Transitieatlas: een instrument om voorzieningen in
samenhang te optimaliseren
Een gevolg van de demografische transitie is dat er verschillende
‘mismatches’ ontstaan tussen de vraag naar en het aanbod van
woningen, bedrijventerreinen en voorzieningen (zoals
basisscholen, welzijnsaccommodaties en sportaccommodaties).
De transitieatlas is een belangrijk inhoudelijk hulpmiddel om deze
mismatches op te lossen. In de transitieatlas worden met
kaartbeelden verschillende scenario’s getoond, voor verschillende
voorzieningen, die een mogelijke toekomstige
voorzieningenstructuur weergeven. De scenario’s zijn bedoeld om
een discussie te voeren over de normen, waarden en criteria die
belanghebbenden in de regio belangrijk vinden bij het realiseren
van een toekomstbestendige voorzieningenstructuur. De
transitieatlas wordt dus opgesteld voor en door de regio. Kortom,
het is een regionaal, intersectoraal en interactief instrument.
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. Normen, waarden en criteria kunnen bijvoorbeeld zijn:
 De minimaal gewenste schaalgrootte van een basisschool
 De minimale bezettingsgraad van een sporthal
 Het alleen nog maar bouwen van nieuwe woningen voor specifieke doelgroepen (bijv. ouderen
en/of starters)
De transitieatlas kan daarmee ingezet worden om bewustwording te stimuleren, draagvlak te verkrijgen,
verschillende belangen inzichtelijk te maken en te oefenen met scenario-denken. Het is dus een
belangrijk communicatiemiddel voor de direct betrokken actoren, gemeenteraden en de bevolking.
Deelnemers geven aan welke criteria zij van belang vinden bij het uitvoeren van de transitieopgave,
maar vervolgens in de dialoog ook wat creatieve mogelijkheden zijn om met de gevolgen van
bevolkingstransitie om te gaan. Het kan bijvoorbeeld gaan om het activeren van burgerkracht of het
hergebruik van leegstaande voorzieningen. Uiteindelijk kunnen, mede op basis van de uitkomsten van
de transitieatlas, kaders worden aangereikt waarmee de regio beleidsopties kan formuleren voor de
noodzakelijke transitie van het woning-, bedrijventerreinen- en voorzieningenaanbod.
Integrale Kaartbeelden
Uiteraard kan de weergave van de transitieatlas per
sector worden gegenereerd, maar van belang is ook een
integrale weergave van de transitieatlas. Met deze
intersectorale benadering, waarbij voorzieningen in
samenhang worden meegenomen, kunnen eenvoudiger
beslissingen worden gemaakt over welke voorziening op
welke plek zou moeten staan. Door het tonen van de
ruimtelijke consequenties van bevolkingstransitie wordt
tevens bewustwording gecreëerd.
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Transitieatlas po: praktijkvoorbeeld
Voor het primair onderwijs is het mogelijk verschillende scenario’s in de transitieatlas uit te werken.
Regionale prognoses dienen als input voor het beslismodel dat leidt tot herverderling (zie ‘Transitieatlas
po: beslismodel’). Het beslismodel is ontwikkeld op basis van normen, regelgeving en
gedragsvariabelen. Tijdens de interactieve sessie worden bij aanwezigen criteria opgehaald op basis
waarvan uitspraken gedaan kunnen worden welk scenario deze criteria het beste benadert. Het
onderdeel primair onderwijs in de Transitieatlas is gedetailleerd uitgewerkt en geprogrammeerd in
specifieke software (zie ‘Transitieatlas po: technische specificaties) 1
Huidige situatie
Het eerste kaartbeeld laat het aantal scholen zien dat
momenteel in een regio is gevestigd. In deze regio
zijn dat er 101 en gezamenlijk hebben deze scholen
ongeveer 12.500 leerlingen. Dit aantal zal tot 2025
afnemen tot 11.000 leerlingen (een daling van ca.
10%).
Interactief met stemtablets
Aan de hand van de huidige situatie zal de discussie
worden gevoerd. Dit gebeurt door middel van het
stellen van vragen die worden beantwoord met
behulp van stemtablets. De resultaten worden direct
aan de deelnemers getoond en indien gewenst is er
vervolgens ruimte voor een korte reflectie vanuit de
zaal.

