn.  

 

Om het proces rondom leerlingendaling – en het mogelijk verdwijnen van meer scholen –  in goede 

banen te leiden, wordt vaak gepleit voor een gezamenlijke aanpak van schoolbesturen en gemeenten. 

Uiteraard wordt de uiteindelijke afweging een school open te houden of niet, altijd door het 

verantwoordelijke schoolbestuur gemaakt. De gedachte is wel dat wanneer dit gebeurt zonder een 

achterliggende gezamenlijke aanpak, dit kan betekenen dat scholen lukraak zullen sluiten. 

Schoolbesturen houden hun scholen zolang mogelijk open en raken verwikkeld in een 

concurrentiestrijd. Gevolg hiervan kan zijn dat een dorp of wijk waar nu nog twee kleine scholen staan 

over een paar jaar geen school meer heeft, omdat ze zijn blijven concurreren in plaats van de 

samenwerking te hebben gezocht. Sommigen zien dat als onwenselijk vanuit het oogpunt van 

spreiding van onderwijsvoorzieningen, anderen zullen dit zien als een natuurlijk onderdeel van 

marktwerking. Ook kan de kwaliteit van het onderwijs lijden onder deze concurrentie aldus sommigen. 

De concurrentiestrijd leidt tot een uitputtingsslag en brengt de nodige onzekerheid met zich mee (voor 

leraren, ouders en kinderen). De gemeente is een cruciale partner voor de onderwijshuisvesting, 

vooral als het aankomt op uitbreiding of nieuwbouw. Ook heeft de gemeente de wettelijke zorgplicht 

om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs voor de inwoners (wanneer zij daar om vragen en 

binnen een straal van 10 kilometer). Wanneer schoolbesturen en gemeenten dus samen optrekken 

om een plan voor spreiding en huisvesting van scholen te ontwikkelen, kunnen daarin optimale keuzes 

worden gemaakt voor het behoud van bepaalde scholen door een gezamenlijke inspanning van de 

betrokken partijen.  
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3. INTERACTIEVE BIJEENKOMST 

 

Op 22 juni 2015 heeft een interactieve bijeenkomst voor het primair onderwijs plaatsgevonden op 

o.b.s. de Merwedonk in Gorinchem. Er was een opkomst van ca. 80 personen: vertegenwoordigers 

van schoolbesturen, raadsleden, leden van GR-en en MR-en, schooldirecteuren, ouders, wijk- en 

dorpsraden, kinderopvanginstellingen en bestuurders en ambtenaren uit de 6 samenwerkende 

gemeenten. Deze vertegenwoordigers bogen zich over de vraag hoe het primair onderwijs in de regio 

ook in de toekomst vorm kan krijgen. De avond was gericht op het ophalen van normen, waarden en 

criteria die in de regio belangrijk gevonden worden. Dit werd gedaan door via stemtablets antwoord te 

geven op meerkeuzevragen. Na het beantwoorden van de vragen was er telkens ruimte voor 

discussie over de uitslag. In het tweede deel van de sessie zijn scenario’s getoond met mogelijk 
gevolgen voor de spreiding van locaties voor het primair onderwijs in Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden. Onderstaand is de discussie samengevat aan de hand van de thema’s 
bereikbaarheid, kwaliteit, betaalbaarheid en samenwerking.  

 

Bereikbaarheid 

Een meerderheid van de deelnemers vindt een afstand van 2 tot 4 kilometer nog aanvaardbaar voor 

leerlingen naar een basisschool in het landelijk gebied. Voor het stedelijk gebied stemmen 33 

deelnemers voor deze afstand. Reden hiervoor is onder meer dat dan nog mogelijk is voor kinderen 

om tussen de middag op de fiets naar huis te gaan om te lunchen. Acht mensen stemmen voor een 

grotere aanvaardbare afstand in het landelijk gebied, namelijk 6 tot 10 kilometer, waarbij aangegeven 

wordt dat dit bijna niet te 

voorkomen is gezien het 

uitgestrekte gebied. Om 

de scholen goed 

bereikbaar te houden zou 

(veilig) fietsen 

gestimuleerd moeten 

worden, zo vindt bijna 

60% van het gezelschap. 

Daarnaast geeft een deel 

van de deelnemers aan 

dat ouders zelf 

verantwoordelijk zijn om 

te zorgen dat hun 

kinderen goed op school 

kunnen komen. Het 

inzetten van 

dependances of 
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schoolbussen in meer afgelegen gebieden om de bereikbaarheid van scholen te borgen, wordt niet 

breed gesteund door de deelnemers. Ook e-learning wordt niet direct als relevant gezien voor de 

bereikbaarheid, maar de meerderheid staat hier in het algemeen wel positief tegenover.  

Voor veel ouders is denominatie een belangrijk tot zeer belangrijk criterium bij 

de schoolkeuze. Pedagogische of onderwijskundige identiteit wordt redelijk 

belangrijk gevonden door de meerderheid (of zelfs onbelangrijk, zo geven 15 

deelnemers aan). Er lijkt een verschuiving plaats te vinden waarbij kwaliteit 

of juist afstand belangrijker wordt dan denominatie, zo wordt geconstateerd. 

Ter illustratie wordt een voorbeeld genoemd van ouders die bewust kiezen 

voor een school in het dorp, ondanks dat deze niet de gewenste 

gereformeerde identiteit heeft.  

 

Driekwart van de deelnemers vindt een basisschool noodzakelijk voor de leefbaarheid in een kern of 

wijk. Vanwege de sociale functie die de school vervult als ontmoetingsplek, maar ook voor de sociale 

ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat zij tijdens en na schooltijd met elkaar kunnen spelen. 

Maar burgers zijn wel meer consumenten geworden en zijn kritisch 

welke school ze kiezen. En dan is nabijheid niet altijd het 

doorslaggevende criterium, zo wordt aangegeven. Als de kwaliteit 

van een school in de knel komt, wordt de nabijheid van een school 

minder belangrijk, zo lijkt het. Maar een kwalitatief ondermaatse 

school: daar zijn de meesten niet zo bang voor; er zijn voldoende controles en normen om de kwaliteit 

van het onderwijs te monitoren.  

 

Kwaliteit  

Een ruime meerderheid van de stemmers (ongeveer een derde van de aanwezigen) meent dat 40 tot 

80 leerlingen een acceptabele opheffingsnorm is voor scholen in het landelijke gebied. Voor scholen in 

het stedelijk gebied zijn de meningen wat meer verdeeld: 23 deelnemers vinden dat deze norm tussen 

de 80 en 100 leerlingen mag liggen, nog eens 25 deelnemers stemmen voor een opheffingsnorm van 

100 tot 225 leerlingen. Slechts 1 deelnemer stemt voor een opheffingsnorm van 225 leerlingen of 

meer. Aangegeven wordt dat 75 leerlingen gevoelsmatig een ondergrens is om efficiënt te kunnen 

werken en kwaliteit te kunnen leveren. Bij het bepalen van een ondergrens voor scholen moet vooral 

gekeken worden naar het maximum aantal gecombineerde leerjaren vindt 40% van de aanwezigen. 

