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LEESWIJZER
Het algemene deel van de notitie bevat drie hoofdstukken, waarin het beleid van de
Stichting Kindante “leren leren, leren leven” wordt uiteen gezet en de kaders voor het
beleid worden weergegeven.
In hoofdstuk 1 wordt de notitie geplaatst binnen de landelijke en regionale gevolgen van
de krimp.
In hoofdstuk 2 staan de algemene strategische uitgangspunten van Kindante beschreven.
In hoofdstuk 3 wordt de vertaling gemaakt van de algemene strategische uitgangspunten
naar kaders Huisvesting en spreiding Onderwijslocaties
De uitwerkingen per gemeente / regio in voorgenomen besluiten worden
in
uitwerkingsnotities opgenomen en verduidelijken hoe het algemene beleid de basis vormt
voor de op te starten implementatietrajecten in de komende jaren. Alternatieven worden
onderzocht en gewogen vanuit het algemene beleid tijdens het implementatie traject.
In de afzonderlijke paragrafen van de uitwerkingsnotities worden de contextgegevens
weergegeven. Voor de diverse geledingen en verantwoordelijken zijn naast de
strategische notitie “Spreiding en huisvesting” de uitwerkingsnotities beschikbaar voor
zover die relevant zijn voor hun gemeentelijke / regionale situatie.
In de uitwerkingsnotities per gemeente / regio zijn ook de kindpartners in beeld
gebracht. Het betreft kindpartners, waarmee de scholen samenwerken. De intensiteit en
het doel van die samenwerking is per locatie verschillend. In een aantal gevallen is de
samenwerking gericht op gezamenlijke huisvesting, soms op het scheppen van een
voorziening ten behoeve van kinderen van meerdere scholen.
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INLEIDING
Kindante wordt al geruime tijd geconfronteerd met ontgroening in de regio waardoor er
terugloop plaatsvindt van leerlingenaantallen in de scholen.
De gevolgen van teruglopende leerlingenaantallen zijn van invloed op alle scholen van
Kindante. Zowel op het niveau van de individuele school als op het niveau van de totale
organisatie is terugloop merkbaar. Niet alleen in financieel en personeel opzicht, ook in
veranderende leerling-stromen en positionering in de regio. Daarmee zijn alle scholen
van Kindante betrokken in het proces.
De opgave van Kindante is om kwalitatief goed onderwijs binnen de financiële
mogelijkheden in alle omstandigheden te garanderen. Kinderen zijn het kapitaal van de
samenleving. We zijn daarom bereid om tijdig en adequaat de bakens te verzetten. De
voorliggende notitie getuigt daarvan. Niets doen nu, is geen optie. Keuzen zullen
gemaakt moeten worden, hoe pijnlijk deze ook zullen zijn in vele gevallen. Uitstel heeft
als groot risico dat later mogelijk nog pijnlijker keuzen gemaakt moeten worden.
Ter illustratie
Het regulier onderwijs binnen Kindante telt 44 BRIN-nummers per 1 augustus 2012.
Op 1
oktober 2011 telde de stichting acht BRIN-nummers onder de opheffingsnorm, hetgeen 18,6% is.
De reeds in 2008 uit de roulatie genomen Cantecleerschool en in 2012 uit de roulatie genomen St.
Cornelius
zijn
in
deze
berekening
buiten
beschouwing
gelaten.
Op 1 oktober 2015 telt de stichting op basis van de huidige bekende prognoses 14 BRIN-nummers
onder de opheffingsnorm, hetgeen 32,5% is, uitgaande van de geactualiseerde opheffingsnorm per
01-08-2013
Voor de beeldvorming is het van belang te onderscheiden, dat een aantal BRIN-nummers voldoet
aan de opheffingsnorm, terwijl de cijfers op (dis)locatieniveau daaronder liggen. Dislocaties welke
inmiddels ruim onder de opheffingsnorm liggen herbergen een groot risico, op zowel het gebied
van bedrijfsvoering als de kwaliteit van het onderwijs.
In de leerlingenaantallen zijn trends zichtbaar per school en regio met betrekking tot de verdeling
van onderbouw en bovenbouwleerlingen. Vrijwel op geen enkele school is de onderbouw zwaarder
dan de bovenbouw en dat betekent dat de krimp op stichtingsniveau in de nabije toekomst
onherroepelijk zal doorzetten, hetgeen ook in de cijfers terug te vinden is.
De cijfers tot en met 1 oktober 2011 zijn vastgesteld. Voor 1 oktober 2012 zijn de actuele cijfers
opgenomen (teldatum 01-10-2012) en voor de jaren daarna de prognoses, zoals vastgesteld door
de Nederlandse vereniging van Gemeenten, eventueel gecorrigeerd door de ervaringsgegevens van
individuele directeuren.
De betrouwbaarheid van die gegevens afzonderlijk is niet 100%.
Uit de prognoses blijkt dat er op enkele plaatsen van een te positief scenario is uitgegaan door te
werken met gelijkblijvende instroomgetallen. In de notitie 'Groeien door krimp' van de
besturenbond VOS/ABB is de waarschuwing opgenomen: “Allerlei natuurlijke en sociale processen
beïnvloeden de maatschappij waardoor prognoses een korte houdbaarheidsdatum hebben. De
onzekerheden nemen toe en prognoses worden onbetrouwbaarder naarmate de blik verder in de
toekomst reikt. Het is belangrijk dat directies beseffen dat het aanleveren van juiste en volledige
cijfers cruciaal is om op bestuurlijk niveau tijdig te kunnen bijsturen.”
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De gevolgen van krimp zijn niet in elke situatie identiek. De oplossingen zullen divers
zijn, in afstemming op de regionale situatie.
In Hoofdstuk 1 hebben we een samenvatting opgenomen van hetgeen landelijk op
overheidsniveau aan inzichten en feiten rondom krimp is vastgelegd. Deze informatie
plaatst de visie van Kindante en dus ook van de voorliggende notitie in een breder
landelijk kader.
In het kader van ‘Een koers voor Zuid-Limburg; actieprogramma Zuid-Limburg mei
2012’1 en het vervolg hierop door middel van een afgesloten convenant tussen de
Provincie Limburg, de gemeenten en de Rijksoverheid, wordt aan de schoolbesturen in
Zuid-Limburg gevraagd te komen tot een gemeenschappelijk beleid t.a.v. de huisvesting
en spreiding van onderwijslocaties. De schoolbesturen hebben zich hieraan verbonden en
zijn in het kalenderjaar 2012 met elkaar in gesprek gegaan hoe dit te realiseren. Het
gewenste resultaat is dat, rekening houdend met verschillen tussen stedelijke gebieden
en het ‘platteland’, in alle sub regio’s van Zuid-Limburg sprake moet zijn van een
toegankelijke onderwijsinfrastructuur en van kwalitatief hoogwaardig onderwijs, dat
voldoende ontwikkelingskansen biedt voor alle kinderen binnen de financiële
mogelijkheden van de bekostiging door de rijksoverheid. Dit moet het kader worden voor
schoolbesturen, kindpartners, gemeenten en alle andere betrokkenen bij het onderwijs.
De notitie van Kindante is een oproep en een belofte om samen de schouders te zetten
onder het vormgeven van een moeilijke en uitdagende heroriëntatie.
Het beleid van Kindante met betrekking tot ‘spreiding & huisvesting’ en de daarop
gebaseerde plannen passen in een bredere context van heroriëntatie. De noodzaak van
deze heroriëntatie is veelvoudig en beperkt zich niet tot Kindante of tot het primaire
onderwijs: alle schoolbesturen en alle vormen van het onderwijs in Zuid en Midden
Limburg zullen er vroeger of later mee geconfronteerd worden, als ze er al niet mee te
maken hebben (gehad).