Wat is een afstand die nog aanvaardbaar is
voor het bereiken van een basisschool?

Het is belangrijk dat de deelnemers uit de regio zelf
input leveren voor de te stellen vragen tijdens de
sessie. Dit kan bijvoorbeeld in subgroepen. Door de
deelnemers zelf input te laten leveren wordt
bewerkstelligd dat de discussie gaat over de thema’s
en issues die daadwerkelijk in de regio spelen.
Na het beantwoorden van een serie vragen per
thema worden de scenario’s getoond. Aan de hand
van de antwoorden kan worden bepaald welk
scenario het best voldoet aan de criteria die door de
aanwezigen zijn gekozen.
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In onderstaand voorbeeld worden geanonimiseerde kaartbeelden gebruikt, voor een beeld van de applicatie
Transitieatlas po zie ‘Transitieatlas po: technische specificaties

Minimale schaalgrootte van 50
Een criterium voor optimalisering van het aanbod zou
kunnen zijn het nemen van een minimale
schaalgrootte van 50 leerlingen, omdat dit door veel
deskundigen (verwoord in wetenschappelijke
literatuur) wordt gezien als ondergrens voor
kwalitatief goed onderwijs.
Kleinere scholen worden dus samengevoegd of
opgeheven en de leerlingen worden toebedeeld naar
de dichtstbijzijnde school die blijft bestaan. Daarbij is
– voor zover nodig – rekening gehouden met
verschillen in denominatie.
De tweede afbeelding laat zien dat vooral in het
noorden van de regio scholen onder de 50 leerlingen
zullen komen, dit is aangegeven met de rode
icoontjes.
De exploitatietekorten van het doorexploiteren van de
scholen kleiner dan 50 zouden ongeveer 11,2 miljoen
bedragen. Dit komt omdat een klein aantal kinderen
in een gebouw geschikt voor een 8-klassige
basisschool meer extra kosten2 met zich meebrengt
dan een klein aantal kinderen in een gebouw
geschikt voor een 3-klassige basisschool.

Zou dit scenario worden uitgevoerd dan zouden de
kosten netto contant € 5,9 miljoen bedragen, de
baten zijn € 8,3 miljoen. Een batig saldo dus van €
2,4 miljoen. De eventuele baten van verkoop van de
vrijkomende schoolgebouwen zijn niet meegerekend,
evenmin als de baten van het bundelen van
meerdere functies (besparing op gebouwen en
personeel).
De kosten bestaan o.a. uit het organiseren van
leerlingenvervoer en het uitbreiden van gebouwen
die extra leerlingen op hun school krijgen na het
samenvoegen of sluiten. De baten bestaan uit het
niet langer doorexploiteren van te grote
schoolgebouwen.
Op de afbeelding rechts is het aantal resterende
scholen per gemeente weergegeven.
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De kostenramingen zijn uitgevoerd door het planeconomisch bureau PAS bv

Minimale schaalgrootte van 150
Een verdergaand scenario zou zijn het verhogen van
de opheffingsnorm naar 150 leerlingen. Voor het
aantal van 150 is gekozen omdat dit het aantal
leerlingen is dat minimaal nodig is voor een 8klassige basisschool. Dit kan ook een goede basis
zijn om tot brede scholen of integrale kindcentra te
komen. Deze bieden de mogelijkheid om meerdere
functies (voorschoolse educatie, welzijn, sport, enz.)
te bundelen wat materiële en niet-materiële
voordelen biedt.
De rode icoontjes rechts laten zien dat in dit
scenario, vanzelfsprekend, meer scholen worden
opgeheven of samengevoegd.
De exploitatietekorten van het doorexploiteren van de
scholen kleiner dan 150 leerlingen bedragen
ongeveer 57,4 miljoen. Naast te veel leerlingen in
een te groot gebouw zitten er extra kosten in
bijvoorbeeld de aanschaf van lesmateriaal en
personeelskosten: op een kleine school werkt er
meer personeel per leerling dan op een school van
normale omvang.
De kosten van dit scenario bedragen netto contant €
27,9 miljoen, de baten € 1,4 miljoen. Een negatief
saldo dus van € 26,5 miljoen. De initiële
investeringen in dit scenario zijn hoog, omdat de
resterende scholen uitgebreid dienen te worden en er
wordt uitgegaan van de ontwikkeling van brede
scholen. De structurele baten zijn meegenomen tot
2025, maar bedacht dient te worden dat de
inverdieneffecten door blijven lopen.
Dit scenario is een extreem scenario, niet alle
scholen hoeven 8-klassige basisscholen te zijn en
niet elke school hoeft een brede school te worden.

