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1. INLEIDING
De regio Voorne-Putten, bestaande uit de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis,
Nissewaard en Westvoorne, heeft te maken met een behoorlijke bevolkingstransitie:
het aantal ouderen neemt toe (vergrijzing) en het aantal jongeren neemt af
(ontgroening). 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 gemeente een aanpak uitgerold: het anticipatieprogramma.
Eerste stap hierbij was een analyse (de Foto) van de actuele ontwikkelingen in de
gemeente op de verschillende beleidsvelden, om dit vervolgens te relateren aan de
verwachte demografische transitie. Vervolgens is vanwege het belang van het
onderwerp besloten om voor het onderwerp primair onderwijs het instrument
Transitieatlas in te zetten.
Een gevolg van de demografische transitie is dat er verschillende ‘mismatches’
ontstaan tussen de vraag naar en het aanbod van woningen, bedrijventerreinen en
voorzieningen. Op het gebied van onderwijs ontstaat er een mismatch door een
dalend aantal leerlingen. In het primair onderwijs is deze daling reeds een aantal jaar
gaande: tussen 2005 en 2015 is het aantal basisschoolleerlingen met 15,3% gedaald
en het aantal brinnummers met 14%. Gemiddeld genomen is het aantal leerlingen per
brinnummer gelijk gebleven. Te zien is dat de onderwijslocaties op Voorne-Putten
echter grotendeels zijn behouden. De besturen zijn gefuseerd, maar de spreiding van
het onderwijs is gelijk gebleven. De verwachting is dat het aantal leerlingen in 2025 is
gedaald tot 96% van het aantal leerlingen in 2015. Tussen 2025 en 2030 daalt het
leerlingenaantal nog gering, met circa 2%.
De leerlingendaling heeft gevolgen voor de kwaliteit en betaalbaarheid van het
onderwijs, het aantal arbeidsplaatsen in het onderwijs en het vastgoed. Zo heeft de
regio te maken met relatief veel onderwijslocaties met weinig leerlingen.
Schoolbesturen en gemeenten staan dus voor een flinke opgave mede gegeven de
verwachte verdere leerlingendaling.
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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.

Met de transitieatlas worden
normen, waarden en criteria
die stakeholders in de regio
van belang vinden voor het
toekomstig onderwijsaanbod
opgehaald 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 voor het primair onderwijs.
Deze interactieve bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 12 april jl. in Hellevoetsluis,
waar 58 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.
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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 stemresultaten zijn in de
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bijlage te vinden. 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.
Leeswijzer
In deze rapportage wordt eerst dieper ingegaan op de regionale context van VoornePutten. 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 zal uiteen worden gezet wat er zou gebeuren wanneer er
niets wordt gedaan in de regio. Paragraaf 3 is een weergave van de discussie die
gevoerd is tijdens de interactieve bijeenkomst. Deze discussie wordt afgesloten met
een overkoepelend beeld. Met het overkoepelend beeld wordt een afwegingskader
aan de regio teruggeven waarmee keuzes kunnen worden gemaakt. Aan de hand
hiervan wordt in paragraaf 4 een aantal hoofdscenario’s gepresenteerd. Deze
scenario’s zijn niet bedoeld als blauwdrukken, maar dienen als startpunt voor een
verdere uitwerking van plannen in de regio. Het zijn voorbeelden die inzichtelijk maken
welke consequenties aan bepaalde keuzes verbonden zijn. Deze rapportage wordt
afgesloten met een paragraaf over de bedrijfsvoering, dit betreft zowel de
bedrijfsvoering van gemeenten (gevolgen voor vastgoed, kosten en opbrengsten) als
die van schoolbesturen (gevolgen voor personeel, kosten en opbrengsten).
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2. REGIONALE CONTEXT VOORNE-PUTTEN





52 scholen met in totaal 75 locaties, verdeeld over twaalf kernen binnen vier
gemeenten
1 locatie heeft minder dan 50 leerlingen en nog eens 12 locaties hebben
minder dan 100 leerlingen.
De gemeenten kennen verschillende opheffingsnormen, uiteenlopend van
50 tot 180.
Tussen 2005 en 2015 is het aantal leerlingen met 15,3% gedaald (van
14.453 naar 12.246 leerlingen)

De regio Voorne-Putten bestaat uit de gemeenten Brielle (16.467 inwoners),
Hellevoetsluis (38.882 inwoners), Nissewaard (85.121 inwoners) en Westvoorne
(14.083 inwoners). Ondanks dat de bevolking op het eiland nog langzaam toeneemt,
blijft dit achter bij het gemiddelde van Nederland. De regio Voorne-Putten kent, net als
de rest van Nederland, een afname van het aantal jongeren en een toename van het
aantal ouderen (ontgroening en vergrijzing). Deze ontgroening heeft onder andere
invloed op de leerlingenaantallen. De leerlingendaling is afgelopen jaren al te zien
binnen de regio; tussen 2005 en 2015 is het aantal basisschoolleerlingen met 15,3%
gedaald (van 14.453 naar 12.246). In diezelfde periode daalde het aantal leerlingen in
Nederland als geheel ook, maar in Voorne-Putten was deze daling groter. Per
gemeente lag de leerlingendaling het afgelopen decennium sterk uiteen.
Hellevoetsluis kende een daling van 12%, Nissewaard 15% (waarvan voormalig
Spijkenisse 13% en voormalig Bernisse 26%), Brielle 17% en Westvoorne 24%.
De regio kent een vrij groot verschil in bevolkingsdichtheid tussen stad en ommeland,
waarbij de kernen Brielle, Hellevoetsluis en Spijkenisse als stad (> 1.000 inwoners per
km2) worden aangeduid. De verschillen tussen stedelijk en landelijk gebied zijn onder
meer zichtbaar in de uiteenlopende opheffingsnormen van de gemeenten en kernen
zoals te zien is in de tabel:

Gemeente
Brielle
Hellevoetsluis
Nissewaard
Westvoorne

Opheffingsnorm
109
149
Bernisse 50
Spijkenisse 180
65

Binnen de gemeente Nissewaard zijn
verschillende opheffingsnormen vastgesteld
voor de kern Spijkenisse en voormalige
gemeente Bernisse. Het verschil loopt uiteen
van minimaal 50 leerlingen in Bernisse tot 180
leerlingen in Spijkenisse.
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De regio kent relatief weinig besturen. De 52 scholen zijn ondergebracht bij 8
besturen, waarvan een éénpitter. Twee besturen, PRIMO vpr en VCO de Kring zijn in
alle gemeenten actief, maar beide niet in de kern Spijkenisse. Stichting Floréo is
zowel in Brielle als in Hellevoetsluis actief en de overige besturen hebben (op VoornePutten) alleen basisscholen in de kern Spijkenisse. Te zien is dat inwoners van
kleinere kernen op Voorne-Putten vaak al de keuze hebben tussen protestantchristelijk of openbaar onderwijs. Wanneer een kleine kern maar één basisschool
heeft, is dat op Voorne-Putten altijd een openbare school. Naast de keuze tussen
christelijk en openbaar kennen de stedelijke kernen ook nog katholiek onderwijs. In de
kernen Oostvoorne en Spijkenisse wordt ook onderwijs gegeven met een algemeen
bijzondere grondslag. Er is één gereformeerd-vrijgemaakte basisschool te vinden in
Spijkenisse.
Schoolbesturen hebben de afgelopen jaren actief op de leerlingendaling ingespeeld.
De daling van het aantal brinnummers (formeel zelfstandige scholen inclusief
nevenvestigingen) heeft door fusies min of meer gelijke tred gehouden met de
leerlingendaling. De gemiddelde schoolgrootte is daardoor 235 leerlingen, wat relatief
hoog is ten opzichte van vergelijkbare regio’s. De regio wordt echter gekenmerkt door
het grote aantal dislocaties in het stedelijke gebied. Dit zijn onderwijslocaties die
formeel onderdeel zijn van een andere school, maar vaak een eigen functie vervullen
binnen een wijk. Voorne-Putten kent 52 brinnummers, maar er wordt maar liefst op 75
locaties basisonderwijs aangeboden. Deze onderwijslocaties zijn afgelopen jaren in de
gehele regio slechts met 8 afgenomen en hebben dus niet gelijke tred gehouden met
de leerlingendaling. Dit is terug te zien in onderstaande kaartjes waarin de daling van
het aantal leerlingen en de daling van het aantal onderwijslocaties onder elkaar zijn
gezet. De gemiddelde grootte van de onderwijslocaties is in 2015 door de
leerlingendaling gedaald naar 168 leerlingen. Het gemiddeld aantal leerlingen in
stedelijk gebied per locatie ligt op 178, terwijl dit in landelijk gebied nog een stuk lager
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ligt met zo’n 131 leerlingen per school. 1 locatie heeft minder dan 50 leerlingen en nog
eens 12 minder dan 100 leerlingen.
2005-2015