Een gezonde financiële exploitatie wordt met 14 stemmen het minst van 

belang geacht. Een minimum aantal leeftijdsgenoten wordt door ongeveer 

een derde van de aanwezigen belangrijk gevonden voor het bepalen van 

een ondergrens. 70% van de stemmers geeft er de voorkeur aan dat 

scholen niet meer dan twee jaargroepen in een klas combineren. Dit 

komt aardig overeen met het eerder naar voren gekomen gewenste 

minimum aantal van 80 leerlingen per school (4 klassen met elk 

“Ik denk wel dat 

denominatie minder 

belangrijk wordt als 

criterium voor 

schoolkeuze.”  
een ouder 

 

“Als beide ouders werken is 
het handig als de school 

dichtbij in de wijk staat.” 
MR 

“Kwaliteit is niet afhankelijk 
van een minimum 

schoolgrootte; het gaat er om 

hoe het onderwijs in de school 

zelf geregeld wordt.”  
gemeenteraadslid 
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minimaal 20 leerlingen). Uit de discussie blijkt dat oog voor ‘zachte’ aspecten zoals de rol van de 

school in de leefbaarheid van het gebied en de sociale impact voor kinderen belangrijk gevonden 

worden. Minder kinderen op een school kan als voordeel hebben dat (noodgedwongen) andere 

vormen van onderwijs worden georganiseerd die niet zijn geënt op het denken in jaargroepen en 

klassen en juist meer passen bij het onderwijs van de toekomst. Dit vraagt uiteraard wel wat van het 

organisatievermogen van de school, waardoor je als vanzelf op zoek gaat naar leerkrachten die dit 

aan kunnen. Er worden kansen gezien als het jaar-klassysteem wordt losgelaten en er meer gedacht 

wordt in leerlijnen en leerdoelen voor een kind. Dit geeft een startpunt om te kijken of leerlingen bij 

elkaar gezet kunnen worden, zo wordt aangegeven in de discussie. Om de kwaliteit van een school te 

borgen is dan ook ofwel de inzet van hooggeschoold personeel (35% van de stemmen) van belang, 

waarbij opgemerkt wordt het vooral om vakbekwaamheid gaat, of de mogelijkheid om als school te 

kunnen specialiseren en onderscheiden (33% van de stemmen). Passende huisvesting, een minimum 

schaalgrootte instellen of (streven naar) zo min mogelijk combinatieklassen worden het minst gekozen 

door de deelnemers als manieren om kwaliteit te borgen.  

 

Bedrijfsvoering 

Concepten als IKC’s (integrale kindcentra; geclusterde kindvoorzieningen die werken vanuit een 

overkoepelende visie) kunnen bijdragen aan het bieden van kwalitatief goed onderwijs. Wel is er een 

zekere massa voor nodig om de voorzieningen die bij elkaar gebracht worden exploiteerbaar te 

houden. Een groot deel (ruim 60% van de deelnemers) stelt dat 150 een goed minimum aantal 

leerlingen is voor een IKC. Een beduidend kleinere groep 

deelnemers legt de lat hoger op 225 kinderen of meer, of op 300 

kinderen of meer. Eén stemmer legt de lat op een minimum van 500 

leerlingen. Hoewel ingezien wordt dat een kinderopvang voor een 

kleine school waarschijnlijk niet rendabel is, wordt gesteld dat deze 

voorzieningen eigenlijk voor alle kinderen beschikbaar horen te zijn. 

Er is een duidelijke voorkeur voor een breed IKC, waarbij de 

combinatie wordt gezocht met sport, kinderopvang, cultuur en de 

inloopfunctie van het CJG. Slimme clustering van voorzieningen op 

één adres is in het landelijk gebied nog extra van belang: voor ouders en kinderen heeft dit belangrijke 

voordelen (zeker wanneer zij meerdere kinderen hebben), bijvoorbeeld als het gaat om de reistijd. Het 

biedt een vertrouwde omgeving voor het kind, maar tegelijkertijd ligt hier juist ook de spanning t.a.v. de 

leerlingdaling: een IKC in iedere kern in het landelijk gebied is waarschijnlijk niet haalbaar.  

Samenwerking met andere scholen hierin wordt door bijna 30% van de stemmers van belang 

gevonden.  

 

In de bijeenkomst komt ook de herbestemming van leegstaande of vrijkomende schoolgebouwen ter 

sprake. De meeste aanwezigen zien voor oude schoolgebouwen een toekomst als buurtcentrum of 

multifunctioneel gebouw weggelegd (37 stemmen). Zo blijft de ontmoetingsfunctie in een kern 

“Ik wil graag de verbinding 
zoeken met het onderwijs, 
zeker in het landelijk 
gebied.”  

Een vertegenwoordiger 
kinderopvang 
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behouden. Anderen zien mogelijkheden in slopen en herbestemmen (14 stemmen), kluswoningen (6 

stemmen) of kleinschalige bedrijfsruimte (3 stemmen). 

 

Samenwerking  

Denominatie of onderwijskundige signatuur staan samenwerking tussen po-scholen wel eens in de 

weg, zo vindt 70% van de aanwezigen. Toch wordt de noodzaak om samen te werken en gezamenlijk 

de handschoen op te pakken breed gedeeld vanuit alle denominaties. 86% van de aanwezigen 

beaamt de stelling dat het de gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolbesturen is om onderwijs 

in de volle breedte te garanderen in de regio. Zoals een schoolbestuurder aangeeft: ‘Je hebt elkaar 
nodig’. De urgentie om samen te werken in het kader van de leerlingdaling is voor de ene 

schoolbestuurder wel hoger dan voor de andere, wordt duidelijk uit de dialoog. Los van de 

ontwikkeling van het aantal leerlingen vindt in ieder geval 35% van de deelnemers dat betere 

samenwerking nodig is om het passend onderwijs te kunnen 

versterken. Volgens 20 stemmers is opleiding van leerkrachten 

het meest nodig om het passend goed te kunnen organiseren; 12 

aanwezigen zijn van mening dat vooral geld nodig is om het 

passend onderwijs in de regio te kunnen versterken.   

 

De noodzaak tot samenwerking is misschien wel het hoogst in de kleinere kernen waar in de huidige 

situatie twee scholen gevestigd zijn van verschillende denominatie. Voor ouders biedt dit keuze, maar 

op termijn is deze situatie waarschijnlijk niet houdbaar. Niet alleen de schoolbesturen, maar ook de 

gemeente heeft hier een rol in om mee te denken over het gewenste toekomstbeeld voor de 

verschillende kernen en de regio als geheel. Zo is het misschien mogelijk om in de ene kern het 

protestants-christelijke onderwijs te behouden en in de nabijgelegen kern juist het openbare onderwijs 

te handhaven. Of er kan een samenwerkingsschool gevormd worden. De erkende gezamenlijke 

verantwoordelijkheid maakt het mogelijk om vanuit een goede uitgangspositie de verdere dialoog 

hierover aan te gaan met elkaar en de mogelijkheden die er zijn uit te diepen. 