Het is mogelijk om andere criteria als input te gebruiken, dit levert andere kaartbeelden en andere
kostenplaatjes op. Denk bijvoorbeeld aan het hanteren van de lokale opheffingsnorm als hard criterium.
Ook kunnen er variaties worden toegevoegd. Een veel gebruikt argument tegen sluiting van een
basisschool is dat het de laatste voorziening in een kern is waar bewoners elkaar ontmoeten. Dit kan
worden meegenomen in de transitieatlas. Inzichtelijk wordt gemaakt om hoeveel kernen het in theorie
gaat en hoeveel het zou kosten om de school open te houden, wellicht niet om onderwijs te verzorgen,
maar als gemeenschapsaccommodatie.

De uitkomsten van de applicatie Transitieatlas po (in de vorm van verschillende scenario’s) worden
tevens globaal financieel doorgerekend, waarbij het gaat om de benodigde investeringen en
exploitatielasten per prognoseperiode (uitgesplitst naar kostendrager: OCW, gemeenten,
schoolbesturen) en mogelijke kostenbesparingen ten opzichte van het nulscenario (doorexploiteren
scholen bij ongewijzigd beleid). De basis hiervoor zijn zowel de regelgeving van OCW (zoals vastgelegd
in de normkostenpublicatie 2014 van de VNG), gemeentebegrotingen als uit de praktijk afkomstige
kostenkengetallen (bijvoorbeeld sloopkosten, extra bouwkosten ‘frisse scholenconcept’, opbrengsten
verkoop vrijkomende scholen). Hierbij wordt aangesloten bij de Toolkit van de PO-Raad, waarbij de
uitkomsten zowel per school als per regio worden gepresenteerd. De kostenberekeningen zijn bedoeld
om op het niveau van de regio’s, schoolbesturen en gemeenten binnen bandbreedtes richtinggevende
uitspraken te kunnen doen en scenario’s te toetsen op financiële gevoeligheid.
Aan het eind van de sessie wordt ook altijd de bruikbaarheid van het instrument getoetst. In de sessies
tot nu toe kan het instrument op brede steun rekenen. 75% van de deelnemers in Noordoost Fryslân
vond het nuttig instrument en 90% van de deelnemers in de Achterhoek.
Aanvullend op het basismodel transitieatlas primair onderwijs kan een verdiepingsslag worden
uitgevoerd (zie ‘Transitieatlas po: maatwerk op thema’s’). Met deze verdiepingsslag is het mogelijk:
 Contra-expertise uit te voeren op bestaande plannen en voornemens voor de primair
onderwijsstructuur in een regio;
 Een marginale toets uit te voeren op andere beleidsterreinen;
 Criteria in te voeren voor het ontwikkelen van integrale kindcentra (IKC’s) in een regio;
 Beleidsplannen van schoolbesturen voor invoering van passend onderwijs kwalitatief mee te
wegen;
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Transitieatlas po: beslismodel herverdeling leerlingen

Transitieatlas po: stap voor stap
Bij gebruik van het brede instrument Transitieatlas wordt een aantal vaste stappen en producten
onderscheiden (zie hieronder). Voor toepassing van de applicatie Transitieatlas po is het mogelijk deze
stappen en producten als modules aan te bieden, regio’s kunnen dan kiezen welke stappen wel en niet
uit te voeren.