2005-2015

Voor de komende 10 jaar kan de regio nog verdere leerlingendaling verwachten. De
leerlingenprognoses liggen per gemeente sterk uiteen. Een sterke daling wordt
verwacht in Westvoorne (-14%) en Hellevoetsluis (-12%), maar in Nissewaard zal het
aantal leerlingen gelijk blijven en in Brielle zal het aantal leerlingen gering (1%) stijgen.
Ondanks de sterke leerlingendaling in de afgelopen jaren zijn er nauwelijks
onderwijslocaties gesloten. De scholen zitten nu dus flink ruimer in hun jasje dan 10
jaar geleden. Met de verwachte daling in twee van de vier gemeenten staat de regio
voor een flinke opgave: het wegwerken van de achterstanden en het inspelen op de
nog komende daling.
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Vlekkenplannen
De leerlingendaling van de afgelopen jaren maakte dat de noodzaak werd gevoeld
actie te ondernemen. Om ook in te spelen op beleidsmatige veranderingen rond
(passend) onderwijs en jeugdzorg hebben in 2012 de gemeenten de handen ineen
geslagen om te komen tot een regionaal educatieve agenda, waarin het primair,
voortgezet en middelbaar onderwijs op Voorne-Putten wordt verenigd. Zo wordt
ingezet op doorlopende leerlijnen en passend onderwijs. Daarnaast hebben, zoals
hierboven al kort genoemd, diverse scholen de afgelopen jaren fusietrajecten
doorlopen. Daarbij blijven de locaties grotendeels behouden. In de afgelopen 10 jaar
zijn wel enkele onderwijslocaties gesloten, waaronder Tintestein in de gemeente
Westvoorne en in Spijkenisse de voormalige Beatrixschool, de voormalige
Nachtegaalschool, de Branding en zijn drie schoolgebouwen van de Marimba, de
Piramide en Mgr. Bekkerschool samengegaan in een nieuw gebouw. In Brielle zijn
twee onderwijslocaties gesloten.

Voor komende jaren worden door gemeenten en schoolbesturen plannen omschreven
voor drie locaties. De scholen in Vierpolders en Zwartewaal zullen fuseren, met
behoud van beide locaties. In Zuidland is er sprake van een samenwerkingsschool in
oprichting, maar deze zitten al in één gebouw. Dit plan heeft dus wederom geen effect
op de huisvestingssituatie, maar wel op andere aspecten rond onderwijskwaliteit en
bedrijfsvoering. In Hellevoetsluis zijn plannen voor een nieuw te bouwen IKC, waarin
vanuit PRIMO vpr de Wateringe zal participeren, het gebouw van de Wateringe zelf
aan de Bremstraat blijft mogelijk behouden als dislocatie. In de gemeente Westvoorne
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wordt de bouw van een brede school in Rockanje voorbereid, die volgens planning
medio 2018 zijn deuren zal openen. Het onderzoek voor een brede school in
Oostvoorne is gaande.
Wat gebeurt er als we niets doen?
Voor de komende jaren is er op het niveau van brinnummers (formeel zelfstandige
scholen inclusief nevenvestigingen) geen grote mismatch te verwachten. De
afgelopen jaren hebben leerlingendaling en afname van brinnummers min of meer
gelijke tred gehouden en de plannen voor de komende jaren lijken dit ook te doen. De
opgave voor de regio ligt vooral op het niveau van schoollocaties zoals ook blijkt uit de
vorige paragraaf.
De afname van het aantal leerlingen en het behouden van vrijwel alle
onderwijslocaties heeft ervoor gezorgd dat het aantal leerlingen per onderwijslocatie is
gedaald. Hierdoor zijn er veel kleine onderwijslocaties. Gegeven de prognoses, een
verdere daling van het aantal leerlingen in twee van de vier gemeenten, lijkt het
onvermijdelijk dat komende jaren steeds meer locaties onder de lokale
opheffingsnorm zullen vallen. De vlekkenplannen zoals hierboven omschreven laten
zien dat de schoolbesturen komende jaren geen plannen hebben om locaties te
sluiten. Wel zullen locaties fuseren, maar het gaat hierbij niet om locaties die onder de
lokale opheffingsnorm zullen komen in 2025. Dus ook wanneer de geplande fusies
worden uitgevoerd, zal er een grote opgave blijven liggen voor de toekomst.
Met de toekomstige daling zullen er geen locaties op Voorne-Putten onder de
absolute grens van 23 leerlingen per school vallen, maar deze absolute ondergrens
wordt slechts in uitzonderlijke gevallen gehanteerd. De lokale opheffingsnormen zijn
vastgesteld tussen de 50 tot 180. Op dit moment zijn er 28 locaties die kleiner zijn dan
de lokale opheffingsnorm, 1 in Brielle, 21 in Nissewaard en 6 in Hellevoetsluis. In 2025
zullen dit 4 locaties meer zijn, 2 in Nissewaard en 2 in Hellevoetsluis.
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Onderstaande afbeelding brengt in kaart waar de locaties zich bevinden die in 2025
onder de opheffingsnorm zullen bevinden. Het betreft 10 protestant-christelijke
locaties, 15 openbare, 5 rooms-katholieke, 1 algemeen bijzondere onderwijslocatie en
1 gereformeerd vrijgemaakte school.

Dit betekent niet dat deze locaties of scholen zouden sluiten. De vervolgvraag is
immers altijd hoe omgegaan wordt met scholen onder de opheffingsnorm. Er kan
bewust voor gekozen worden deze scholen open te houden vanwege denominatieve
signatuur, of vanwege de leefbaarheid van de kern. Ook in samenwerking of fusie
kunnen schoolbesturen een oplossing zoeken.
In het verdere rapport worden deze dilemma’s en de antwoorden daarop onderzocht.
Daarbij wordt op de schoollocaties en niet op de brinnummers gericht en wordt in
scenario’s ingezoomd op de omvang, bereikbaarheid en kwaliteit van de individuele
locaties. Hier ligt door de ontwikkelingen van de afgelopen jaren de belangrijkste
opgave ook volgens de deelnemers aan de sessie van 12 april j.l. (zie toelichting
paragraaf 3). Daarbij hebbende locaties vaak een zelfstandige functie in een wijk of
kern en zijn als zodanig ook in de spreiding en in de beleving van ouders als aparte
scholen te beschouwen.
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3. INTERACTIEVE BIJEENKOMST
Dinsdagavond 12 april jl. hebben tijdens een interactieve bijeenkomst ca. 65
aanwezigen zich gebogen over de problematiek rondom de leerlingendaling en
toekomstbestendigheid van het primair onderwijs op Voorne-Putten. De sterke daling
van het aantal basisschoolleerlingen in de regio heeft effect op de bereikbaarheid,
kwaliteit en de betaalbaarheid van het onderwijs. Met behulp van de stemtablets
kunnen de aanwezigen hun normen en waarden duidelijk maken en kan een beeld
worden gevormd hoe zij vinden dat de toekomstbestendigheid van het onderwijs
gewaarborgd kan worden.
Bereikbaarheid van het onderwijs
Naast de onderwijsfunctie die scholen hebben, vervullen zij ook een sociale functie in
een wijk of kern. 58% van de stemmende aanwezigen vinden een school dan ook
noodzakelijk voor een kern of wijk. Met het sluiten van een school haal je volgens
aanwezigen niet alleen het onderwijs weg, maar daalt ook het draagvlak voor
bijvoorbeeld het dorpshuis, de winkel en de sportclub. Vertegenwoordigers van de
schoolbesturen leggen wel de focus op de onderwijsfunctie en geven in meerderheid
aan een school niet noodzakelijk te vinden voor de leefbaarheid van een kern of wijk.
Het verschil tussen de
stedelijke en landelijke
gebieden wordt wel
Is een basisschool noodzakelijk voor de
aangehaald tijdens de
leefbaarheid in een kern of wijk?
discussie. Het sluiten van
35
een school in een kleine
Schoolbestuur
kern zou meer van invloed
30
kunnen zijn op de
MR (personeel of
ouders)
leefbaarheid dan het sluiten
25
van een school in een
Gemeentebestuur
of gemeenteraad
20
stadse wijk. Met de
reisafstand die nog
Gemeente
(ambtelijk)
15
acceptabel wordt
Dorpsraad
gevonden, zo’n 4 tot 6
10
kilometer in het landelijke
Anders
(40%) en 2 tot 4 kilometer
5
in het stedelijke (46%), zou
het wel mogelijk zijn naar
0
een buurdorp of
Ja