1

De steeds hogere eisen die aan het (primaire) onderwijs gesteld worden, denk
daarbij aan:
-

doel en richting van de Wet Passend Onderwijs, welke in september 2014
in werking zal treden en scholen verplicht meer dan voorheen in te spelen
op de onderwijsbehoeften van kinderen bij gelijktijdig minder verwijzen
van kinderen naar het Speciaal Basis Onderwijs (SBO) en het Speciaal
Onderwijs (SO),

-

het versterken van het opbrengstgericht werken en tegemoet komen aan
de specifieke onderwijsbehoeften van kinderen.

-

het adequaat inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen binnen de
setting van het onderwijsleerproces.

Zie www.limburg.nl/kompaszuidlimburg
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De doorgevoerde en aangekondigde/ te verwachten bezuinigingen (o.a. het niet
geheel vergoeden van premiestijgingen en het achterblijven van vergoedingen
voor materiële instandhouding van schoolgebouwen, inventaris en leermiddelen).



De financiële effecten van de invoering van de Wet Passend Onderwijs, waarbij
regio’s met hoge verwijzingspercentages zoals in de gebieden waar Kindante en
andere schoolbesturen werkzaam zijn, geconfronteerd worden met aanzienlijke
kortingen op de bekostiging van SBO en SO scholen.



Veranderende regels ten aanzien van de bedrijfsvoering en de verantwoording
van ontvangen middelen.



De onvermijdelijke veranderende samenstelling van de populatie van
leerkrachten, waarbij over een aantal jaren een tekort aan leerkrachten dreigt bij
gelijktijdig beperkte instroom(mogelijkheden) van jonge leerkrachten.



Ontwikkelingen op het gebied van moderne communicatiestructuur en inzet van
sociale media hebben een steeds grotere impact op de organisatie van het
leerproces in en buiten de groep, evenals op de bedrijfsvoering op scholen en bij
de stichting.



De noodzaak om vanuit de eigen verantwoordelijkheid en met de eigen
mogelijkheden de sociaal economische kracht van de regio te versterken, waarbij
o.a. gevraagd wordt meer kinderen te interesseren voor en voor te bereiden op
beroepen met toekomst.

Het is voor Kindante duidelijk dat deze ontwikkelingen, samen met de opgave
voortvloeiend uit de krimp, een groot appel doen op de creatieve kracht van de scholen
en stichting.
Het nu voorliggende beleid met betrekking tot ‘spreiding en huisvesting’ past in het
strategische beleid van Kindante en sluit aan op andere plannen die eveneens in
uitvoering zijn genomen dan wel voorbereid worden. Plannen die er op gericht zijn de
kwaliteit van onze mensen verder te ontwikkelen en te versterken, leerkrachten in hun
kracht te zetten, de organisatie en aansturing van het onderwijsproces te verbeteren, de
samenwerking met andere besturen en partners te intensiveren, de organisatie kostendekkend te maken en jonge mensen in onze organisatie perspectief te geven met als
doelen:

1. Versterken kwaliteit van onderwijs om bij kinderen eruit te halen wat er in zit
2. Een financieel economische gezonde organisatie
3. Een goede onderwijsinfrastructuur met keuzemogelijkheden voor ouders
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4. Werkgelegenheid voor leerkrachten en andere medewerkers die deze ambities
onderschrijven en zich daarvoor inzetten
5. Midden en Zuid Limburg ondersteunen bij het versterken van haar sociale
structuur en economische kracht.

Dit alles vraagt om een flexibele weerbare organisatie.

CvB Kindante, Sittard november 2012/ januari 2013
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Hoofdstuk 1 LANDELIJKE EN REGIONALE INZICHTEN RONDOM KRIMP