Onderling zouden scholen vooral kennis met elkaar moeten delen, of er zou een brede uitwisseling 

plaats moeten vinden tussen scholen van zowel kennis, vastgoed, flexibel personeel als (uitgaven 

aan) overhead. Als het gaat om de bestuurlijke indeling in de regio is er een groep van 12 stemmers 

(18%) die voorkeur heeft voor een radicale verandering waarbij de huidige 29 schoolbesturen opgaan 

in één schoolbestuur voor alle PO in Alblasserwaard-Vijfheerenland. Dit zou in potentie een ultieme 

uiting van samenwerking kunnen zijn en een goede basis voor borging van een regionale, 

toekomstbestendige aanpak, maar betekent wel veel voor de onderwijsinstellingen. De meerderheid is 

meer behoudend en stemt voor een aantal grote besturen (>10 scholen) waarbij wel ruimte blijft voor 

éénpitters (30% van de stemmen), of zonder ruimte voor éénpitters (nog eens 30%). Dit ligt aanzienlijk 

dichterbij de huidige situatie dan voorgenoemde optie, maar biedt nog steeds aanknopingspunt om 

nader te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om te komen tot een minder versnipperde bestuurlijke 

indeling. 

“Als bestuurder van twee kleine 
scholen, voer je een gesprek 
over samenwerking anders, 
dan wanneer je een grote en 
een kleine school hebt.” 

een schoolbestuurder 
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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 de optimalisering van het 

onderwijsaanbod in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. In deze paragraaf worden de hoofdscenario’s 
gepresenteerd. De uitgangspunten voor de verschillende scenario’s zijn telkens gebaseerd op de 
stemronde en de dialoog zoals die hebben plaatsgevonden tijdens de interactieve bijeenkomst. Het is 

belangrijk te vermelden dat de scenario’s geen blauwdruk of uitgewerkte 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.  
 

Zoals aangegeven zijn er in 2014 65 scholen in de regio, met samen 75 schoollocaties. Er zijn zes 

scholen die meerdere schoollocaties kennen. Dit betreft: De Overstap en Kiezel en Kei in Molenwaard, 

de Meander Scholengemeenschap, PCB De Regenboog en Samen onderweg (beide Stichting 

LOGOS) in Gorinchem, basisschool Het Tweespan in Giessenlanden, obs De Driemaster in 

Hardinxveld-Giessendam, obs De Verrekijker en obs Het Mozaïek (beiden gemeente Leerdam). 

Administratief gezien staan de scholen inclusief nevenvestigingen bekend onder één BRIN-nummer, 

maar omwille van de ruimtelijke spreiding en de opgave rond het vastgoed, zijn deze 

nevenvestigingen meegenomen in onderstaande scenario’s.  
 

SCENARIO 1: STEDELIJK EN LANDELIJK GEBIED (VOORKEURSSCENARIO) 

 

Het voorkeursscenario ‘Stedelijk en landelijk gebied’ is bepaald door de stemresultaten. Dit scenario 

zou een herkenbaar beeld moeten opleveren voor de deelnemers aan de interactieve bijeenkomst. 

 

Afstand 

 De grootste groep deelnemers koos 

voor 2-4 km als een afstand die nog 

aanvaardbaar is tot een basisschool 

in het landelijk gebied (39%). Ook 

voor het stedelijk gebied was dit het 

meest gekozen antwoord (49%).  

Uitgangspunten scenario 

 In kernen van 7.500 inwoners of meer hebben de scholen 

minimaal 180 leerlingen in 2020 

 In kleinere kernen minimaal 80 leerlingen in 2020 

 Afstand: dichtstbijzijnde school + een straal van 20% 

 Denominatie als eerste prioriteit, daarna cito score. 
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 34 deelnemers (48%) kozen voor een grotere afstand als maximaal aanvaardbaar in het landelijk 

gebied (26 deelnemers stemden voor 4-6 km en 8 deelnemers stemden voor 6-10 km). 

 Voor het stedelijk gebied vond 27 stemmers (40%) dat de maximale afstand tot een basisschool 

kleiner moest zijn 2 kilometer (23 deelnemers stemden voor een afstand van 1-2 km en 4 

deelnemers stemden voor een afstand kleiner dan 1 km). 

Schaalgrootte 

 De grootste groep deelnemers, 30 van de 67 stemmende deelnemers (44%), koos voor een 

acceptabele opheffingsnorm van 40-80 leerlingen in het landelijk gebied.  

 Voor het stedelijk gebied waren de meningen meer verdeeld, maar koos in totaal 70% voor een 

hogere opheffingsnorm dan 40-80 leerlingen; de grootste groep deelnemers koos voor een 

opheffingsnorm van 80 tot 100 leerlingen (25 van de 70 stemmers, oftewel 36%). Een bijna 

vergelijkbaar aantal (23 stemmers, of 33%) koos voor een opheffingsnorm van 100 tot 225 

leerlingen, 1 deelnemer stemde voor een opheffingsnorm van 225 leerlingen of meer. 

 Een groot deel (ruim 60% van de deelnemers) stelde dat 150 een goed minimum aantal leerlingen 

is voor een IKC. 

 De norm van 180 leerlingen in stedelijk gebied en 80 leerlingen in ommeland in 2020 maakt dat 

niet alleen in de stedelijke gebieden, maar ook in de kleine kernen een school gehandhaafd blijft. 

Dit sluit aan bij de driekwart van de stemmers die stelt dat een basisschool van belang is voor de 

leefbaarheid. Het resultaat is een gespreid scholenbeeld voor de regio in 2020: de afstand van 2-4 

km kan naar verwachting voor de grote meerderheid van de leerlingen gewaarborgd worden. Er is 

steun voor een hogere norm voor het stedelijk gebied: door deze op 180 leerlingen te stellen zijn 

de scholen voldoende robuust om ook de inrichting van de gewenste brede IKC’s mogelijk te 
maken.  
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Op basis van bovenstaande stemresultaten wordt het voorkeursscenario Stedelijk en landelijk gebied 

gepresenteerd. Onderstaand is het kaartbeeld weergegeven voor dit scenario: 

Nadere specificatie stedelijk en landelijk gebied 

Het onderscheid tussen stedelijk en landelijk gebied is als volgt gemaakt, waarbij gekeken is welke 

gemeenten of kernen meer dan 7.500 inwoners hebben én een bevolkingsdichtheid van meer dan 1.000 

inwoners p/km². Op basis van deze indeling zijn 36 scholen gevestigd in ‘kleine’ kernen, oftewel landelijk 
gebied; 39 scholen zijn gevestigd in de grote kernen, oftewel stedelijk gebied. Hierbij zijn de volgende 

gemeenten en kernen tot stedelijk gebied gerekend: 

 Gorinchem (volledige gemeente): 35.000 inwoners / 1.861 inwoners p/km² 

 Hardinxveld-Giessendam (volledige gemeente): ca 18.000 inwoners / 1.051 inwoners p/km² 