Nee
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naastgelegen wijk te reizen voor basisonderwijs. Dorpsraden lijken dit niet als
wenselijk te zien en stemmen voor een kleinere acceptabele afstand, waarbij voor hen
de voorkeur uitgaat naar 1 tot 2 kilometer. Scholen zouden met een grotere afstand
bereikbaar gehouden kunnen worden door (veilig) fietsen te stimuleren (48%).
Volgens 39% van de aanwezigen blijven ouders zelf verantwoordelijk voor de
bereikbaarheid van de school.
Kwaliteit van het onderwijs
Op Voorne-Putten zijn
Onderscheid stedelijk en landelijk gebied:
zowel kleine landelijke
 Stedelijk: kernen >10.000 inwoners: Brielle,
kernen als grotere
Hellevoetsluis, Spijkenisse
stedelijke kernen te
 Landelijk: kernen <10.000 inwoners: Zwartewaal,
vinden. Deze kernen
Vierpolders, Oostvoorne, Rockanje, Heenvliet,
kennen in de huidige
Zuidland, Oudenhoorn, Geervliet en Abbenbroek
situatie ver
uiteenlopende
opheffingsnormen, wat volgens de aanwezigen ook in de toekomst zo moet blijven. In
landelijk gebied gaat de voorkeur uit naar een minimum aantal leerlingen tussen de 50
en 80 (35%). De aanwezige vertegenwoordigers van de MR en dorpsraden vinden
een norm onder de 50 wenselijker, terwijl het merendeel van de vertegenwoordigers
van de schoolbesturen kiest voor een norm boven de 80 leerlingen. Idealiter ziet de
meerderheid (59%) van de aanwezigen maximaal 2 leerjaren per klas, wat
overeenkomt met een minimum aantal van 80 leerlingen. Voor stedelijk gebied kiest
de grootste groep aanwezigen voor een minimum aantal leerlingen tussen de 150 en
180 (45%). Vertegenwoordigers van de verschillende groepen zijn voor de
opheffingsnorm in stedelijk gebied minder verdeeld dan in landelijk gebied, al
stemmen dorpsraden nog steeds grotendeels onder en schoolbesturen boven de
norm van 150 tot 180 leerlingen.
Met de Regionaal Educatieve Agenda van Voorne-Putten zet de regio in op
doorlopende leerlijnen, die samen kunnen komen in integrale kindcentra (IKC). Het
realiseren van deze leerlijnen vraagt wel om een groter aantal leerlingen, om zo een
breed aanbod binnen de kindcentra te kunnen realiseren. Een minimumnorm van 300
leerlingen zou daarbij nodig zijn volgens 42% van de aanwezigen. Zij streven met dit
minimum aantal leerlingen bij voorkeur naar een combinatie van basisonderwijs met
kinderopvang, sport, cultuur en inloopfunctie CJG (58%).
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Een aanwezige geeft aan dat de opheffingsnorm bepaald zou moeten worden door de
kwaliteit; het niveau van het onderwijs zou doorslaggevend moeten zijn, niet het
aantal leerlingen. Vanuit de zaal wordt hier weerwoord op gegeven: het zou een
utopie zijn te denken dat een school van 20 leerlingen kwalitatief gezien goed
behouden kan worden én tegelijk betaalbaar kan blijven. Bij het bepalen van de
ondergrens voor basisscholen zou dan ook rekening gehouden moeten worden met
verschillende aspecten, waarbij de aanwezigen vooral het belang zien van een
maximaal aantal gecombineerde leerjaren (32%) en een gezonde financiële
exploitatie (15%). De aanwezigen laten merken dat de kwaliteit van onderwijs voor de
toekomst onder druk kan komen te staan met leerlingendaling, maar geven
verschillende antwoorden hierop. Zo stelt
“Het is een utopie om te
35% van de aanwezigen dat de kwaliteit
denken dat een school van 20
van scholen geborgd zou kunnen worden
leerlingen kwalitatief gezien goed
door hen te laten specialiseren en
behouden kan worden én betaalbaar
kan blijven.”
onderscheiden, ca. 26% van de
aanwezigen geeft aan dat het combineren
van kindfuncties bij kan dragen aan de kwaliteit van het onderwijs en nog eens 18%
vindt dat hooggeschoold personeel ingezet moet worden om ook in de toekomst
kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden.
Bedrijfsvoering
Afgelopen jaren zijn veel schoolbesturen gefuseerd, waarbij vaak de onderwijslocaties
behouden zijn gebleven. Typerend voor het eiland is dan ook het grote aantal
dislocaties in Hellevoetsluis en Spijkenisse. De fusies van afgelopen jaren zijn volgens
18% van de aanwezigen genoeg geweest voor toekomstbestendig onderwijs. 70%
van de aanwezigen stelt echter dat het onderwijs in de regio nog niet klaar is voor de
toekomst. Volgens 26% van de aanwezigen, met name schoolbesturen, zijn er nog
meer fusies nodig om ook in de toekomst goed onderwijs aan te kunnen bieden en
volgens 16% van de aanwezigen, grotendeels bestaande uit vertegenwoordigers van
de gemeente, zat en zit de grootste opgaaf voor het basisonderwijs hem nog in het
aantal vierkante meters.
De regio kent slechts 8 besturen, die elkaar in de huidige situatie al weten te vinden.
Volgens de aanwezigen zouden scholen kennis (24%), flexibel (13%) en vast (9%)
personeel, vastgoed (9%) en uitgaven aan overhead (9%) met elkaar moeten delen
om ook in de toekomst de kwaliteit van het primair onderwijs te kunnen waarborgen.
35% van de aanwezigen geeft zelfs aan dat er samengewerkt kan worden op alle
voorgenoemde punten.
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Samenwerking

“De ontwikkelingen zijn
schrikbarend, maar aan de andere
kant zie je wel de bereidheid om
samen te werken. De
belemmeringen raken daarbij steeds
meer op de achtergrond.”