Het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal
Overleg (IPO) werken sinds het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling “Krimpen met
Kwaliteit” (2009) samen aan de aanpak van de gevolgen van bevolkingsdaling. De cijfers
zijn afkomstig uit de Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012 van
Rijk, VNG en IPO
De “Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012” maakt duidelijk dat
de krimp- en anticipeerregio’s de uitdaging van bevolkingsdaling oppakken. Waar de
krimpregio’s richting de concrete programmering en uitvoering van plannen gaan die
inspelen op de krimp, bevinden de anticipeerregio’s zich nog veelal in de fase tussen
bewustwording en regionale visievorming. In de reactie op de krimp zijn vooral de fases
van programmering en van uitvoering spannend. Het komt dan aan op het maken van
keuzes over bijvoorbeeld aanpassing in voorzieningen in zowel kwalitatieve als
kwantitatieve zin.
Regio’s in Nederland bereiden zich voor op de transitie van bevolkingsgroei naar
bevolkingsdaling. Structurele krimp op regionale schaal zal, in combinatie met
ontgroening en vergrijzing, gevolgen hebben voor terreinen als wonen, ruimte,
onderwijs, zorg- en welzijnsvoorzieningen en werk. De transitie van bevolkingsgroei naar
bevolkingsdaling betekent meer dan alleen maar minder inwoners. Ontwikkelingen als
ontgroening en vergrijzing zorgen voor een andere dynamiek in de regio’s.
De ontgroening vindt in een aantal regio’s sneller plaats dan in de rest van Nederland. De
cijfers in onderstaande tabellen zijn gebaseerd op de Primos-prognoses uit 2011 en 2009
in combinatie met de meest recente prognoses van de provincies. Deze prognoses zijn
puntschattingen en geven op basis van de op dat moment meest reële inschatting van de
demografische ontwikkelingen de meest waarschijnlijke uitkomst weer. De prognoses zijn
gebaseerd op schattingen van demografische processen.
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Voor de beeldvorming zijn in de volgende tabellen de landelijke cijfers opgenomen.
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Een aantal regio’s krimpt al, de zogenaamde krimpgebieden. Andere regio’s krijgen hier
de komende decennia te maken. Deze worden anticipeergebieden genoemd.
Oorzaken bevolkingsdaling
De bevolking daalt in krimpgebieden doordat:


er minder kinderen geboren worden;



gezinnen met kinderen naar (grotere) steden trekken;



jongeren en hoogopgeleiden naar (grotere) steden trekken.

Gevolgen bevolkingsdaling
Doordat jongeren wegtrekken, vergrijst de bevolking in krimpgebieden. Een gemeente
met vooral oudere inwoners kan minder aantrekkelijk zijn voor bedrijven. Gebrek aan
goed opgeleide werknemers kan ertoe leiden dat bedrijven zich liever ergens anders
vestigen. Daardoor is er minder werk en trekken nog meer jongeren en jonge gezinnen
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weg naar de Randstad of naar grotere steden. Andere gevolgen van bevolkingsdaling
zijn:


minder scholen / locaties, omdat er minder leerlingen zijn;



leegstand van woningen, waardoor de huizenprijzen dalen;



minder zorgvoorzieningen;



winkeliers en bedrijven hebben minder omzet;



minder sporters, en dus minder sportfaciliteiten;



minder bezoekers voor theater, bioscoop of concerten, waardoor het aanbod
daalt;



minder reizigers in bus of trein, waardoor openbaar vervoerverbindingen minder
winstgevend worden.

De oorzaken en gevolgen van bevolkingsdaling verschillen per gebied. Daarom verschilt
ook de aanpak per regio. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld de woningvoorraad en
voorzieningen reorganiseren. Maar ze kunnen ook de economie en arbeidsmarkt
stimuleren. Bedrijven, zorginstellingen en scholen kunnen zorgen dat schoolverlaters
doorstromen naar werk in de regio, waardoor ze het gebied niet verlaten.

Samenwerken
Gemeenten kunnen en moeten met omliggende gemeenten samenwerken om met de
gevolgen van krimp om te gaan. Op het gebied van wonen en economie vervullen de
provincies en daarbinnen de gemeenten een regionale regietaak. Die regietaak ligt ook
bij de schoolbesturen en Kindante wil daar haar verantwoordelijkheid in nemen.
Door samenwerking besparen gemeenten op hun uitgaven en hoeven instellingen niet
dicht. Bijvoorbeeld door:


bouwplannen te schrappen / aan te passen aan de reële behoefte;



leegstand en aanpassing van woningen aan te pakken;



sportverenigingen samen te voegen;



een gemeenschappelijk bedrijventerrein te delen;



toeristen en dagjesmensen te stimuleren om naar het platteland te komen
(bijvoorbeeld door de aanleg van recreatiegebieden en stiltegebieden in de
natuur).



Goed gebruik gemeentefinanciën
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Ook
schoolbesturen
dienen met aanpalende besturen samen te werken.
Leerlingenstromen blijven immers niet beperkt tussen scholen van één bestuur en binnen
de grenzen van één gemeente.
Daarnaast hebben alle overheden te maken met bezuinigingen. Ook Kindante als
schoolbestuur ontkomt daar niet aan. Ook zij moet haar financiële middelen zo effectief
mogelijk inzetten om de kerntaak, het realiseren van kwalitatief goed onderwijs, te
kunnen realiseren.

De gevolgen van de krimp voor het onderwijs zijn daarmee een zaak voor gemeenten en
schoolbesturen, waarbij de schoolbesturen een primaire verantwoordelijkheid hebben
wanneer het gaat om de beleidskeuzes die leiden tot samenwerkingsvormen tussen
scholen, fusies en sluiting. Kindante betrekt bij haar beleid naast de interne partners
(ouders, leerlingen en personeel) de externe partners (gemeenten, collegabesturen en
kindpartners
waaronder
de
verantwoordelijken
voor
kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen en voor- en naschoolse opvang).

De beleidsnotitie “Krimp naar kans” geeft vorm aan de wijze waarop Kindante haar
verantwoordelijkheid neemt om te komen tot de spreiding en huisvesting van
onderwijsvoorzieningen, waarbinnen de kerntaak vorm kan worden gegeven
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Hoofdstuk 2: ALGEMENE STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN KINDANTE
Zoals veel bedrijven en organisaties in Limburg worstelt ook Kindante met de effecten
van de bevolkingskrimp en de gelijktijdige ontgroening, mede als gevolg van het vertrek
van jongeren uit de provincie Limburg. In combinatie met de bezuinigingen en
veranderende regelgeving vanuit de overheid dwingt dit Kindante zich bijna permanent te
(her)bezinnen op haar primaire opdracht en wat daarbij nodig is om kinderen de beste
ontwikkelingsmogelijkheden mee te geven.
Dit is verankerd in onze missie en visie:
2.1 “MISSIE - WAT ONS BINDT
‘leren leren, leren leven’
Het kind staat daarbij voorop en dus centraal, ieder kind is uniek en heeft talenten. Elk kind is bijzonder en elk
kind mag er zijn. Kinderen zijn gelijkwaardig.
Het ontwikkelproces rendeert voor het kind en voor de samenleving.
Het onderwijs, de leerkrachten en alle andere Kindante medewerkers, samen met ouders en anderen, stellen
het kind in staat zich te ontwikkelen tot een kansrijke en gelijkwaardige medeburger, welke zelfbewust en
maatschappelijk betrokken deelneemt aan de samenleving.
We verbinden ons aan de rechten van het kind, zoals vastgelegd in het handvest van de Verenigde Naties. Het
gaat daarbij primair om de artikelen in het handvest die expliciet over onderwijs gaan, maar ook waar het
veiligheid en ontwikkeling in een breder maatschappelijk perspectief betreft.
Voor alle betrokkenen streven we naar een passend leer- en ontwikkelklimaat om ‘leren leren, leren leven’
inhoud te geven en toe te passen.