 Kern Leerdam (Leerdam): ca 20.000 inwoners / 3.102 inwoners p/km² 

 Kern Nieuw-Lekkerland (Molenwaard): ca. 8.700 inwoners / 3.362 inwoners p/km² 

 

Tot het landelijk gebied worden gerekend: 

 Gemeente Zederik: grootste kern Ameide ca. 3.500 inwoners 

 Gemeente Giessenlanden: grootste kern Giessenburg ca. 4.900 inwoners 

 Overige kernen Leerdam (Schoonrewoerd ca. 1.600 inwoners, Kedichem ca. 1.000 inwoners) 

 Overige kernen Molenwaard (o.a. Bleskensgraaf ca. 2.800 inwoners, Groot-Ammers ca. 3.900 
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Consequenties 

In dit scenario blijven 53 van de 75 schoollocaties open gegeven de gestelde normen, 22 

schoollocaties worden gesloten en gaan samen met een andere locatie. Zes van deze scholen staan 

in Leerdam (allen in het stedelijk deel; hier staan veel kleine scholen in vergelijking met de andere 

grotere kernen in de regio), vijf in Gorinchem, vier in Hardinxveld-Giessendam (waarvan het in drie 

gevallen een nevenvestiging betreft die onvoldoende robuust is om op eigen benen te staan), drie in 

Giessenlanden en in Molenwaard en een in Zederik. In de onderstaande tabel staan de gevolgen per 

gemeente weergegeven gegeven het voorkeursscenario. 

 

Gemeente Aantal 
scholen  

Aantal 
leerlingen 

Verschil t.o.v. 
2014 in 
scholen 

Verschil t.o.v. 
2014 in 

leerlingen 

Zederik 9 1.325 -1 -52 

Molenwaard 19 3.134 -3 -83 

Giessenlanden 10 1.285 -3 -29 

Leerdam 13 2.037 -6 -79 

Hardinxveld-Giessendam 8 1.834 -4 -151 

Gorinchem 16 3.381 -5 -73 

 

De gemiddelde schoolgrootte is in het voorkeursscenario 236 leerlingen; 15 scholen hebben meer dan 

300 leerlingen en hebben voldoende omvang om een breed IKC te kunnen vormen. Per saldo zou de 

regio voor 57 leerlingen extra vervoer moeten verzorgen in dit scenario. Dit aantal is een inschatting 

van de extra hoeveelheid leerlingen die meer dan 6 kilometer van de school vandaan zullen komen te 

wonen.  

 

Voor wat betreft de spreiding in denominaties geldt dat in dit scenario: 

 30 van de 35 protestants-christelijke scholen open blijven; 

 14 van de 28 openbare scholen blijven open; 

 alle 5 reformatorische scholen blijven open 

 alle twee de rooms-katholieke scholen blijven open 

 de islamitische school open blijft 

 één van de twee algemeen bijzondere scholen open blijft 

 de samenwerkingsschool (OBS & RK) sluit 

 

In dit scenario kunnen alle kernen, behalve Brandwijk (gemeente Molenwaard), met de ingestelde 

normen, een school in stand houden. In veel kernen in de zogenaamde “Binnenwaard” zijn nu twee 
scholen, één protestants-christelijke en een openbare school. Het scenario laat zien dat in veel 
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gevallen in dit gebied de protestants-christelijke school open zou blijven en de leerlingen van de veelal 

kleinere openbare school zouden opvangen bij deze criteria. Belangrijke vraagstukken daarbij zijn hoe 

een dergelijke ontwikkeling zich verhoudt tot de zorgplicht die gemeenten hebben voor toegang tot 

openbaar onderwijs en in hoeverre samenwerking tussen denominaties mogelijk en wenselijk is. De 

politieke discussie hierover zal moeten plaatsvinden. Het is het gezamenlijke regionale belang wat 

speelt, maar er is ook behoefte aan maatwerk binnen de kernen. 
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SCENARIO 2: VERDERGAANDE SCHAALVERGROTING 

 

In dit tweede scenario is geschetst hoe het beeld er uit zou zien als wordt ingezet op verdergaande 

schaalvergroting door, zowel voor het stedelijk als landelijk gebied, een hoger minimum aantal 

leerlingen voor een basisschool te stellen dan in het voorkeurscenario (250 in stedelijk gebied en 100 

in landelijk gebied, in plaats van 180 in stedelijk en 80 in landelijk gebied). Deze schaalvergroting 

betekent dat de scholen gemiddeld een grotere omvang krijgen, waardoor er meer mogelijkheden zijn 

tot IKC vorming. Slimme clustering van kindvoorzieningen (kinderopvang, sport, cultuur) op één adres 

zal niet in iedere kern rendabel zijn, maar bij wijze van vingeroefening is dit beeld ook tijdens de 

interactieve bijeenkomst getoond. Hiermee wordt zichtbaar wat het effect is wanneer je maximaal inzet 

op een gezonde exploitatie, met oog voor het verschil in dynamiek tussen de meer stedelijke en 

landelijke gebieden. Het scenario sluit aan bij de voorkeuren van een kleinere groep stemmers dan 

het geval was bij het voorkeursscenario. Met name onder vertegenwoordigers van de gemeente gaat 

de gemiddelde voorkeur uit naar hogere opheffingsnormen. Dit scenario zal wel betekenen dat voor 

een deel van de deelnemers de afstand tot een school boven het aangegeven gewenste maximum 

uitkomt.  

 

Afstand 

 In totaal 48% (34 deelnemers) koos 

voor een aanvaardbare afstand van 

meer dan 4 kilometer als maximaal in 

het landelijk gebied: 26 deelnemers 

stemden voor 4-6 km, 8 deelnemers 

stemden voor 6-10 km. 

 Voor het stedelijk gebied vond 60% 

van de stemmers dat de afstand tot een basisschool 2 kilometer of meer mag zijn (33 deelnemers 

stemden voor 2 tot 4 km, 7 deelnemers stemden voor 4 tot 6 km en één deelnemer stemde voor 6 

tot 10 km als aanvaardbare afstand in stedelijk gebied). 

Schaalgrootte 

 40% van de deelnemers stelde dat 225 leerlingen (of meer) een goed minimum aantal leerlingen 

is voor een IKC. 

 Een beperkt aantal deelnemers, 2 van de 67 stemmende deelnemers, koos voor een acceptabele 

opheffingsnorm van 100-225 leerlingen voor een school in het landelijk gebied. 14 deelnemers 

stemden voor een opheffingsnorm van 80 tot 100 leerlingen. 

 Voor het stedelijk gebied koos 1 deelnemer voor een opheffingsnorm van 225 leerlingen of meer, 

23 stemmers (33%) kozen voor een opheffingsnorm van 100 tot 225 leerlingen. 