Actie

Benodigde tijd

1. Intake regio: met de regio bepalen welke modules worden
uitgevoerd in de transitieatlas
2. Regiogegevens voor het maken van de kaartbeelden
aanleveren of verzamelen (afhankelijk van beschikbaarheid)
en verwerken
3. Het verwerken van de kaartbeelden in een presentatie ten
behoeve van de interactieve sessie
4. Presentatie afstemmen met de regio: bepalen welke vragen
worden gesteld aan de deelnemers e.d.
5. Presenteren van de interactieve sessie (2x)

2 maanden

6. Verbeelden naar hoofdscenario's: opgehaalde criteria
gebruiken om de hoofdscenario’s te bepalen
7. Notitie met conclusies: programma van eisen voor het
formuleren van verschillende beleidsopties
Totale doorlooptijd

2 weken

1 maand

3 weken

4 maanden

Transitieatlas po: technische specificaties
De module primair onderwijs uit het instrument Transitieatlas is geautomatiseerd in de vorm van de
applicatie Transitieatlas po. De applicatie Transitieatlas po is uitdrukkelijk een scenariomodel en geen
prognosemodel. Het instrument is bedoeld om met elkaar in dialoog te gaan over
ontwikkelingsrichtingen (met een marge) bij verschillende uitgangspunten. Het geeft daarmee geen
exacte uitkomsten. Hier kunnen zodoende ook geen rechten aan ontleend worden. De applicatie
Transitieatlas po kent de volgende functionaliteiten:










 Volledig web-based, dus overal met een internetverbinding toegankelijk.
 Met de importer is het mogelijk meerdere locaties (inclusief informatie als
BRIN-nummer, aantal leerlingen, prognoses en CITO-score) tegelijk te
importeren.
 Locaties kunnen per project worden geïmporteerd en projecten kunnen
apart opgeslagen worden.
 Instellen minimum aantal leerlingen als
criterium (bijvoorbeeld 50, 80, 100 enz.).
Instellen bandbreedte reisafstand om het zoekgebied voor
scholen bij herverdeling af te bakenen.
Prioriteren van criteria (denominatie, CITO-score) om te
beslissen welke school open blijft wanneer twee of meer
locaties in hetzelfde verzorgingsgebied in aanmerking komen
voor sluiting.

Instellen weergavejaar op basis van
beschikbare prognosejaren (bijvoorbeeld
2020, 2025, 2030 enz.).

Handmatig openen of sluiten van
scholen in een scenario zodat rekening
gehouden kan worden met al gemaakte
(vlekken)plannen voor het toekomstig
onderwijsaanbod en indien gewenst deze
te toetsen op basis van de ontwikkelde
scenario’s.
Een pop-up waarmee basisinformatie per school op de kaart
weergegeven wordt. Binnen scenario’s wordt hierin aangegeven wat
er gebeurt met het leerlingenaantal van deze school.
Een detailknop per scenario waarmee de beslissingen die door
het systeem gemaakt zijn, worden weergeven. Ook wordt hier
per scenario weergegeven hoeveel extra leerlingen in
aanmerking komen voor leerlingenvervoer.
Zelf regio’s afbakenen en eventueel onderverdelen in subregio’s.





Scenario’s kunnen apart opgeslagen worden en
later weer geladen worden.
 Resultaten van scenario’s
weergeven op geaggregeerd
niveau.
 Bedrijfsvoering voor besturen
en gemeenten indicatief op
hoofdlijnen: normkosten en –
opbrengsten, normbehoefte FTE’s
en normatief benodigd
vloeroppervlak per scenario. Voor
gemeenten kunnen indien gewenst op 3
ijkpunten kostenindicaties worden ingevoerd.
Deze dienen wel handmatig (dus buiten de
applicatie om) te worden berekend. Hiervoor is
indien wenselijk een exceltool beschikbaar.
Update gereed voor 1 maart 2015: overheveling buitenonderhoud verwerkt in bedrijfsvoering voor
besturen en gemeenten.

N.B. bewerkte output uit de applicatie



N.B. bewerkte output uit de applicatie

Maatwerkopties voor een visuele weergave van
vlekkenplanen, het (marginaal) toetsen van scenario’s aan
toekomstige ontwikkelingen van andere thema’s (e.g.
woningbouw, welzijnsvoorzieningen), IKC’s en passend
onderwijs maken geen deel uit van de scenarioberekeningen
(zie hiervoor ook de volgende pagina: ‘Transitieatlas po:
maatwerk op thema’s’).

De rechten van het product applicatie Transitieatlas po berusten bij Public Result B.V.

