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Eindrapport Transltieatlas regio Midden-Holland
vel-zonden

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u het eindrapport Transitieatlas Midden-Holland, uitgevoerd in opdracht van schoolbesturen
en gemeenten in de regio Midden-Holland en de ministeries van OCW en BZK.

Het doel van de Transitieatlas was 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 Midden-Holland in relatie tot de afname van het leerlingenaantal.

Voor PO en VO zijn voorkeursscenario's bepaald aan de hand van stemresultaten van de interaotieve
sessíes op 1 en g juni il.

Consequenties voorkeursscenario PO:

In dit scenario blijven 65 van de 90 basisscholen in Midden-Holland open gegeven de gestelde normen, 25
scholen sluiten. Vijf van deze scholen staan in Gouda, vier in Waddinxveen, In Bodegraven en Zuidplas
sluiten ieder drie scholen en In Bergambacht, Nededek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist sluiten ieder 2
scholen.

Consequenties voorkeursscenario VO:
- Bij het hanteren van een minimum van 60 leerlingen per leerjaar per richting zouden 6 van de
scholen(gemeenschappen) onder deze norm zakken volgens de prognoses 2025.

- In Schoonhoven is dit het geval voor beide scholen, maar gezamenlijk zouden er voldoende leerlingen zijn
om in Schoonhoven nog een breed onderwijsaanbod te kunnen blijven aanbieden.

- In Waddinxveen voldoet de enige school niet aan deze norm.

- In Gouda zijn er drie scholen die in 2025 volgens de prognoses onder de norm zouden zakken en in
Lekkerkerk zou een van de twee scholen eronder komen.
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De uitkomsten van de Transitieatlas zijn prognosas gebaseerd op aannames, maar brengen wel helder in
beeld dat de krimp van het leerlingenaantal consequenties zal hebben voor alle scholen in de regio. Deze
verkenning is pas het begin. We willen deze uitkomsten verdere gaan uitwerken in een vervolgtraject.

Voor PO en VO zullen aparte vervolgtrajecten worden gestart.

U kunt een vervolgvoorstel voor het proces na het zomerreces tegemoet zien.

Met vriendelijke groet,

Drs. G.L,Schenk

Algemeen direÿÿ

Dhr.R.W,den Hartog
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