De aanwezigen waren unaniem in hun
opvatting dat de besturen gezamenlijk
verantwoordelijk zijn om primair onderwijs
in de volle breedte te blijven aanbieden.
Wettelijke beperkingen (42%) en
onderlinge concurrentie (27%) zouden
deze samenwerking nu nog deels in de weg staan. Daarbij wordt wel gezegd dat het
onderlinge vertrouwen verder groeit en de belemmeringen steeds verder op de
achtergrond raken. Vanuit de zaal wordt geopperd dat normen en waarden van de
verschillende denominaties vaak dichter bij elkaar liggen dan wordt gedacht. Als het
gesprek wordt aangegaan is dan ook wel de verwachting dat gezamenlijke
oplossingen denkbaar zijn. Kwalitatief goed onderwijs staat voorop, samen kan daar
een goede invulling aan worden gegeven.
Het is duidelijk dat een kwalitatief goede school in de nabijheid gewenst is door alle
aanwezigen, maar dat de spreiding die het onderwijs op dit moment kent financieel
niet langer houdbaar is. De aanwezige partijen worden wel verbonden door dit
gezamenlijke doel en de specifieke keuzes voor het optimaliseren van het onderwijs in
de regio om de kwaliteit ook in de toekomst te kunnen waarborgen zullen gezamenlijk
verder worden besproken.
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4. HOOFDSCENARIO’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 op Voorne-Putten. In deze paragraaf
worden drie hoofdscenario’s gepresenteerd. 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.
Aan de hand van de uitgangspunten zoals die in de vorige paragraaf benoemd zijn, is
een drietal scenario’s opgesteld. De uitgangspunten van de scenario’s en de
scenario’s zelf zijn getoetst tijdens de interactieve bijeenkomst. De uitkomsten van de
dialoog en de stemresultaten over bereikbaarheids-, kwaliteits- en bekostigingscriteria
hebben geleid tot drie hoofdscenario’s.


De meeste stemmen op de avond waren er voor regionale opheffingsnormen
van 180 leerlingen in het stedelijke en 80 leerlingen in het landelijke gebied.
Dit scenario is gebaseerd op de meerderheid van de stemresultaten maar kon
ook tijdens de interactieve bijeenkomst op positieve reacties rekenen.



Een tweede scenario geeft als referentie een doorrekening van de lokale
opheffingsnormen; een scenario dat ook door een deel van de aanwezigen
wordt ondersteund.



Een derde scenario gaat uit van verdere optimalisatie waarbij de normen voor
het stedelijke gebied worden opgehoogd naar 225 leerlingen en voor het
landelijke gebied naar 120 leerlingen. Een klein deel van de aanwezigen zat
op deze koers.

Per scenario worden onderstaand de uitgangspunten weergegeven in een kader, ook
wordt aangegeven welke relevante stemresultaten uit de bijeenkomsten zijn
meegenomen in de uitgangspunten per scenario. Tijdens de interactieve bijeenkomst
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zijn per onderwijslocatie kaartbeelden getoond en is aan aanwezigen gevraagd wat
het minimum aantal leerlingen per onderwijslocatie zou mogen zijn. Op basis van de
reacties hebben wij gekozen de onderstaande scenario’s dan ook per onderwijslocatie
uit te voeren, en niet per brinnummer (officieel worden lokale opheffingsnormen
namelijk gehanteerd per brinnummer).
Wanneer locaties onder de gehanteerde norm van een scenario vallen, worden zij
heroverwogen. Mogelijkheden bij heroverweging zijn het zoeken naar samenwerking
en fusie of eventueel sluiting. In elk scenario is onderzocht wat de consequenties zijn
van het sluiten van een school die onder de norm komt. Op basis van afstand,
denominatie en citoscore worden leerlingen van scholen onder de norm herverdeeld.
De scholen die in de kaarten in het rood staan zouden met deze aannames sluiten en
de leerlingen zouden worden herverdeeld naar de scholen die in het blauw staan. Een
onderliggende beweging hiervan kan een fusie of samenwerking zijn. Met de gele
scholen gebeurt in de scenario’s niets. Dit zijn echter uitkomsten op basis van de
aannames van het model. In de praktijk spelen naast deze aannames ook andere
overwegingen een rol. Daarom is dit model een dialoogmodel met mogelijke
scenario’s voor de toekomst en worden hiermee geen uitkomsten voor besluitvorming
neergelegd. Besluitvorming en maatwerk kunnen anders uitpakken dan in dit rapport
weergegeven.
Per scenario wordt het bijbehorende kaartbeeld getoond en worden de consequenties
op basis van de aannames beschreven. Ook volgt een tabel met een cijfermatige
uitwerking per gemeente.
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SCENARIO 1: 180 STAD 80 OMMELAND
Dit scenario is bepaald door de dialoog en stemresultaten van de interactieve
bijeenkomst en criteria op het gebied van afstand en schaalgrootte te nemen waar de
meeste deelnemers voor hebben gekozen. Hier komt een beeld uit naar voren dat de
voorkeur uitgaat naar een minimale schaalgrootte tussen de 150 en 180 voor de
stedelijke kernen (Hellevoetsluis, Brielle en Spijkenisse) en 50 tot 80 voor ommeland
(overige kernen). Bij dit scenario is gekozen voor de bovengrens van deze
stemvoorkeuren, mede vanwege de positieve reactie op dit scenario tijdens de
interactieve sessie. Dit scenario zou een herkenbaar beeld moeten opleveren voor de
deelnemers aan de interactieve bijeenkomst.
Afstand
Uitgangspunten scenario
 De grootste groep
aanwezigen (26 van de
 Een opheffingsnorm van 180 in stedelijk
56 stemmende
gebied en 80 in ommeland
deelnemers) koos voor 2
 In stedelijk gebied zouden scholen binnen 1 tot
tot 4 kilometer als een
2 kilometer bereikbaar moeten zijn, in
aanvaardbare afstand tot
ommeland mag de afstand tot een basisschool
een basisschool in
iets groter zijn met 4 tot 6 kilometer
stedelijk gebied.
 In ommeland zou een afstand tussen de 4 en 6 kilometer volgens 23 stemmende
deelnemers nog acceptabel zijn.
Schaalgrootte
 Tijdens de interactieve bijeenkomst geven de aanwezigen aan (25 van de 56) dat
het minimum aantal leerlingen per schoollocatie in stedelijk gebied tussen de 150
en 180 zou moeten liggen.
 In landelijk gebied wordt voor een lagere norm per locatie gekozen, namelijk 50 tot
80 leerlingen (20 van de 57).
Consequenties
Op basis van de aannames van het model zouden van de 75 onderwijslocaties die
Voorne-Putten op dit moment rijk is, er binnen dit scenario 27 sluiten. 47 locaties
blijven open.
Van de 28 onderwijslocaties die in dit scenario zouden sluiten, zijn er 13 dislocaties. 8
van deze dislocaties zijn te vinden in Spijkenisse. In gemeente Nissewaard sluiten in
totaal 17 onderwijslocaties . De overige vijf dislocaties zijn te vinden in Hellevoetsluis,
waar in totaal 10 onderwijslocaties zouden sluiten in dit scenario. In gemeente Brielle
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gaat het om slechts één locatie in de kern Brielle zelf. Voor de gemeente Westvoorne
zou dit scenario geen consequenties hebben.
Al met al zouden in twee kernen de enige, openbare, school sluiten. Leerlingen uit
Oudenhoorn zouden bij sluiten voor (openbaar) onderwijs verder moeten reizen, naar
Hellevoetsluis en leerlingen uit Abbenbroek zouden naar Heenvliet of Geervliet reizen.
In Heenvliet wordt ook de enige openbare school gesloten, maar blijft de pc-school in
de kern open. Voor de hele regio geldt voor dit scenario dat er relatief meer openbare
scholen dan pc-scholen sluiten. Omdat de meeste van deze locaties zich in het
stedelijke gebied bevinden, zal de afstand tot een school met denominatie naar keuze
niet erg toenemen in dit scenario.