 

Uitgangspunten scenario 

 In kernen van 7.500 inwoners of meer hebben de scholen 

minimaal 250 leerlingen 

 In kleinere kernen minimaal 100 leerlingen 

 Afstand: dichtstbijzijnde school + een straal van 20% 

 Denominatie als eerste prioriteit, daarna cito score. 
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Op basis van bovenstaande stemresultaten is het scenario ‘Verdere schaalvergroting’ gepresenteerd. 
Onderstaand is het kaartbeeld weergegeven voor dit scenario: 

 

 

Consequenties 

In dit scenario scholen blijven 44 van de 75 schoollocaties open gegeven de gestelde normen, 31 

scholen sluiten. Te zien is dat de norm van 250 (t.o,v. 180 in het vorige scenario) aanzienlijke meer 

impact heeft voor het stedelijk gebied: zowel in Gorinchem, Leerdam als Hardinxveld-Giessendam 

sluit meer dan de helft van de scholen. Het gaat wel vaak om het sluiten van een nevenvestiging die in 

dit scenario te klein wordt. Zichtbaar is op de kaart dat er in dit scenario enkele kernen zijn waar geen 

school blijft. Toch zal naar de gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde school niet veel meer dan vier 

kilometer bedragen, gezien het spreidingsbeeld en de centrale ligging van de regio. Er komen in dit 

geval 195 extra leerlingen in aanmerking voor leerlingenvervoer. De gemiddelde schoolgrootte is in 

het optimalisatiescenario 284 leerlingen; 20 scholen hebben meer dan 300 leerlingen en hebben 

voldoende omvang om een breed IKC te kunnen vormen. Hierbij kan samenwerking worden gezocht 

met kinderopvang, sport, cultuur en de inloopfunctie CJG, maar ook kunnen scholen met elkaar in 

gesprek en de mogelijkheden verder onderzoeken.  

 

In de onderstaande tabel staan de gevolgen per gemeente weergegeven gegeven het 

optimalisatiescenario. 
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Gemeente Aantal 
scholen  

Aantal 
leerlingen 

Verschil t.o.v. 
2014 in 
scholen 

Verschil t.o.v. 
2014 in 

leerlingen 

Zederik 9 1.325 -2 -138 

Molenwaard 19 3.134 -6 -165 

Giessenlanden 10 1.285 -4 +53 

Leerdam 13 2.037 -7 -139 

Hardinxveld-Giessendam 8 1.834 -4 -151 

Gorinchem 16 3.381 -8 -205 

 

Voor wat betreft de spreiding in denominaties geldt dat in dit scenario: 

 28 van de 35 protestant-christelijke scholen blijven open 

 13 van de 28 openbare scholen blijven open 

 vier van de vijf reformatorische scholen blijven open 

 alle twee de rooms-katholieke scholen blijven open 

 een van de twee algemeen bijzondere scholen blijft open  

 de islamitische school sluit 

 de samenwerkingsschool (OBS & RK) sluit 

Hierbij moet aangetekend worden dat het niet erg realistisch is dat de islamitische school zal sluiten, 

aangezien dit de enige school van deze denominatie is in de regio, maar ook omdat de stichting ver 

buiten de regio gevestigd is. Ook in dit scenario is zichtbaar dat in de Binnenwaard de protestants-

christelijke school open kan blijven en de leerlingen van de veelal kleine openbare school zal 

opvangen. In hoeverre samenwerking tussen denominaties hierin wenselijk is, is onderwerp van 

discussie.  
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SCENARIO 3: OPTIMALISATIE IN EIGEN KRING 

Uit de stemresultaten werd duidelijk dat 20 van de 68 stemmers (29%) inschatte dat de denominatie 

van een school voor ouders een zeer belangrijk criterium is in de schoolkeuze. Het derde scenario 

schetst daarom als vingeroefening  wat de consequenties zouden zijn wanneer de verschillende 

denominaties in de regio ieder binnen eigen kring zouden optimaliseren en er op schoolniveau geen 

samenwerking tussen denominaties tot stand komt. In het scenario wordt voor alle scholen de 

ondergrens van 150 leerlingen in 2020 aangehouden.  

 

Consequenties 

In dit scenario blijven 46 van de 75 schoollocaties open. De 

meeste kernen blijven voorzien van een school (in 18 van de 28 

kernen zal een school zijn) en in de grootste kernen blijven alle 

denominaties overeind. Wat opvalt is dat in de Binnenwaard 

enkel het protestants-christelijk onderwijs overeind blijft. Het 

openbaar onderwijs bevindt zich uitsluitend aan de randen van 

de regio. Voor zowel het reformatorisch onderwijs als het rooms-katholieke onderwijs kunnen alle 

scholen open blijven. In de kern Hoogblokland vallen beide scholen om: zowel het protestants-

christelijk als het openbaar onderwijs. De afstand voor leerlingen tot een school zal naar verwachting 

in meer gevallen toe nemen dan in de vorige twee scenario’s. In onderstaande tabel is weergegeven 

wat de consequentie is per denominatie: 

 
Denominatie  Aantal 

scholen  
Verschil in 
2020 t.o.v. 

2014   

Protestants-christelijk 35 -5 

Openbaar 28 -14 

Reformatorisch  5 0 

Rooms-katholiek 2 0 

Algemeen bijzonder 2 -1 

Islamitisch  1 -1 

Gereformeerd 1 -1 

Samenwerking OBS & RK 1 -1 

 

Dit scenario laat zien dat een keuze voor de kwaliteit van samenwerking of fusie binnen denominaties 

resulteert in een afname van de bereikbaarheid van scholen. Het samenwerkingsproces zal wellicht 

minder ingewikkeld zijn als ervoor wordt gekozen om alleen binnen de eigen denominatie 

Uitgangspunten scenario 

 Herverdeling leerlingen alleen binnen eigen 

denominatie  

 Alle scholen hebben minimaal 150 leerlingen 

in 2020 
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samenwerkingspartners te zoeken. Consequentie is echter dat voor zeker voor openbaar onderwijs, 

maar ook voor protestants-christelijk onderwijs een grotere afstand zal moeten worden afgelegd. 

De bijbehorende kaartbeelden zoals getoond tijdens de interactieve bijeenkomst zijn te vinden in de 

bijlage. Tijdens de interactieve sessie leek dat er weinig tot geen steun is voor de uitkomst van dit 

scenario. Hoeveel de meeste kernen voorzien blijven van een school, wijzigen de denominatieve 

verhoudingen dusdanig dat de kaartbeelden vooral leiden tot een oproep tot samenwerking. 
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5. BEDRIJFSVOERING 

 

Uiteraard hebben de scenario’s niet alleen consequenties voor het spreidingsbeeld van de scholen in 
de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, maar ook voor de bedrijfsvoering van schoolbesturen en 

de regiogemeenten. Onderstaand zal eerst kort worden gerapporteerd over de verantwoordelijkheden 

en financiering van schoolbesturen en gemeenten. Vervolgens zullen de resultaten per scenario 

worden samengevat.  