2.2 VISIE – HOE WE NAAR ONSZELF KIJKEN IN HET PERSPECTIEF VAN ONZE
OMGEVING
We zijn een onderwijskundige organisatie waar alle talenten kansen krijgen, groot kunnen en mogen worden.
Waar een ieder, ongeacht achtergrond of afkomst, welkom is, gekend en erkend wordt in authenticiteit en
autonomie. We stellen in dit verband maar één eis: respect in woord en daad voor de ander.
We maken mensen sterker zodat zij een waardevolle plek in de samenleving kunnen verwerven, in het besef
dat de toekomst anders is dan het heden en het verleden.
We bieden een omgeving die zich kenmerkt door veiligheid, uitdaging, plezier en transparantie.
Om in de kinderen te kunnen investeren, moeten we in de medewerkers investeren en moeten de medewerkers
in zichzelf en elkaar investeren.
Om dat investeren goed te doen, gebruiken we ook de denkkracht en ervaringen van anderen dan wijzelf, met
als doel bij ons zelf en de ander het maximale eruit te halen en te groeien. Elkaar sterker maken.
Dus gaan we ook op zoek naar meer en andere middelen dan de overheid ons beschikbaar stelt en aanreikt.
Ten behoeve van kinderen betekent dat ‘investeren’, vooral onderwijs vorm geven dat inspireert, boeit en
uitdaagt om er uit te halen wat er in zit.
Voor medewerkers, ouders, kindpartners en andere partners betekent dat investeren:


Inspireren, boeien en uitdagen in werken, opvoeden en leren, ook hier om er uit te halen wat er in zit;



Samenwerking met anderen, gericht op meerwaarde primair voor de kinderen, maar ook voor alle andere
concreet betrokkenen.
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Leren van onze fouten en vergissingen

Van kinderen wordt verwacht dat zij in zichzelf en anderen investeren en dat ook zij willen leren van fouten en
vergissingen van henzelf en van anderen.”

Daaraan hebben we toegevoegd:
2.3 “BEHOEFTEN KINDEREN ALS LEIDRAAD”


Kind centraal betekent dat de vraag “wat heeft een kind nodig?”, uitgangspunt is bij hetgeen de leerkracht,
de school het kind kan bieden. De behoeften van het kind zijn leidend, niet het curriculum of de methode.
Curriculum, methoden en ICT zijn middelen om het leren te stimuleren en, in het geval van ICT, grenzen
te verleggen. Leren en uitdagen nieuwsgierig te zijn. De wil en de capaciteit te ontwikkelen om
onderzoekend in het leven en de wereld te staan.



Daar waar het moet en waar het kan, bieden we ‘onderwijs op maat’. Samen zo lang het kan, anders
wanneer het moet.



“Het kind voorop” betekent dat bij het maken van keuzen in het belang van het kind, het belang van een
school of van de stichting ondergeschikt is.



Daar waar wij door bezuinigingen en krimp keuzen moeten maken, staan de kwaliteit van het onderwijs en
de behoeften van het kind voorop. Om dat waar te kunnen maken, moeten we effectief en efficiënt met de
toegekende en verworven middelen

omgaan. “

Relevant voor de relatie van Kindante met gemeenten waar Kindante haar scholen heeft
gevestigd is de laatste passage die we in ons strategisch document onder de paragraaf
‘Partnerschap’ hebben opgenomen.


“Wat voor de kinderen geldt, geldt ook voor alle andere medewerkers van Kindante; ook zij hebben
talenten, zijn uniek en krijgen de kans volwaardig in de samenleving te participeren.



Daar waar het moet en waar het kan, spelen we in op de specifieke behoeften van een ieder.



Wat we van de kinderen en ouders vragen, vragen we ook van onszelf en van onze partners.



Wij kunnen veel, maar niet alles. We vragen daarom aan anderen met ons samen te werken. Dit is zo voor
alle teams, alle scholen, stafbureau, CvB, GMR, Raad van Toezicht en voor onze stichting als geheel en dus
voor een ieder van ons.



Om te leren wat werkt en ook duurzaam effect heeft, verbinden wij ons met kennisinstellingen, in het
bijzonder die in de Euregio



We dragen waar mogelijk bij aan de leefbaarheid van de wijk, buurt, dorpskern, dorp of gemeente, maar
nooit ten koste van de kwaliteit van het onderwijs en altijd binnen de financiële mogelijkheden van de
stichting.”2

Vanuit onze strategische visie kan het niet anders dan dat wij krimp en bezuinigingen,
weliswaar als lastig beschouwen, maar ook als een uitdaging zien om onder alle
omstandigheden vast te houden aan de drive op lange termijn kwalitatief hoogstaand
onderwijs te blijven realiseren vanuit een financieel economisch gezonde basis: het
basisonderwijs en alles wat daarmee samenhangt, legt het fundament voor alles wat een
kind met zijn talenten kan realiseren. Het fundament moet goed zijn, repareren is maar
beperkt mogelijk. Kindante hecht er waarde aan om bovenstaand proces samen met de
ouders /verzorgers vorm te geven.
2