Gemeente

Brielle
Hellevoetsluis
Nissewaard
Westvoorne
Totaal
VoornePutten

Aantal
onderwijs
locaties

6
8
27
6
47

Aantal
leerlingen

1.325
2.917
6.661
815
11.718

Gemiddeld
aantal ll.
Per
onderwijs
locatie
221
365
238
136
244

Verschil t.o.v. 2015

Onderwijs
locaties
-1
-10
-17
0
-28

Extra
leerlingenvervoer

Leerlingen
+26
-356
-64
-134
-528

0
23
24
0
47

Onderstaand kaartbeeld laat zien dat er in het ommeland dus slechts drie
onderwijslocaties zouden sluiten binnen dit scenario. Alle overige onderwijslocaties
die onder de norm zakken, liggen in stedelijk gebied. Het gemiddelde aantal leerlingen
per onderwijslocatie blijft in het ommeland dan ook vrijwel gelijk aan de huidige
situatie, terwijl het gemiddelde aantal leerlingen in stedelijk gebied sterk toeneemt. De
onderwijslocaties in de landelijke kernen hebben op dit moment gemiddeld 131
leerlingen, wat in dit scenario met het sluiten van drie scholen in 2025 zal toenemen
tot 147 leerlingen. Het gemiddeld aantal leerlingen in stedelijk gebied stijgt door het
sluiten van de vele kleinere dislocaties van 172 naar 289 in dit scenario.
Het toepassen van de minimumnorm van 180 op het niveau van onderwijslocaties in
het gehele stedelijke gebied zorgt ervoor dat in alle stedelijke kernen voldoende
draagvlak wordt gevormd om doorlopende leerlijnen te creëren. 14 van de 34
overgebleven onderwijslocaties in het stedelijk gebied zouden binnen dit scenario
meer dan 300 leerlingen hebben.
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In totaal zouden 47 extra leerlingen aanspraak kunnen maken op leerlingenvervoer,
waarvan de ene helft uit Oudenhoorn komt en de andere helft uit Abbenbroek.

Locatie verandert niet op basis
van de aannames in dit
scenario.
Locatie zakt onder de norm en
sluit mogelijk op basis van de
aannames in dit scenario.
Locatie krijgt er mogelijk
leerlingen bij op basis van de
aannames in dit scenario.
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SCENARIO 2: LOKALE OPHEFFINGSNORM
De huidige lokale opheffingsnormen zijn in dit scenario als referentie voor het eerste
scenario doorgerekend voor 2025. Bovendien gingen de nodige stemmen op om in
het stedelijke gebied ook scholen onder de norm van 150-180 leerlingen te laten
bestaan en in elke kern een school te behouden. Met de lokale opheffingsnormen
wordt hierin tegemoet gekomen.
Afstand
Uitgangspunten scenario
 De grootste groep
aanwezigen (26 van de
 De huidige lokale opheffingsnormen:
56 stemmende
o Brielle 109
deelnemers) koos voor 2
o Hellevoetsluis 149
tot 4 kilometer als een
o Westvoorne 65
aanvaardbare afstand tot
o Nissewaard: voormalig Bernisse 50 en
een basisschool in
de kern Spijkenisse 180
stedelijk gebied.
 In ommeland zou een afstand tussen de 4 en 6 kilometer volgens 23 stemmende
deelnemers nog acceptabel zijn.
Schaalgrootte
 Tijdens de interactieve bijeenkomst geven 17 van de 56 aanwezigen aan dat een
opheffingsnorm onder de 150 leerlingen zou moeten liggen in het stedelijke
gebied. Hierin waren vooral dorpsraden en gemeenteraden vertegenwoordigd. 25
van de 56 ziet graag een opheffingsnorm tussen de 150 en 180 voor het
stedelijke gebied.
 In landelijk gebied wordt voor een lagere norm per locatie gekozen, namelijk 50 tot
80 leerlingen (20 van de 57). In deze range bevinden zich ook de verschillende
opheffingsnormen voor het ommeland.
Consequenties
Voorne-Putten heeft op dit moment 75 locaties waar basisonderwijs wordt
aangeboden. Wanneer de lokale opheffingsnormen per locatie zouden worden
gehandhaafd, worden er volgens de aannames van het model 22 onderwijslocaties
gesloten en blijven er 53 locaties open in 2025.
Van de 22 onderwijslocaties die in dit scenario zouden worden gesloten, zijn er 14
dislocaties. 11 van deze dislocaties zijn te vinden in Nissewaard, wat verklaard kan
worden door het grote aantal relatief kleine dislocaties in Spijkenisse. In voormalig
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Bernisse vallen er geen (dis)locaties onder de lokale opheffingsnorm in 2025. De
overige 3 te sluiten dislocaties zijn te vinden in Hellevoetsluis, waar met het
handhaven van de lokale opheffingsnorm in totaal 7 locaties zouden sluiten in 2025. In
gemeente Brielle wordt nog een onderwijslocatie gesloten. Voor de gemeente
Westvoorne heeft het handhaven van de lokale opheffingsnorm tot 2025 geen
consequenties. Met het eventueel sluiten en fuseren van scholen wordt het
leerlingenaantal over een kleinere groep onderwijslocaties verdeeld, wat zorgt voor
een hoger gemiddeld aantal leerlingen. Waar een onderwijslocatie op Voorne-Putten
nu gemiddeld 168 leerlingen heeft, komt dat met het volgen van dit scenario in 2025
uit op zo’n 221 leerlingen.
Voor de spreiding van diverse denominaties in de regio verandert er met dit scenario
niet veel. Omdat er alleen in het stedelijke gebied locaties sluiten, blijft elke kern
hetzelfde aanbod aan denominaties houden en wordt de afstand tot een
onderwijslocatie met denominatie naar keuze niet sterk vergroot in dit scenario. In dit
scenario worden er relatief iets meer pc-scholen dan openbare scholen gesloten.

Gemeente

Brielle
Hellevoetsluis
Nissewaard
Westvoorne
Totaal
VoornePutten

Aantal
onderwijs
locaties

6
9
30
6
53

Aantal
leerlingen

1.325
2.845
6.733
815
11.718

Gemiddeld
aantal ll.
Per
onderwijs
locatie
221
259
224
136
221

Verschil t.o.v. 2015

Onderwijs
locaties
-1
-9
-14
0
-24

Extra
leerlingenvervoer

Leerlingen
+26
-428
+8
-134
-528

0
10
4
0
14

Voor ommeland heeft dit scenario geen consequenties, de onderwijslocaties hebben
en houden ook in de toekomst een groter aantal leerlingen dan de lokale
opheffingsnorm. De gemiddelde schoolgrootte neemt in het ommeland dan ook alleen
maar verder af naar gemiddeld 124 leerlingen per onderwijslocatie. In het stedelijk
gebied is, mede door het sluiten van de vele kleinere dislocaties juist wel een flinke
stijging te zien in het gemiddeld aantal leerlingen per onderwijslocatie. In de huidige
situatie is het gemiddelde aantal leerlingen per onderwijslocatie in de stedelijke kernen
Brielle, Hellevoetsluis en Spijkenisse zo’n 172 leerlingen, wat met dit scenario oploopt
naar gemiddeld 263 leerlingen per locatie.
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Met het toepassen van de lokale opheffingsnorm per locatie wordt een basis
gecreëerd voor brede kindvoorzieningen in stedelijk gebied. 12 onderwijslocaties,
waarvan 5 in Hellevoetsluis, 1 in Brielle en 6 in Nissewaard hebben meer dan 300
leerlingen, wat volgens 42% van de aanwezigen tijdens de interactieve sessie werd
benoemd als minimale schaalgrootte voor de vorming van een IKC.