 

Een kleine school is duurder in de exploitatie dan een school van gemiddelde omvang (momenteel is 

dat 217 leerlingen in Nederland), omdat een kleine school gemiddeld meer FTE per kind in dienst 

heeft en ook de gebouwelijke lasten per m2 gemiddeld hoger liggen. Daar tegenover staat dat de 

inkomsten afnemen, omdat de bekostiging van het onderwijs grotendeels afhankelijk is van het 

leerlingenaantal. Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de kleinescholentoeslag voor scholen die 

minder dan 145 leerlingen hebben, maar dat laat onverlet dat veel schoolbesturen met kleine scholen 

zich in een precaire financiële situatie bevinden en dat zij de afgelopen jaren hun reserves hebben 

moeten aanwenden om de exploitatie rond te krijgen.  

Naast de financiële situatie van de schoolbesturen van kleine scholen speelt ook nog de discussie 

over kwaliteit van het onderwijs. Het staat niet onomstotelijk vast dat kleine scholen minder goed 

presteren dan scholen van gemiddelde of grote omvang en er zijn voldoende voorbeelden van kleine 

scholen die zeer goed onderwijs bieden. Wel zijn veel mensen het erover eens dat kleine scholen 

kwetsbaarder zijn. De kans dat de kwaliteit van het onderwijs minder goed is, is groter op een kleine 

school, blijkt bijvoorbeeld ook uit rapportages van de onderwijsinspectie. Dit geldt met name voor 

scholen die geconfronteerd worden met een constante daling van het aantal leerlingen.  

 

Leerlingendaling heeft ook effect op de hoeveelheid benodigde leraren en vloeroppervlak. Voor de 

personeelskant geldt dat vergrijzing speelt. Hoewel de beroepsbevolking in de Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden minder hard vergrijst dan die in andere Zuid-Hollandse anticipeerregio’s, is het 

onderwijs (samen met de overheid) de sterkst vergrijsde sector. Zo is ca. 22% van het 

onderwijsgevend personeel ouder dan 55 jaar en zal dus de komende 12 jaar uitstromen. Te zien is 

dat de natuurlijke uitstroom van het personeel harder gaat dan de leerlingendaling. Uitgaande van de 

landelijke norm van 19 leerlingen per fte zou er vanaf schooljaar 2015/2016 al een lerarentekort 

ontstaan. Omdat deze norm wellicht niet realistisch wordt geacht, is ook bezien wat het effect is 

wanneer wordt gerekend met 23 leerlingen per fte. Zo is zichtbaar wat de bandbreedte is. In dat 

laatste geval ligt het snijpunt in 2026.  
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Voor onderwijsvastgoed geldt dat op dit moment sprake is van een overschot aan vierkante meters 

ten opzichte van wat er nodig is. Er is dus sprake van leegstaande lokalen. Deze leegstand kan in 

sommige gevallen worden opgevuld met medegebruik door andere partijen of door het combineren 

van voorzieningen. Door wet- en regelgeving is het echter niet altijd eenvoudig om hier oplossingen 

voor te vinden. De scholen in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden samen zijn goed voor bijna 93.000 m2 

vastgoed. volgens de normberekening is ruim 73.000 m2 nodig. De kosten en baten van het primair 

onderwijs komen deels voor rekening van de schoolbesturen (o.a. personeel, binnen- en 

buitenonderhoud, energielasten) en deels voor rekening van de gemeenten (nieuwbouw / verbouw / 

sloop). Aan het begin van 2015 is het buitenonderhoud overgeheveld naar de schoolbesturen. 

Leerlingendaling zal invloed uitoefenen op de kosten en baten van beide partijen. Immers: veel 

scholen zullen ruimer in hun jasje zitten waardoor bijvoorbeeld de vaste lasten voor gebouwen 

zwaarder gaan wegen. Wanneer schoolgebouwen worden af gestoten zullen deze moeten worden 

afgeschreven van de gemeentebegroting. Als er meer wordt opgeschaald naar 150 leerlingen per 

school neemt de normatieve benodigde hoeveelheid af tot ca. 68.000 m2, bij een minimum van 225 

leerlingen per school is maar 54.000m2 nodig. Dit is ongeveer 39.000 m2 minder dan de nu 

aanwezige m2.  
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Financiële gevolgen scenario’s 

Uit normberekeningen blijkt dat momenteel ca. € 62 mln. wordt uitgegeven aan het primair onderwijs 

in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (€ 4.798 per leerling). In het voorkeursscenario (scenario 1) voor 

2020 zou dit bedrag afnemen tot ca. € 57 mln. (€ 4.574 per leerling). In geval van verdergaande 

schaalvergroting (scenario 2) komt het bedrag uit op ca. € 55 mln. Dit komt neer op € 4.472 per 

leerling. Dankzij de kleinescholentoeslag (die schoolbesturen van het ministerie van OCW ontvangen 

voor scholen met minder dan 145 leerlingen) worden de hogere gemiddelde lasten per leerling op 

kleine scholen gecompenseerd. Dat zou dus betekenen dat de besparing op de uitgaven (die het 

voorkeursscenario oplevert ten opzichte van niets doen) in grote mate terugvloeit naar het ministerie 

van OCW. Echter, dankzij de recente maatregel die door staatssecretaris Dekker genomen is om 

samenwerking te belonen (scholen die per 1 augustus 2014 zijn gefuseerd behouden zes jaar lang de 

kleinescholentoeslag als zij die ontvingen), profiteren ook de schoolbesturen van de optimalisering van 

het onderwijsaanbod. In het schooljaar 2014-2015 ontvangen de scholen gezamenlijk ca. € 937.943 
aan kleinescholentoeslag – dit betreft 23 scholen. In het voorkeursscenario zoals geschetst in 

hoofdstuk 4 halveert de kleinescholentoeslag tot ca. € 419.060, omdat het aantal scholen met minder 
dan 145 leerlingen is afgenomen. Per saldo zou dit de schoolbesturen zes jaar lang ca. € 518.883 
kunnen opleveren, om bijvoorbeeld in de kwaliteit van onderwijs te steken. In geval van scenario 2 zou 

de kleinescholentoeslag ca. € 172.330 zijn, wat betekent dat dit de schoolbesturen jaarlijks ca. € 

765.614 op kan leveren gedurende zes jaar. 

 

Wanneer we het scenario lokale opheffingsnorm als referentie gebruiken, wordt het mogelijk om 

inzichtelijk te maken wat verdergaande scenario’s zouden betekenen voor de financiën van 
schoolbesturen5. In het voorkeursscenario zou het cumulatief over de periode t/m 2020 gaan om een 

‘opbrengst’ van € 0,9 mln. ten opzichte van het scenario lokale opheffingsnorm. In geval van scenario 

2 is dit cumulatief over diezelfde periode € 3,0 mln. Ter vergelijking is een scenario toegevoegd waarin 

minimaal 100 leerlingen als ondergrens is ingesteld voor alle scholen in de regio. Dit levert cumulatief 

€ 1,2 mln. op ten opzichte van het scenario lokale opheffingsnorm.  
 

Scenario  
“Opbrengst” t.o.v. scenario  
lokale opheffingsnorm t/m 
2020 

Voorkeursscenario: Stedelijk en landelijk gebied  € 0,9 mln. 