Vanuit onze wettelijk verankerde opdracht zijn scholen primair gepositioneerd als onderwijsvoorzieningen.
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Daarom schrijven we in ons strategisch beleid in het voorwoord dan ook:
“Het strategisch beleid van Kindante, zoals verwoord in dit document, heeft twee functies:
We maken duidelijk aan onze omgeving waar onze ambities liggen en wat we daar voor willen inzetten. Tevens
is het een uitnodiging om daar waar wenselijk samen met ons aan de slag te gaan, zeker als onze missie en
visie en die van andere organisaties in de kern op elkaar aansluiten. Voor alle medewerkers van Kindante is het
een kompas voor het individueel en gezamenlijk handelen.
Het beschrijft niet wat we nu zijn, wel wat we willen zijn.
We hebben een analyse gemaakt van de kansen en bedreigingen. De samenleving is aan grote veranderingen
onderhevig en beïnvloedt onze omgeving in positieve en negatieve zin. Nadenkend hierover komen een aantal
beelden naar boven, zoals:


Krimp en ontgroening in ons werkgebied



Crisis in de wereldeconomie



Noodzaak tot samenwerking op alle niveaus en met verschillende en wisselende



Complexiteit van de samenleving en doorontwikkeling van de kritische burger



Wetgeving met betrekking tot ‘passend onderwijs’ in combinatie met bezuinigingen en veranderende
financieringsgrondslagen

partners

Dit biedt kansen, maar brengt ook (grote) risico’s met zich mee. Als Kindante kunnen we veel, maar niet alles.
We zijn sterk op onze core business, maar klein als het gaat om het spelen van een rol in de maatschappelijke
dynamiek.
Onze opgave is daarom dan ook te bouwen aan een flexibele en weerbare organisatie, aan flexibele en
weerbare mensen om zo altijd te kunnen voldoen aan wat nodig is voor de kinderen, zodat ook zij flexibel en
weerbaar zijn. “

Vanuit deze achtergrond zijn we gekomen tot algemene uitgangspunten in hoofdstuk 2
en tot het ‘plan’ in hoofdstuk 3.
Van belang is te weten dat op dit moment bijna alle scholen van Kindante een
basisarrangement van de Inspectie voor het Onderwijs hebben; 5 scholen hebben een
basisarrangement met attendering. Dit houdt in dat alle scholen minimaal voldoen aan de
normen van de Onderwijsinspectie. Indien een school geen basisarrangement verkrijgt
en men er niet in slaagt binnen een jaar voldoende verbeteringen te realiseren, kan dat
leiden tot vermindering of stop zetten van de bekostiging. De inspectie heeft jaarlijks
overleg met het bestuur, waarbij de analyse van de resultaten van kinderen
(zogenaamde tussen- en eindopbrengsten) per school het belangrijkste gespreksitem is.
Daarnaast bezoekt de Inspectie iedere vier jaar iedere school en kan zij ook zogenaamde
themaonderzoeken verrichten. Ongewijzigd beleid t.a.v. de instandhouding van kleine
scholen en (dis)locaties is risicovol in het licht van behoud van deze basisarrangementen
in de toekomst.
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Hoofdstuk 3: VERTALING ALGEMENE STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN NAAR
KADERS HUISVESTING EN SPREIDING ONDERWIJSLOCATIES.

Centraal uitgangspunt is: Kindante realiseert een zodanige spreiding van
scholen en kindfuncties, dat deze hun onderwijskundige opdracht op kwalitatief
hoogwaardige wijze op lange termijn kunnen realiseren vanuit een financieel
economisch gezonde basis.
De krimp van leerlingenaantallen heeft gevolgen voor alle scholen van de Stichting
Kindante. Het huidige scholenpotentieel en de locaties daarvan kunnen niet in de huidige
vorm en omvang gehandhaafd blijven. Bij de uitvoering van het opgestelde beleid zal de
Stichting Kindante opereren binnen de daartoe opgestelde wettelijke kaders.
Stichting Kindante neemt haar verantwoordelijkheid door vanuit de nu bekende gegevens
beleid te ontwikkelen. Op de korte termijn betekent dat een eerste inventarisatie en
interventie op basis van de opheffingsnorm. Vanuit haar strategisch beleid komt Kindante
tot een drietal uitgangspunten die alle drie van belang zijn in het proces van
teruglopende leerlingenaantallen en het bieden van goed onderwijs in de regio:


Kindante verzorgt kwalitatief goed onderwijs.



Kindante is een financieel gezonde organisatie.



Kindante biedt ouders keuze uit verschillende scholen en arrangementen.

Deze uitgangspunten staan in relatie tot elkaar en kunnen niet als losstaande
uitgangspunten beschouwd worden.
Een korte toelichting per uitgangspunt.


Kindante verzorgt kwalitatief goed onderwijs

De kwaliteit van het onderwijs is meer dan het basisarrangement van de inspectie en de
te behalen opbrengsten. Het betreft ook de kwaliteit van de processen, waarbinnen het
onderwijs wordt vormgegeven en de mogelijkheden die de organisatiegrootte biedt om
het proces vorm te geven. In het vervolg van deze notitie wordt er meer inhoud gegeven
aan hetgeen bedoeld wordt met de kwaliteit van processen.
Een school realiseert kwaliteit binnen een aantal randvoorwaarden als middelen,
huisvesting, deskundig personeel. Deze randvoorwaarden hangen samen met de
financiële mogelijkheden van de school.



Kindante is een financieel gezonde organisatie

Iedere school van Kindante is in staat om op basis van de basisfinanciering het onderwijs
te verzorgen. Subsidies zijn tijdelijk van aard en worden daarin niet meegenomen.
Wanneer een school drie achtereenvolgende jaren onder de opheffingsnorm valt stopt de
bekostiging. De school is dan financieel niet levensvatbaar. De WPO biedt de
mogelijkheid een school open te houden als deze langer dan drie jaar onder de
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opheffingsnorm zit, namelijk door gebruik te maken van de gemiddelde schoolgrootte
binnen het bestuur. De bekostiging van het ministerie stopt in dat geval niet. Dat beleid
wordt nu binnen Kindante gehanteerd om verschillende scholen die al langer dan drie
jaar onder de opheffingsnorm zitten in stand te houden. Echter, met een sterk dalende
trend die zich inmiddels voor de hele stichting doet gelden, is het voor de langere termijn
niet haalbaar om op basis van dit beleid door te gaan met het open houden van locaties
onder de genoemde opheffingsnorm.