Het kaartbeeld laat zien welke scholen in dit scenario zouden sluiten, welke scholen
open blijven en welke scholen er leerlingen bij krijgen. Het is goed zichtbaar dat de
naleving van de lokale opheffingsnorm vooral effect heeft op het stedelijke gebied. Het
beperkte effect op ommeland zorgt ervoor dat het aantal extra leerlingen dat gebruik
zou mogen maken van leerlingenvervoer beperkt blijft. Ten opzichte van de huidige
situatie zullen er slechts 14 extra leerlingen aanspraak kunnen maken op
leerlingenvervoer.
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SCENARIO 3: VERDERE OPTIMALISATIE
We hebben dit scenario gemaakt omdat de wens van een ‘deelgroep’, van vooral
schoolbestuurders, is om een verdere optimalisering na te streven om het primair
onderwijs op Voorne-Putten een verdere
Uitgangspunten scenario
kwaliteitsimpuls te geven en over het
gehele eiland een brede basis te creëren
 Minimaal 225 leerlingen in stedelijk
voor doorlopende leerlijnen.
gebied en 120 in ommeland per
onderwijslocatie in 2025
Dit derde scenario, met een ondergrens van
 Maximale afstand tot onderwijslocatie:
225 leerlingen in stedelijk gebied en 120
1 tot 2 kilometer in stedelijk gebied en
leerlingen in het ommeland, geeft inzicht op
4 tot 6 kilometer in ommeland
welke locaties een brede basis kan worden
gevormd om een integraal aanbod aan te
kunnen. De stemresultaten laten zien dat de overgrote meerderheid van de
stemmende aanwezigen open staan voor de vorming van IKC’s. Slechts 7% van de
aanwezigen ziet de centra niet zitten, hierbij gaat het om leden van dorpsraden. 42%
van de stemmende aanwezigen geeft aan dat voor de vorming van een IKC een
minimale schaalgrootte nodig is van 300 leerlingen. Bovendien is dit derde scenario
een optimalisering van het eerste scenario en biedt het zo inzicht in de gevolgen voor
scholen als er een stap extra wordt gezet, om de gevolgen van leerlingendalingen nog
meer te kunnen opvangen.
De ondergrens van 225 in stedelijk gebied is gebaseerd op de wens voor IKC’s,
waarvoor een minimale schaalgrootte van 300 leerlingen wenselijk is. De aanwezigen
gaven als wenselijke opheffingsnorm per onderwijslocatie echter een beduidend
lagere norm aan (150-180 in stedelijk gebied en 50-80 in landelijk gebied). Er is
gekozen voor een norm tussen de wens voor IKC’s en de acceptabele opheffingsnorm
per onderwijslocatie.
Afstand
 In landelijk gebied is een afstand tussen de 4 en 6 kilometer volgens 40% van de
stemmende aanwezigen nog acceptabel. 14% van de aanwezigen vindt een
afstand boven de 6 kilometer ook nog aanvaardbaar.
 In stedelijk gebied kiest de grootste groep aanwezigen (46%) voor een maximale
afstand tussen de 1 en 2 kilometer. Toch zou 20% van de stemmende
aanwezigen ook akkoord gaan met een afstand boven de 2 kilometer.
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Schaalgrootte
 In landelijk gebied wordt een opheffingsnorm tussen de 80 en 120 per
onderwijslocatie door 23% van de aanwezigen nog als acceptabel gezien. 12%
van de stemmende deelnemers gaan voor een norm boven de 120 leerlingen per
onderwijslocatie.
 In stedelijk gebied wordt een norm tussen de 180 en 225 door 23% van de
aanwezigen nog als wenselijk gezien. Slechts één stemmende aanwezigen vindt
een norm boven de 225 acceptabel.
 Voor de vorming van IKC’s zou een minimale schaalgrootte van 300 leerlingen
echter wel wenselijk zijn volgens 42% van de aanwezigen.
Consequenties
Volgens de aannames van het model, zouden in dit scenario 37 locaties worden
gesloten en 38 locaties open blijven. 29 van de te sluiten onderwijslocaties zijn te
vinden in stedelijk gebied, waarvan 12 dislocaties. In gemeente Nissewaard zouden
23 locaties worden gesloten, waarvan 19 in Spijkenisse (9 dislocaties). In
Hellevoetsluis worden 9 onderwijslocaties gesloten, waarvan 3 dislocaties. In
Westvoorne zijn dit er 3 en in Brielle 2 onderwijslocaties.
Er zouden met dit scenario 9 onderwijslocaties meer moeten worden gesloten ten
opzichte van het eerste scenario. In stedelijk gebied zorgt het ophogen van de
opheffingsnorm alleen in Spijkenisse voor het sluiten van extra locaties. In het eerste
scenario worden er 14 onderwijslocaties gesloten in Spijkenisse, in het huidige
scenario zouden dit er 19 zijn. De kernen Brielle en Hellevoetsluis zien geen
verandering tussen het eerste en dit scenario.
Voor de verschillende denominaties geldt dat in dit scenario relatief gezien evenveel
openbare als pc-scholen worden heroverwogen. In drie kernen geldt dit voor de enige,
openbare, school (Vierpolders, Oudenhoorn en Abbenbroek). In Heenvliet ligt alleen
de pc-school boven de norm en in Rockanje juist alleen de openbare school. In het
stedelijke gebied blijven evenveel denominaties vertegenwoordigd. Dit scenario
betekent dus dat er in het landelijke gebied duidelijk minder keuzevrijheid is en er
verder gereisd moet worden naar een school met denominatie naar keuze.
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Gemeente