Scenario 2: Verdergaande schaalvergroting € 3,0 mln. 

  

Minimaal 100 leerlingen  € 1,2 mln. 

 

                                                 
5 Bij de berekeningen is uitgegaan van de uitgaven en inkomsten voor de 65 hoofdlocaties en de 10 dislocaties. Dislocaties 
ontvangen geen aanvullende bekostiging van OCW voor het onderhoud en geen kleinescholentoeslag, omdat deze per 
vestigingsnummer worden berekend en toebedeeld.   
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Het gaat dus om behoorlijke bedragen die ten goede kunnen komen aan de kwaliteit van het 

onderwijs. Tevens wordt uit bovenstaand overzicht duidelijk dat het voor schoolbesturen financieel 

aantrekkelijk kan zijn om te werken met een hoge minimumnorm als het gaat om het aantal leerlingen, 

maar het moge duidelijk zijn dat dit nooit het leidende motief is voor een schoolbestuur om scholen te 

sluiten. 

Wanneer we kijken naar de bedrijfsvoering aan de kant van de gemeenten zien we eigenlijk het 

tegenovergestelde. Naarmate de ondergrens hoger wordt gelegd, wordt dit financieel minder 

aantrekkelijk voor de gemeenten in de regio. Dit komt doordat het samenvoegen van scholen leidt tot 

een grotere huisvestingsbehoefte op locaties waar een concentratie van leerlingen ontstaat. Om al die 

leerlingen op te vangen is het nodig scholen nieuw te bouwen of (al dan niet tijdelijk) uit te breiden. 

Daarnaast zijn er nog sloopkosten voor de oude schoolgebouwen, wanneer een schoolgebouw 

verkocht kan worden, leidt dit uiteraard tot een gunstiger resultaat. In veel gemeenten in Nederland 

staat reeds maatschappelijk vastgoed leeg, dus herbestemming zal niet in alle gevallen een 

mogelijkheid zijn. Bij schoolgebouwen gaat het ook om specifiek vastgoed dat niet altijd interessant is 

voor andere partijen om iets mee te doen. Vanwege de onzekerheden rondom verkoop is in de 

scenario’s telkens uitgegaan van de verkoop van 50% van de vrijkomende gebouwen tegen 75% van 

de WOZ-waarde. Verder wordt aangenomen dat de behoefte aan leerlingenvervoer6 toenemen omdat 

de te overbruggen afstanden groter worden. Voor de overheveling van het buitenonderhoud was het 

optimaliseren van de voorzieningenstructuur op termijn aantrekkelijk voor gemeenten: uiteindelijk zou 

bespaard worden op de onderhoudslasten wanneer er minder schoolgebouwen zijn. Na de 

overheveling van het buitenonderhoud naar de schoolbesturen komt een groot deel van de baten daar 

terecht wanneer sprake is van nieuwbouw. Het enige waar gemeenten structureel op besparen zijn de 

kapitaalslasten die niet langer jaarlijks worden afgeschreven over de gebouwen.  

Om gevoel te krijgen voor de financiën aan de gemeentelijke kant zijn in onderstaande tabel het 

voorkeursscenario en het scenario ‘verdergaande schaalvergroting’ opgenomen van de initiële 

investeringen die gedaan zouden moeten worden en wat dit cumulatief tot en met 2020 en tot en met 

2030 (omdat de verwachting is dat op langere termijn nog iets meer bespaard wordt) aan baten 

oplevert. Ter vergelijking is opnieuw het scenario toegevoegd waarin minimaal 100 leerlingen als 

ondergrens is ingesteld voor alle scholen in de regio. 

  

                                                 
6 In de kostenberekening wordt uitgegaan van leerlingenvervoer over afstanden van 6 km of meer. Gemeenten zijn niet verplicht 
het leerlingenvervoer boven deze afstand te bekostigen, maar dit wordt wel aangeraden door de VNG. De meeste gemeenten 
doen dit dan ook. 
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Scenario 
Initiële 
investeringen en 
opbrengsten 

Structurele baten en 
lasten (cumulatief 
t/m 2020) 

Structurele baten en 
lasten (cumulatief 
t/m 2030) 

Voorkeursscenario  

180 stedelijk gebied – 80 landelijk gebied 
- € 10,4 mln. € 2,3 mln. € 6,0 mln. 

Scenario 2: Verdergaande 

schaalvergroting 

250 stedelijk gebied – 100 landelijk gebied 

- € 18,7 mln.  € 2,7 mln. € 7,2 mln. 

   

Minimaal 100 leerlingen - € 6,5 mln. € 0,9 mln. € 2,5 mln. 

Te zien is dat de initiële investeringen aanzienlijk zijn. De cumulatieve baten wegen ook op de lange 

termijn (t/m 2030) niet op tegen de kosten. De gemeente komt in de verschillende scenario’s uit op 
een negatief saldo, waarbij het scenario ‘minimaal 100 leerlingen’ het minst ongunstig uitkomt. Dit 
benadrukt het belang van samenwerking en dialoog tussen schoolbesturen, gemeenten en andere 

belanghebbenden (ouders, onderwijspersoneel, wijkraden etc.) over het toekomstig onderwijsaanbod 

in de regio.  
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6. ONDERZOEKSMATIGE CONCLUSIES 

 

DNA van de regio 

 In de periode 2014 – 2030 zet de leerlingdaling door van 13.111 leerlingen naar 12.275 (afname 

6,5%). 

 Traditioneel wordt de regio gekenmerkt door verschillende denominaties, relatief veel 

schoolbesturen en duidelijke verschillen tussen stedelijk en landelijk gebied. 74 scholen zijn 

ondergebracht in 29 schoolbesturen, waarvan veel éénpitters. 

 De verschillen tussen stedelijk en landelijk gebied zijn onder andere zichtbaar in de uiteenlopende 

opheffingsnormen van de gemeenten: Zederik kent een opheffingsnorm van 58 leerlingen en 

Gorinchem een norm van 170 leerlingen. 

 De verwachte leerlingendaling varieert per gemeente: van een lichte afname in Gorinchem tot een 

zwaardere afname in de gemeente Giessenlanden. 

Highlights interactieve bijeenkomst 

 Om te komen tot een optimalisering van het onderwijsaanbod in de regio is samenwerking en 

dialoog van belang. Daarbij kan een afweging worden gemaakt tussen de aspecten 

bereikbaarheid, kwaliteit en financiën. 

 75% van de aanwezigen vindt dat een basisschool noodzakelijk is voor de leefbaarheid van een 

kern of dorp.  

 Burgers zijn kritisch op welke school ze kiezen. Nabijheid is daar niet altijd een doorslaggevend 

criterium in. 

 Kwaliteit van het onderwijs in vakbekwaam onderwijsgevend personeel is voor een groot deel van 

de aanwezigen, 34%, een belangrijk criterium. 

 Circa 40% van de aanwezigen meende dat 40 tot 80 leerlingen een acceptabele opheffingsnorm 

is in het landelijke gebied; 75% vindt dat deze norm in het stedelijke gebied hoger mag liggen, 

namelijk rond de 100 leerlingen. 