Kindante biedt ouders keuze uit verschillende scholen en arrangementen

Kindante vindt het van belang dat ouders kunnen kiezen uit scholen en arrangementen.
Kindante kan ouders duidelijk maken welk aanbod van scholen/onderwijsvoorzieningen
zij in de regio te bieden heeft. Wat de spreiding in denominaties betreft wordt opgemerkt
dat voor openbare scholen een en ander wettelijk is verankerd. Voor de bijzondere
scholen heeft het bestuur een eigen verantwoordelijkheid. De keuzemogelijkheden voor
scholen en arrangementen betreft niet alleen de denominatie, maar ook het
onderwijskundig concept van waaruit gewerkt wordt en de wijze waarop in het kader van
de nieuwe wet “Passend Onderwijs” de ondersteuning voor kinderen met speciale
onderwijsbehoeften is ingericht.
Op de langere termijn zal proactief ingezet worden op samenwerkingsvormen tussen
scholen en kindpartners om de kwaliteit van het onderwijs en kindvoorzieningen vanuit
de ketenpartners te garanderen.

Interventies in het scholenbestand en de organisatie van de samenwerking van en tussen
scholen op korte en lange termijn zijn noodzakelijk vanuit de volgende argumentatie:


Het kunnen blijven garanderen van kwalitatief goed onderwijs, en zeker het
verbeteren ervan, staat onder druk o.a. als gevolg van onderstaande factoren, welke
situationeel zich in sterkere of mindere mate kunnen voordoen.
Combinatiegroepen
vergen
op
het
gebied
van
differentiatie
en
klassenmanagement meer van leerkrachten dan leerjaargroepen; bij 3
jaargroepen in één klas is het geven van gedifferentieerde instructie zo goed als
onmogelijk.
Implementatie van de Wet Passend Onderwijs zal voor de meeste scholen extra
inspanningen betekenen om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden en
de uitdaging voor leerkrachten nog groter maken dan deze nu al is.
De sociale leef- en leeromgeving voor kinderen in een situatie van weinig kinderen
in een jaargroep wordt steeds schraler als gevolg van het ontbreken van
voldoende leeftijdsgenoten.
Een kleine school biedt weliswaar een in principe veilige en overzichtelijke
omgeving, maar kan de leer- en gedragsontwikkeling van kinderen in soortgelijke
ontwikkelstadia ook beperken. Binnen een kleine school zijn de mogelijkheden
voor kinderen beperkter daar waar het gaat over het spiegelen en imiteren van
gedrag. Daarnaast zijn de mogelijkheden wat het samenwerken op verschillende
niveaus betreft, afhankelijk van de samenstelling van de groep die in omvang en
onderlinge differentiatie begrensd is.
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Een klein team moet evenveel taken verrichten als een groot/ groter team (onder
meer onderwijskundige schoolontwikkeling en aan het onderwijs gerelateerde
activiteiten), waardoor de taakbelasting van leerkrachten extra toeneemt afgezet
tegen grotere teams.
Een klein team is meer kwetsbaar daar waar tegemoet gekomen moet worden
aan de vragen en behoeften van het kind.
Idem wat betreft het voldoen aan de regelmatig aangescherpte normen, gesteld
door de Onderwijsinspectie.
De wet passend onderwijs stelt hogere eisen aan de leerkrachten in het omgaan
met kinderen met speciale aandacht; in de regel heeft een groter team meer
specialistische functies in huis, welke vaak direct inzetbaar zijn.
Leerkrachten met specialisaties kunnen minder uit de voeten op een kleine school
dan op een grotere school
Een kleine school of locatie heeft minder mogelijkheden om het
onderwijsleerproces te organiseren.
Een kleine school heeft minder mogelijkheden met kindpartners samen te werken.
Op een kleine school is beperkte tijd beschikbaar voor aansturing school en
contacten met ouders als gevolg van toenemende lestaken bij de directeur.
Idem voor de Intern Begeleider op het gebied van de zorg.
Idem voor de ICT-er ten aanzien van zijn inzet ten behoeve van de infrastructuur
op school en de inzet van moderne hulpmiddelen in het leer- en ontwikkelproces.
Idem voor leerkrachten met coördinerende taken (zoals taal en rekenen) of een
specialisme (bijv. op het gebied van gedrag).



Bezuinigingen op onderwijs in combinatie met doorzettende krimp en veranderende
eisen en taakstellingen vergroten de druk op het personeel van alle scholen en kleine
scholen en locaties in het bijzonder.



We willen ook in de (nabije) toekomst ervoor zorgen dat al onze scholen een
basisarrangement hebben en duurzaam behouden. Daarnaast is het de missie van de
stichting om vorm te geven aan meer dan de realisatie van de kwaliteit van het
basisarrangement alleen.