Brielle
Hellevoetsluis
Nissewaard
Westvoorne
Totaal
VoornePutten

Aantal
onderwijs
locaties

5
9
21
3
38

Aantal
leerlingen

1.325
2.917
6.661
815
11.718

Gemiddeld
aantal ll.
Per
onderwijs
locatie
265
324
317
272
308

Verschil t.o.v. 2015

Onderwijs
locaties
-2
-9
-23
-3
-37

Extra
leerlingenvervoer

Leerlingen
+26
-356
-64
-134
-528

29
29
23
1
82

Het grootste verschil ten opzichte van het eerste scenario is te zien in het ommeland.
In het eerste scenario zouden slechts drie scholen in het ommeland sluiten (in
voormalig Bernisse). Het verhogen van de opheffingsnorm van 80 in het eerste
scenario naar 120 in het optimaliseringsscenario zorgt ervoor dat er in totaal 8
onderwijslocaties in het ommeland zouden sluiten.
Het fuseren of sluiten van deze onderwijslocaties zou leiden tot een verhoging van de
gemiddelde grootte van onderwijslocaties met ruim 50 leerlingen. Deze stijging is
zowel in het ommeland als in het stedelijk gebied te zien: in het ommeland stijgt deze
van 136 naar 224 leerlingen, in het stedelijke gebied van 289 naar 331 leerlingen per
onderwijslocatie. De gemiddelden liggen hiermee ver boven de opheffingsnormen
zoals gebruikt in dit scenario. Er zouden nog 5 scholen openblijven met minder dan
200 leerlingen, waaronder gereformeerde basisschool De Morgenster. 18
basisscholen zouden meer dan 300 leerlingen hebben. 4 scholen hebben meer dan
400 leerlingen, waarvan één in Hellevoetsluis en drie in Spijkenisse.
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Ondanks dat ongeveer de helft van de onderwijslocaties wordt gesloten, zouden
slechts 82 extra leerlingen in aanmerking komen voor leerlingenvervoer. Ten opzichte
van het eerste scenario zijn dit er 35 extra. Dit laat zien dat de spreiding grotendeels
gewaarborgd blijft en de maximale afstand zoals wenselijk bevonden door de
aanwezigen van de interactieve bijeenkomst wordt hierbij in acht genomen. Voor de
leerlingen uit Abbenbroek en Vierpolders neemt de afstand tot een onderwijslocatie in
dit scenario met maximaal 3,5 kilometer toe. Scholen zullen dan bereikbaar blijven
binnen de 4 tot 6 kilometer die de aanwezigen tijdens de interactieve bijeenkomst als
maximum afstand hadden aangewezen.
Met dit scenario wordt een basis gecreëerd voor brede kindvoorzieningen. 27
onderwijslocaties zouden meer dan 250 leerlingen hebben, waarvan 18
onderwijslocaties meer dan 300 leerlingen. In Nissewaard zouden 9 onderwijslocaties
meer dan 300 leerlingen hebben, waarvan ook één in voormalig Bernisse (Zuidland).
In Hellevoetsluis wordt een basis gecreëerd in 6 onderwijslocaties en Brielle kent twee
scholen boven de 300 leerlingen, wel beide in stedelijk gebied. In gemeente
Westvoorne biedt een school in Oostvoorne de mogelijkheid tot het vormen van een
IKC.
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5. BEDRIJFSVOERING
Uiteraard hebben de scenario’s niet alleen consequenties voor het spreidingsbeeld
van de scholen op Voorne-Putten, maar ook voor de bedrijfsvoering van
schoolbesturen en de gemeenten. Onderstaand zal eerst kort worden beschreven wat
de verantwoordelijkheden en financiering van schoolbesturen en gemeenten zijn.
Deze zijn voor de verschillende scenario’s uitgewerkt. Ook gevolgen voor vastgoed en
personeel komen aan bod.
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). 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 afgestoten zullen deze
moeten worden afgeschreven van de gemeentebegroting.
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 leerling in dienst heeft en ook de gebouwelijke lasten 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.
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Financiële gevolgen scenario’s
Kleinescholentoeslag
Normberekeningen laten zien dat momenteel circa € 60,8 miljoen per jaar wordt
uitgegeven aan primair onderwijs op Voorne-Putten door de schoolbesturen. Dit komt
neer op € 4.970,16 per leerling. In het voorkeursscenario voor 2025 zou dit bedrag
afnemen naar circa € 54,9 miljoen (€ 4.680,- per leerling).
Dankzij de kleinescholentoeslag worden de hogere gemiddelde lasten per leerling op
kleine scholen gecompenseerd, dus de besparing die het voorkeursscenario oplevert
ten opzichte van niets doen, vloeit terug naar het ministerie van OCW. Echter, dankzij
de maatregel die door staatssecretaris Dekker genomen is om samenwerking te
belonen (scholen die per 1 augustus 2014 zijn gefuseerd behouden zes jaar lang de
kleine scholentoeslag als zij die ontvingen), profiteren ook de schoolbesturen van de
optimalisering van het onderwijsaanbod. In het schooljaar 2015-2016 ontvangen de 20
scholen met minder dan 145 leerlingen gezamenlijk circa €545.000,- aan
kleinescholentoeslag.
In het voorkeursscenario komen nog 11 scholen in aanmerking voor de
kleinescholentoeslag. Deze scholen krijgen een bedrag van circa € 350.000, Met het
behouden van de kleinescholentoeslag voor zes jaar, zou dit de fusiescholen 6 jaar
lang € 195.000, op kunnen leveren, om bijvoorbeeld in de kwaliteit van onderwijs te
kunnen steken.
In het tweede scenario wordt uitgegaan van de lokale opheffingsnorm, per
onderwijslocatie. 13 scholen (brinnummers) zullen in dat scenario in 2025 in
aanmerking komen voor de kleinescholentoeslag. De toeslag komt dan neer op
€538.000,-. €7.000,- komt 6 jaar lang ten goede aan de fusiescholen.
In het derde scenario, waarin de opheffingsnorm wordt opgehoogd tot 225 leerlingen
in het stedelijk gebied en 120 in het landelijke gebied, komen nog 4 scholen in
aanmerking voor de kleinescholentoeslag. Deze scholen krijgen een bedrag van circa
€91.000,-. Met het behouden van de kleinescholentoeslag voor zes jaar, zou dit de
scholen 6 jaar circa €454.000,- opleveren.
Gevolgen normsaldo schoolbesturen
Wanneer we bij het doorrekenen van de scenario’s de huidige situatie als referentie
gebruiken, wordt het mogelijk om inzichtelijk te maken wat de scenario’s zouden
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betekenen voor de financiën van schoolbesturen. De verschillende scenario’s
ontlopen elkaar niet veel qua “opbrengst” voor de schoolbesturen. De optimalisering in
de verschillende scenario’s zou de schoolbesturen cumulatief tot en met 2025 tussen
de €13,5 miljoen en €16 miljoen euro opleveren, inclusief het behoud van de
kleinescholentoeslag1. De schoolbesturen hebben op dit moment een normtekort, dit
zal dus afnemen.
Het gaat dus om een behoorlijk bedrag dat ten goede kan komen aan de kwaliteit van
het onderwijs.
Bij de scenario’s dient in acht genomen te worden dat de berekeningen puur
gebaseerd zijn op de normkosten en –uitgaven en dat deze in werkelijkheid anders
kunnen liggen voor de schoolbesturen. Een grote rol in de hoogte van dit bedrag
speelt in ieder geval in welke getale locaties worden afgestoten. Het onderhoud van
de locaties is namelijk een grote kostenpost voor de schoolbesturen.
Gevolgen gemeentefinanciën
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 gemeente. 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) en zal de behoefte
aan leerlingenvervoer2 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.

1

Deze berekening is een inschatting van de normuitgaven per onderwijslocatie en norminkomsten per brinnummer.
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.
2
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Om gevoel te krijgen voor de financiën aan de gemeentelijke kant zijn in onderstaande
tabel, als weergave van de bandbreedte, twee uitersten opgenomen van het saldo
waar de gemeente op zou uitkomen tot en met 2025. Dit saldo bestaat uit initiële
investeringen van sloop en nieuwbouw, kosten voor leerlingenvervoer en baten door
de besparing op kapitaalslasten.
Scenario
Lokale opheffingsnorm
Stad 225 en ommeland 120 leerlingen

Saldo 2025
- € -12,3 mln.
- € 21,6 mln.