 In veel kleine kernen is in de huidige situatie één openbare en één protestants-christelijke school. 

Ouders geven aan dat het prettig is om in dit opzicht iets te kunnen kiezen. Het zijn echter ook 

plekken waar het onderwijs onder druk komt te staan. Dit kan tegelijk een start voor een dialoog 

tussen denominaties zijn: als de openbare school in de ene kern behouden blijft, dan kan in de 

andere kern bijvoorbeeld het protestants-christelijk onderwijs worden gehandhaafd, of kan in 

beide kernen een samenwerkingsschool gestart worden. Aangegeven is dat denominatie voor 

ouders een belangrijk criterium is in schoolkeuze, maar dat kwaliteit en afstand in de schoolkeuze 

een steeds belangrijkere plek innemen. 

 Denominatie of onderwijskundige signatuur staat samenwerking tussen basisscholen nog wel 

eens in de weg, volgens 65% van de aanwezigen. Toch wordt de noodzaak om samen te werken 

en gezamenlijk de handschoen op te pakken breed gedeeld vanuit alle denominaties. 86% van de 
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aanwezigen heeft beaamd dat het de gezamenlijk verantwoordelijkheid van schoolbesturen is om 

onderwijs in de volle breedte te garanderen in de regio.  

 Voor een goede samenwerking zien de meeste aanwezigen de schoolbesturen het liefst 

georganiseerd in grote (>10 scholen) schoolbesturen, met of zonder ruimte van eenpitters. Zonder 

eenpitters zou de bestuurlijke indeling van de regio er heel anders uitzien. 

 Er is steun voor de realisatie van brede IKC’s waarbij samenwerking wordt gezocht met sport, 
kinderopvang, cultuur en CJG.  

Scenario’s  
 Met de opbrengst van de interactieve sessie zijn drie scenario’s te schetsen, waarbij het 

voorkeursscenario het meeste draagvlak lijkt te hebben: 

o In het voorkeursscenario ‘Stedelijk en landelijk gebied’  wordt uitgegaan van minimaal 180 
leerlingen per school in het stedelijk gebied (kernen van meer dan 7.500 inwoners en een 

bevolkingsdichtheid van meer dan 1.000 inwoners p/km², dit betreft gemeente Gorinchem, 

Hardinxveld-Giessendam en de kernen Leerdam en Nieuw-Lekkerland), en minimaal 80 

leerlingen per school in het landelijk gebied (gemeente Zederik, Giessenlanden en overige 

kernen in Leerdam en Molenwaard) in 2020. De consequenties van dit scenario zijn dat 22 

van de 75 schoollocaties tussen nu en 2020 zouden moeten sluiten en samengaan met een 

andere school. In alle kernen, op 1 na, kan een school behouden blijven. De meeste van deze 

scholen staan in de kern Leerdam en Gorinchem. In het voorkeursscenario zullen de 

normuitgaven van schoolbesturen dalen van ca. €62 mln naar € 57 mln. Doordat de 

kleinescholentoeslag  nog 6 jaar blijft behouden voor gefuseerde scholen zal het gezamenlijk 

normtekort van de schoolbesturen afnemen ten opzichte van het scenario niets doen.  

o Het tweede scenario ‘Verdergaande schaalvergroting’ gaat uit van minimaal 250 leerlingen per 
school in het stedelijk gebied en minimaal minimaal 100 leerlingen per school in het landelijk 

gebied. Dit scenario sluit aan bij de voorkeuren van een kleinere groep vertegenwoordigers in 

de regio. De consequenties van dit scenario zijn dat 31 van de 75 schoollocaties tussen nu en 

2020 zouden moeten sluiten en samengaan met een andere school. Opnieuw staan de 

meeste van deze scholen in de kern Leerdam en Gorinchem. De normuitgaven van 

schoolbesturen dalen verder van ca. € 62 mln naar € 55 mln. 
o Het derde scenario ‘Optimalisatie in eigen kring’ is uitgevoerd als vingeroefening. Het scenario 

gaat er vanuit dat op schoolniveau geen samenwerking tussen denominaties tot stand komt 

en binnen het scenario worden leerlingen dan ook alleen herverdeeld naar een school van 

dezelfde denominatie. Als minimum aantal leerlingen is 150 leerlingen per school 

aangehouden. Dit scenario sluit aan bij de groep stemmers die aangeeft dat denominatie van 

een school een zeer belangrijk criterium is in de schoolkeuze. De consequenties van dit 

scenario zijn dat 29 van de 75 schoollocaties tussen nu en 2020 zouden moeten sluiten en 

samengaan met een andere school. In het merendeel van de kernen, 18 van de 28, blijft een 
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school behouden. Voor leerlingen zal de afstand tot de dichtstbijzijnde school naar 

verwachting in meer gevallen toenemen dan in de eerste twee scenario’s.  

Gevolgen en aandachtspunten 

 De Transitieatlas heeft in de scenario’s zichtbaar gemaakt dat met name het landelijk gebied 
kwetsbaar is. De scenario’s laten zien dat in veel gevallen in dit gebied de kernen van de 
Binnenwaard de protestants-christelijke scholen open blijven en de veelal kleine openbare school 

opvangen. 

 Of en hoe de gemeente openbaar onderwijs zou moeten garanderen en in hoeverre 

samenwerking tussen denominaties wenselijk is, is punt van discussie. 

 Zowel het gezamenlijke regionale belang als de behoefte aan maatwerk binnen de kernen zullen 

een rol spelen in de discussie over de toekomst van het onderwijs in de regio en met name in het 

landelijke gebied. 

 Aandachtspunt in de financiering is dat daar waar de schoolgrootte toeneemt, de exploitatie door 

schoolbesturen er op vooruitgaat terwijl gemeenten juist moeten investeren aan de vastgoedkant. 

 Momenteel hebben de scholen in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gezamenlijk ca. 715 FTE 

onderwijsgevend personeel in dienst. Op dit moment is ca. 22% van het onderwijsgevend 

personeel 55+ en zal dus de komende 12 jaar uitstromen. Uitgaande van de landelijke norm van 

19 leerlingen per FTE ontstaat er vanaf schooljaar 2015/2016 al een lerarentekort. 

Vervolg 

 De interactieve sessie en de scenario’s hebben bijgedragen aan de bewustwording in de regio. 
Het voornemen is de dialoog zoals gevoerd een vervolg te geven. Gemeenten houden het 

onderwerp op de agenda en willen als faciliterende partij en deelnemer aan de dialoog met 

schoolbesturen en ouders aan tafel. De begeleidingscommissie, waar gemeenten en 

schoolbesturen in zijn vertegenwoordigd, heeft zich al sterk gemaakt voor een procesbegeleider 

om dit vervolg vorm te geven. Een mogelijkheid daarbij is een ‘draaien-aan-de-knoppen’- sessie, 

waarbij de Transitieatlas op een lager schaalniveau deze dialoog faciliteert. 