Daarnaast speelt dat de exploitatie van schoolgebouwen als gevolg van leegstand,
noodzakelijke (onderhouds)investeringen, hoge energiekosten in combinatie met
achterblijvende vergoedingen van de overheid op het gebied van ‘materiële
instandhouding’ en het niet bekostigen van investeringen in zaken zoals Smartboards en
Touchscreens, negatief uit de pas loopt. Het niet investeren is geen optie: we moeten
kinderen immers gelijkwaardige uitgangssituaties kunnen bieden. Sluiting van scholen /
locaties is ook vanuit deze optiek een financieel economische noodzakelijkheid.
Het gaat samenvattend over zaken die direct en indirect de ontwikkelmogelijkheden van
kinderen raken.
De Stichting Kindante wil vanuit beleid proactief reageren in samenwerking met
ketenpartners en andere besturen. We staan nu voor kwalitatief onderwijs, we houden de
ontwikkeling van de resultaten van de kinderen op alle scholen in de gaten en daar waar
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we zien dat de resultaten zich minder positief ontwikkelen, wordt er ingegrepen. Kleine
scholen hebben in deze gemiddeld gesproken een hoger risicoprofiel dan scholen met een
grotere omvang. De nu door ouders en andere betrokkenen als vanzelfsprekend ervaren
kwaliteit kunnen we niet duurzaam garanderen.
Als gevolg van krimp en bezuinigingen (in onderwijs, zorg en bij gemeenten) worden de
mogelijkheden om kleine scholen dankzij de omvang van de stichting open te houden
minder. Een groeiend aantal scholen en locaties moet nu en in de toekomst een beroep
doen op de solidariteitsmiddelen van de stichting. We zullen daarom nu moeten ingrijpen
om ook straks voor de kwaliteit van het onderwijs garant te kunnen staan.
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3.1 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN:
Om tot de gewenste herverdeling van het scholenaanbod te komen kan gekozen worden
voor verschillende scenario’s. Aan de basis van de beslissing hierover staat het
uitgangspunt, dat niet alleen afwegingen gemaakt dienen te worden over scholen onder
de opheffingsnorm, maar dat het totale scholenbestand in de beleidskeuzes wordt
meegenomen. Daarnaast geldt als uitgangspunt, dat het beleid het totale voedingsgebied
van Kindante bestrijkt en er geen afzonderlijke strategische plannen ontwikkeld worden
per gemeente. Keuzes van ouders en daaraan gerelateerde leerlingenstromen worden
immers door meer en soms andere factoren bepaald dan alleen de fysieke
gemeentegrenzen.
Wel veronderstelt dit vertalingen naar verschillende regionale
situaties, waarbij ook van gemeenten gevraagd zal worden oplossingen mede mogelijk
te maken die gemeentegrenzen en -belangen overstijgen. Iedere gemeente heeft
specifieke kenmerken en omstandigheden, die o.a. tot uiting komen in verschillende
opheffingsnormen. De positie van Kindante is overal verschillend. De visie van Kindante
is overal gelijk:
1. Het
beleid
anticipeert op de zich progressief ontwikkelende krimp in
leerlingenaantallen ten gevolge van vergrijzing en ontvolking binnen het voedingsgebied
van de Stichting Kindante. De genoemde vergrijzing en ontvolking is een fenomeen
waarmee niet alleen de Stichting Kindante te maken heeft, maar ook ketenpartners als
peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, voor-, tussen- en naschoolse opvang, sociaalculturele instellingen, verenigingen en gemeenten: kortom, de krimp heeft impact op een
breed front van voorzieningen. Voor alle voorzieningen geldt dat er voldoende volume in
leerlingen aantallen nodig is, zowel vanuit het perspectief van de ontwikkeling van de
kinderen, als vanuit financiële noodzaak.
2. Vanuit het beleid van de Stichting Kindante, zoekt Kindante contact met haar partners
(ouders, kindorganisaties, gemeenten en collega-besturen) op, om daar waar de
belangen gemeenschappelijk zijn tot de best mogelijke oplossingen voor kwalitatief
hoogstaand onderwijs en welzijn van kinderen te komen. Oplossingen dragen altijd bij
aan de kwaliteit van het primaire proces, de financieel economische gezondheid van de
betrokken onderwijs- en kindpartners en duurzame fysieke voorzieningen.
3. De kadernotitie “Van krimp naar kans” is bepalend voor het beleid betreffende de
aansturing van scholen en locaties en het beleid rond de denominatie van scholen.

3.2 CRITERIA DIE BEPALEND ZIJN VOOR SPREIDING:
Uitgangspunten zijn: de opheffingsnorm 3 en/of een financieel economisch gezonde basis.
Als een school gedurende drie achtereenvolgende jaren onder de opheffingsnorm zit of
als te voorzien is dat die school op basis van leerling-prognoses structureel onder de
opheffingsnorm zal gaan komen, wordt overgegaan tot sluiting, al dan niet in de vorm
3

Voor formule voor het berekenen van de stichtings- en opheffingsnorm artikel 77 en 154 van de WPO. In principe wordt de
rijksbekostiging stopgezet , indien deze 3 jaar achtereen minder leerlingen heeft dan de opheffingsnorm die geldt in de gemeente waar de
school gehuisvest is. Uitzonderingssituaties staan genoemd in artikel 153 en 157 van de WPO. De regeling “Vaststelling nieuwe stichtingsen opheffingsnormen” is geactualiseerd in december 2012 Staatscourant 2012 nr. 26469 20 december 2012. De nieuwe opheffingsnormen
gelden niet met terugwerkende kracht.
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van een fusie. Criteria om scholen te sluiten of te laten fuseren zullen in samenhang
bekeken worden bij de keuze van het definitieve scenario. De opheffingsnorm en een
financieel gezonde basis zijn harde criteria.

Voor scholen boven de opheffingsnorm gelden de volgende criteria.
1. De kwaliteit van onderwijs moet voor de korte en langere termijn gegarandeerd
kunnen worden.
2. Het totaal aan onderwijsvoorzieningen moet op het niveau van Kindante structureel
financieel te bekostigen zijn. Criterium is dat de optelsom van het exploitatieresultaat
van de integrale meerjarenbegroting van een school op basis van de Rijksbekostiging
kostendekkend moet zijn; met andere woorden: de school moet vanuit eigen
middelen kostendekkend zijn.
Beide factoren zijn bepalend voor de verdere concrete besluitvorming rondom bestaande
scholen, leidend tot een van de hierna weergegeven scenario’s.
Uitgaande van deze twee criteria dient daarbij invulling gegeven te worden aan:


Het zo passend mogelijk kunnen verzorgen van onderwijs



Keuzemogelijkheden voor ouders om een keuze te maken voor een school en
arrangementen.



Spreiding van denominaties (voor zover ouders daar belang aan hechten).

3.3 SCENARIO’S OM TE KOMEN TOT EEN GOEDE SPREIDING VAN SCHOLEN
Bij de concretisering van het beleid heeft Kindante de verantwoordelijkheid alle scholen
ressorterend onder de stichting te betrekken bij de uitvoering, omdat alle
scholen/locaties in de toekomst te maken zullen krijgen met de gevolgen die voortvloeien
uit dit beleid, waarbij ouders degenen zijn die voor hun kinderen een school kiezen. Dat
is een groot goed.
De concretisering krijgt vorm door onderstaande scenario’s, welke niet in volgorde van
prioritering zijn benoemd:
1.