Gevolgen voor benodigd personeel en vierkante meters vastgoed
Leerlingendaling heeft naast financiële consequenties ook gevolgen voor de
benodigde hoeveelheid leraren en vloeroppervlak. De regio ligt momenteel boven het
gemiddelde aantal leerlingen per fte: landelijk is dit 19 leerlingen, op Voorne-Putten is
dit ruim 21 leerlingen. Gemiddeld zijn de klassen in de regio dus groter dan landelijk
gemiddeld. De personeelskant wordt niet alleen beïnvloed door de leerlingendaling,
maar ook door de vergrijzing. Het onderwijs is, in vergelijking met andere sectoren,
een vergrijsde sector en de verwachting is dat de komende jaren veel personeel
uitstroomt. Op Voorne-Putten zal de uitstroom van personeel harder gaan dan de
daling van het aantal leerlingen. Er zal dus in de regio in totaal steeds meer behoefte
zijn aan nieuwe leerkrachten.
Voor onderwijsvastgoed geldt dat op dit moment sprake is van een overschot aan
vierkante meters ten opzichte van wat er nodig is. De scholen op Voorne-Putten zijn
samen goed voor zo’n 83.000m2 vastgoed, terwijl er volgens de normberekening circa
74.000m2 nodig is in de huidige situatie. Dat is een verschil van 11%. 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. Op 2 locaties maken twee scholen (brinnummers) al gebruik van hetzelfde
gebouw.
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Bij het scenario minimaal 180 leerlingen in stedelijk gebied en minimaal 80 leerlingen
in landelijk gebied zal er in 2025 behoefte zijn aan circa 55.500 m 2. Als de lokale
opheffingsnorm wordt gehandhaafd is er in 2025 behoefte aan circa 63.000 m2. De
norm verhogen naar 225 leerlingen in stedelijk en 120 leerlingen in landelijk gebied
laat de normatieve benodigde hoeveelheid afnemen tot circa 47.000 m 2. Dit is
ongeveer 36.000 m2 minder dan de huidige aanwezige vierkante meter.
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MANAGEMENTSAMENVATTING
Tussen december 2015 en april 2016 is de Transitieatlas primair onderwijs uitgevoerd
voor de regio Voorne-Putten. Hieronder volgt de samenvatting van het rapport.
DNA van de regio
 Het eiland heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met leerlingendaling en zal
hier in de toekomst ook mee te maken hebben. In de periode 2005-2015 is het
aantal leerlingen met ruim 20% gedaald. Komende jaren (2015-2025) wordt nog
een verdere daling verwacht in de gemeenten Westvoorne (14%) en
Hellevoetsluis (12%). Gemeente Brielle zal naar verwachting komende jaren een
geringe stijging van het aantal leerlingen zien, de gemeente Nissewaard houdt
een gelijk aantal leerlingen de komende jaren.
 Afgelopen jaren zijn verschillende scholen gefuseerd, maar hebben daarbij wel
alle onderwijslocaties behouden. Doordat het aantal onderwijslocaties afgelopen
jaren maar marginaal is afgenomen ligt er dus nog wel voor alle gemeenten een
opgaaf rondom de bereikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid van het onderwijs
 Kenmerkend voor de regio is het grote aantal dislocaties in het stedelijke gebied.
Dit zijn locaties die formeel onderdeel zijn van een andere school, maar vaak
zelfstandig functioneren en een eigen functie vervullen binnen een wijk. VoornePutten kent 52 brinnummers (formeel zelfstandige scholen), maar er wordt op 75
locaties basisonderwijs aangeboden.
 Deze 75 onderwijslocaties zijn ondergebracht bij 8 besturen, waarvan één
éénpitter, zes middelgrote besturen (2-10 scholen) en één schoolbestuur met
meer dan 10 scholen.
 Daarnaast kent de regio een vrij groot verschil in bevolkingsdichtheid tussen stad
en ommeland, waarbij de kernen Brielle, Hellevoetsluis en Spijkenisse als stad
(>1.000 inwoners per km2) worden aangeduid. Hierdoor lopen de lokale
opheffingsnormen ook ver uiteen: van 50 in voormalig Bernisse tot 180 in
Spijkenisse.
 Met de regionaal educatieve agenda zet Voorne-Putten in op het creëren van
doorlopende leerlingen.
Highlights interactieve bijeenkomsten
 Om te komen tot een toekomstbestendig onderwijsaanbod in de regio is dialoog
en samenwerking van belang. Daarbij kan een afweging gemaakt worden tussen
de aspecten bereikbaarheid, kwaliteit en financiën.
 In het ommeland zou een afstand tussen de 4 en 6 kilometer nog aanvaardbaar
zijn tot een onderwijslocatie (40%), in stedelijk gebied is de aanvaardbare afstand
2 tot 4 kilometer (46%).
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58% van de aanwezigen vindt dat een basisschool noodzakelijk is voor de
leefbaarheid in een kern of wijk.
In ommeland zou een onderwijslocatie volgens 35% van de aanwezigen minimaal
tussen de 50 en 80 leerlingen moeten hebben. In stedelijk gebied kiezen de
aanwezigen (44%) voor een opheffingsnorm tussen de 150 en 180 leerlingen.
Volgens de 32% aanwezigen is bij het bepalen van de ondergrens voor
basisscholen belangrijk dat wordt gekeken naar het maximaal aantal
combinatieklassen. 59% van de aanwezigen gaf aan dat dit maximum aantal 2
combinatieklassen is. In het ommeland werd de voorkeur gegeven aan een
opheffingsnorm tussen de 50 en 80 leerlingen. Om te komen tot maximaal 2
groepen in een klas zou de bovengrens van deze voorkeur aangehouden moeten
worden: met maximaal 2 groepen in een klas heeft een school minstens 80
leerlingen nodig.
Wat partijen samenbindt is de kwaliteit van het onderwijs in de toekomst. Het
samenwerken van scholen met verschillende denominaties bij kunnen dragen aan
de betaalbaarheid, kwaliteit en bereikbaarheid van het onderwijs op het eiland.
Keuzes voor samenwerking of zelfstandige voortzetting vraagt om maatwerk en
zorgvuldige afwegingen. Denominatie is namelijk volgens 66% voor ouders (zeer)
belangrijk, maar uit de discussie blijkt dat denominatie geen obstakel hoeft te zijn
voor samenwerking tussen verschillende scholen.
21% van de aanwezigen denkt dat met de fusies van afgelopen jaren er
voldoende is ingespeeld op de leerlingendaling. 70% van de aanwezigen denkt
echter dat de regio ook komende jaren nog verder moet inspelen op de
leerlingendaling. Fusietrajecten (16%) en het beperken van het aantal vierkante
meters (16%) zouden het onderwijs toekomstbestendig kunnen maken.
Voor wat betreft de bestuurlijke organisatie zou 35% van de stemmende
aanwezigen het liefst één bestuur zien voor het primair onderwijs op het eiland.

Scenario’s
Op basis van de discussie en stemresultaten van de bijeenkomst is het mogelijk drie
scenario’s op te stellen. De genoemde opheffingsnormen worden toegepast op de
onderwijslocaties, in plaats van op de brinnummers, omdat de scenario’s zijn
gebaseerd op de stemresultaten van de interactieve sessie, waar de vragen gericht
waren op de onderwijslocaties.
Scenario: stad 180 en ommeland 80
 Wanneer een opheffingsnorm van 80 leerlingen in ommeland en 180 in stad wordt
gehanteerd op het niveau van onderwijslocaties kan een schaalvergroting worden
gerealiseerd. Op die manier kunnen er combinatieklassen van maximaal 2
groepen bestaan. In dat geval zouden 28 onderwijslocaties moeten worden
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gesloten, waarvan 13 dislocaties. De gemiddelde grootte van een onderwijslocatie
ligt in stad op 289 en in ommeland op 147 leerlingen. In dit scenario hebben nog
11 kleine scholen die niet fuseren recht op kleinescholentoeslag (goed voor circa
€ 350.000,-). Fusiescholen behouden dan 6 jaar lang jaarlijks € 195.000,-, om
bijvoorbeeld in de kwaliteit van onderwijs te kunnen steken.
Scenario: lokale opheffingsnorm
 De huidige lokale opheffingsnormen zijn doorgerekend als referentie. Waar in de
huidige situatie deze normen gelden voor brinnummers, worden zij in dit scenario
toegepast op de individuele onderwijslocaties. 22 van de 75 onderwijslocaties
zouden sluiten, waarvan 14 dislocaties. De gemiddelde grootte van een
onderwijslocatie in stedelijk gebied ligt op 263 leerlingen en in ommeland op
gemiddeld 124 leerlingen per locatie. 13 kleine scholen (brinnummers) die niet
fuseren zouden nog recht hebben op kleinescholentoeslag, wat neerkomt op zo’n
€538.000,-. €7.000,- komt 6 jaar lang ten goede aan de fusiescholen.
Scenario: optimalisering naar 225 stad en 120 ommeland
 Met een verdere schaalvergroting binnen het derde scenario kan een brede basis
worden gecreëerd voor IKC’s. Met dit scenario zouden 37 onderwijslocaties
sluiten, dat zijn er 10 meer ten opzichte van het eerste scenario. De gemiddelde
grootte van een onderwijslocatie in stedelijk gebied neemt toe tot 331 leerlingen
en in ommeland tot 224 leerlingen per locatie. 4 kleine scholen (brinnummers) die
niet fuseren hebben nog recht op kleinescholentoeslag van circa €91.000,-.
€454.000,- komt 6 jaar lang jaarlijks ten goede aan de fusiescholen.
Gevolgen en aandachtspunten
 Ondanks dat het eiland veel dislocaties kent, ligt het aantal leerlingen per fte met
21 toch boven het landelijk gemiddelde van 19 leerlingen per fte. In de regio zal
komende jaren door vergrijzing ook een deel van het onderwijsgevend personeel
uitstromen, waardoor een steeds grotere behoefte aan personeel zal ontstaan.
 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. De optimalisering zou de schoolbesturen
cumulatief tot en met 2025 tussen de 13,5 tot € 16 miljoen op kunnen leveren,
terwijl de verschillende scenario’s voor de gemeenten een kostenpost kunnen
vormen tussen de € 12,3 miljoen en € 21,6 miljoen.
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