Transitieatlas po: maatwerk op thema’s
Onderstaande maatwerkopties maken geen deel uit van de scenarioberekening. Deze dienen via aparte
kaartlagen in de applicatie handmatig te worden toegevoegd, mits de data beschikbaar zijn.
Vlekkenplannen
De transitieatlas primair onderwijs is niet bedoeld om helemaal bij nul te beginnen, maar juist voort te
bouwen op reeds bestaande plannen en voornemens. In veel regio’s ontwikkelen schoolbesturen, al
dan niet in samenspraak met de gemeenten, reeds visies op huisvesting en spreiding of hebben deze al
opgesteld. Door de plannen weer te geven in de transitieatlas kan hier een contra-expertise worden
uitgevoerd. Hieruit zal blijken in hoeverre de route die gekozen is in de regio matcht met het beeld dat
naar voren komt in de transitieatlas. In een aantal gevallen wordt in de vlekkenplannen duidelijk dat
bepaalde scholen in de toekomst niet aan de uitgangspunten zullen voldoen die in de regio van belang
worden geacht. In andere
gevallen zal het zo zijn dat
oplossingen voor specifieke
scholen in samenhang met
andere scholen onderzocht
dienen te worden. De
transitieatlas biedt hier
concrete keuzerichtingen
voor. Daarnaast is het
mogelijk dat met het
instrument nieuwe
aandachtsgebieden aan het
licht komen.
Toets op samenhang
Bij het uitvoeren van toets op samenhang (marginale
toets) wordt een kwalitatief oordeel geveld over waar
sectoren en plannen elkaar versterken en waar deze
elkaar verzwakken. Bestaande beleidsplannen, van de
gemeenten, de regio en het maatschappelijk
middenveld, worden zo aantrekkelijk mogelijk
gevisualiseerd om deze toetsbaar te maken. Er worden
in deze fase dus geen nieuwe scenario’s ontwikkeld,
maar wel wordt duidelijk uit de marginale toets wat
beleidsplannen kunnen betekenen voor scenario’s. Er
ontstaat gevoel voor de kracht van de relatie tussen
sectoren en hoe trends mogelijk op elkaar inspelen.
Hiermee kunnen voor de verschillende
onderwijsscenario’s kansen en risico’s worden
geïdentificeerd. De marginale toets kan worden
uitgevoerd voor voortgezet onderwijs, wonen, zorg en welzijn, sportvoorzieningen, bereikbaarheid en
leefbaarheid. Hiernaast is een voorbeeld weergegeven voor de marginale toets woningbouw.
Integrale kindcentra
Het vormen van een IKC is maatwerk en afhankelijk van welke voorzieningen worden ondergebracht in
een IKC. Dit kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor kinderopvang, centra voor jeugd en gezin en
voorschoolse educatie. Aan de hand van keuzes die een regio maakt, wordt een beslismodel ingevuld
met criteria om te komen tot IKC’s. Binnen dit beslismodel zal rekening worden gehouden met het

verschil tussen een IKC in stedelijk en landelijk gebied. Ook zal in het model worden meegenomen
welke voorzieningen in het IKC worden ondergebracht. Dit zal mede worden bepaald door de reeds
aanwezige voorzieningen binnen een afgebakend verzorgingsgebied: dit kan bijvoorbeeld een
gemeente zijn, een wijk of een aantal kernen bij elkaar.
Passend onderwijs
Doel van de invoering van passend onderwijs is kinderen met leerproblemen zoveel mogelijk in het
reguliere onderwijs opvangen; dit gebeurt in een regionaal samenwerkingsverband. Voor kinderen met
leerproblemen wordt eerst binnen de eigen school naar een oplossing gezocht, maar wanneer dit niet
lukt wordt binnen het samenwerkingsverband onderzocht of een passende oplossing voor het kind
gevonden kan worden. Pas in het uiterste geval zal een kind naar het speciaal onderwijs worden
doorverwezen. Belangrijke vraag hierbij is wat een reguliere basisschool maximaal aan kan aan
kinderen met leer- en gedragsproblemen. In samenspraak met regionale experts kan een beslismodel
voor de regio worden ontwikkeld om leerlingen toe te delen. Op deze manier wordt het passend
onderwijs onderdeel van de methodiek van de transitieatlas.