Fusie van twee of meer scholen tot één school, al dan niet met een dislocatie, welke
kan uitgroeien tot een onderwijslocatie, brede school, brede maatschappelijk
voorziening of een
Kindcentrum. Fusie is alleen dan mogelijk wanneer een
substantieel deel van de leerlingen van de op te heffen school instroomt in de
school van de fusiepartner. De fusiecompensatie wordt vastgesteld op basis van het
daadwerkelijke aantal gerealiseerde leerlingenaantal.

2.

Opheffen van een locatie behorende bij een hoofdvestiging, waarbij het brinnummer
gehandhaafd blijft en de leerlingen op één centrale locatie worden ondergebracht,
met als doel de financiële en personele middelen efficiënter in te zetten waardoor
de gewenste onderwijskwaliteit duurzamer gegarandeerd kan worden.
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3.

Bestuursoverstijgende samenwerking welke kan leiden tot opheffing, overdracht of
fusie tussen scholen.

4.

Opheffing van een school en bijbehorend brinnummer. Sluiting van een school leidt
tot het uitblijven van financiering van de daaruit voortvloeiende leerlingenstroom,
ongeacht of deze zich manifesteert richting één school of richting meer scholen.

5.

Het handhaven van een school, welke kan uitgroeien tot een onderwijslocatie, brede
school, brede maatschappelijk voorziening of een Kindcentrum.

De ambitie van Kindante is het (mede) realiseren van Integrale Kind centra.
Integrale Kind centra (IKC) zijn voorzieningen voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar zij
gedurende de dag komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en anderen te
ontmoeten.
Het IKC biedt in één organisatie, een totaalpakket op het gebied van onderwijs,
opvoeding, ontspanning, ontwikkeling en opvang.
Daar het onmogelijk is gezien de huidige situatie van Krimp in leerlingenaantallen en de
daaraan gerelateerde voorzieningen op elke onderwijslocatie een IKC te realiseren is er
gekozen om te werken vanuit 5 typen kindvoorzieningen.
Ter verduidelijking worden de volgende vormen onderscheiden:
1. Onderwijslocatie.
Binnen deze locatie wordt onderwijs verzorgd. Voor
kindvoorzieningen wordt een centrale locatie gebruikt.

deelname

aan

andere

2. Brede school
Hier is sprake van losstaande organisaties en activiteiten. Er is geen inhoudelijke
afstemming of samenwerking. Denk hierbij aan een school waar de peuterspeelzaal
en de buitenschoolse opvang in het gebouw zijn ondergebracht.
3.

Brede Maatschappelijke voorziening
Ook hier is geen inhoudelijke samenwerking. Afstemming is vanuit de VVE
peuterspeelzalen naar de basisschool en andere kindpartners wenselijk. Het kan zijn
dat men een gebouw deelt. Afstemming vindt voornamelijk plaats vanwege logistieke
omstandigheden. Gezamenlijke activiteiten zijn meestal eenmalig. Deze vorm van
samenwerking vinden we in een omgeving waar buitenschoolse opvang minder van
toepassing is of te weinig draagvlak kent waardoor het voor kindpartners minder
interessant is om hier een locatie te openen. Binnen een Brede Maatschappelijke
Voorziening
heeft
men
wel
ten
minste
een
VVE
Peuterspeelzaal,
Schoolmaatschappelijk werk en laagdrempelige verlengde schooldagactiviteiten. Ook
zoekt men samenwerking met de directe omgeving waar de Brede Maatschappelijke
Voorziening gelokaliseerd is. Voor de partners is het belangrijk dat het volume van de
deelname aan de voorziening groot genoeg is om rendabel te kunnen werken.
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4.

Compact Kindcentrum
Binnen het kindcentrum is
een totaalpakket op het gebied van onderwijs,
opvoeding, ontspanning, ontwikkeling en opvang.
Vanuit de formulering over de meerwaarde van de samenwerking tussen de partners
wordt een gemeenschappelijke programmering en ontwikkelingslijn opgesteld. In de
activiteiten is niet alleen sprake van een aaneenschakeling, maar vooral ook van een
doorgaande lijn. Op dit ambitieniveau wordt aandacht besteed aan leren van en met
elkaar en gekeken naar de overeenkomsten en verschillen tussen de partners.
Inhoudelijk wordt aandacht besteed aan zorg, veiligheid, het wegwerken van
achterstanden, VVE, enz. Bij voorkeur zitten de samenwerkende partners in één
gebouw, dat ook een sociaal-culturele functie voor de wijk heeft.

5.

Integraal Kindcentrum
Dit is de meest vergaande manier van samenwerken. Partners werken vanuit één
organisatie, bij voorkeur in één gebouw, aan de ontwikkelingsdoelen en de gehele
organisatie wordt hierop afgestemd. Naast inhoudelijke samenwerking in de thema’s
zoals beschreven bij het kindcentrum, wordt er gewerkt aan de gezamenlijke
profilering en gezamenlijke financiën. Er wordt gewerkt vanuit één pedagogische
visie, één plan en één managementteam.

Kindante hecht naast de onderwijsontwikkeling voor elk kind, grote waarde aan de
totaalontwikkeling voor elk kind. Daarbij zijn ouders/verzorgers de belangrijkste partner.
Een goede communicatie en relatie met ouders /verzorgers zijn voorwaarden om de
totaalontwikkeling van elk kind te optimaliseren en recht te doen aan de behoefte van
het kind. Hierbij zjn vertrouwen en samenwerking vanuit respect tussen de ouders,
school, besturen en kindpartners basisvoorwaarden.
Het beleid voor de langere termijn is erop gericht dat we een spreiding van levensvatbare
scholen kunnen garanderen. Levensvatbare scholen met kindvoorzieningen die passend
zijn op de behoeften van ouders en die gerealiseerd worden in samenwerking met
kindpartners, gemeente en ouders. Ook hier blijven ‘kwaliteit’ en een ‘gezonde financieel
economisch basis’ voorwaardelijk.

pag. 24

januari 2013

