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Voorwoord

Hoe gaat Noord-Groningen om met de sterk verminderde vraag naar basisonderwijs? Wat zijn de gevolgen van 

demografische krimp voor het bestaande scholenbestand? Het zijn twee vragen die de bestuurders van 

Lauwers&Eems en VCPO Noord-Groningen indringend bezig houden. Deze vragen vormden aanleiding om 

onderzoek te laten doen naar een mogelijk gewenste scholenspreiding in Noord-Groningen. Begin januari 2014 

verscheen het rapport Toekomstscenario’s I Scholenspreiding Noord Groningen en in juni 2014 is het vervolg, 

Toekomstscenario II, gepresenteerd. 

Voor u ligt het derde deel in deze reeks: Definitief spreidingplan Noord-Groningen. Scenario III. 

Als besturen willen wij nadenken over en verantwoordelijkheid nemen voor een goede spreiding van scholen. Zo’n 

spreiding moet inspelen op de verwachte demografische krimp. Ook in de toekomst zijn scholen nodig waar 

onderwijs wordt verzorgd waarvan de kwaliteit gewaarborgd is. Ook spelen betaalbaarheid en duurzaamheid een 

belangrijke rol. Net als Toekomstscenario’s I en Toekomstscenario II bestaat ook Scenario III uit het beeld dat ons 

daarbij voor ogen staat.

In deze derde versie van ons toekomstscenario hebben wij (opnieuw) de opbrengst verwerkt van de vele 

gesprekken die na verschijning van Toekomstscenario II zijn gevoerd.

Waar Toekomstscenario’s I en II geen definitieve voorstellen waren, is de status van dit document anders. Dit 

document is het definitieve voorstel van de bestuurders in de vorm van een voorgenomen besluit. Dit 

voorgenomen besluit wordt onderdeel van de formele te volgen procedures. Wij zien deze gesprekken met 

vertrouwen tegemoet.

17 december 2014

Marianne Volp-Kortenhorst en Simon van der Wal
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Overzicht van het proces

Ontwikkelen 

Toekomstscenario’s I 

scholenspreiding Noord 

Groningen 

Ontwikkelen 

Toekomstscenario II 

scholenspreiding Noord 

Groningen 

Ontwikkelen 

Toekomstscenario 

III spreidingsplan 

Noord Groningen

 Analyse van de 

leerlingenprognoses.

 Interviews met diverse 

geledingen binnen L&E en 

VCPO.

 Uitwerken van twee 

scenario’s voor de 

toekomstige 

scholenspreiding in Noord 

Groningen.

 Uitwerken van 

(succes)voorwaarden voor 

de implementatie van deze 

scholenspreiding.

Presentatie van het rapport 

Toekomstscenario’s I 

scholenspreiding Noord 

Groningen 

 Bespreken van  

Toekomstscenario’s  

Scholenspreiding Noord 

Groningen I met diverse interne 

en externe betrokkenen van L&E 

en VCPO.

 Beide managementteams (van 

VCPO en L&E) formuleren vanuit 

kennis van de situatie een 

spreidingsvoorstel.

 Managementteams van VCPO en 

L&E komen in harmonie tot een 

gezamenlijk spreidingsplan.

Presentatie van het rapport 

Toekomstscenario II

scholenspreiding Noord 

Groningen 

 Scenario II, 10 juni 2014

 Consultatieronde via 

spreekuren en op 

uitnodiging.

 Verkenning van de 

juridische mogelijkheden 

die realisering van dit plan 

zouden kunnen 

ondersteunen.

 Beslissing over wijze van 

vervolg: eind 2014

08-01-2014 10-06-2014

Besluitvormings-

fase

 Scenario III, 17 december 

2014.

 Voorbereiding 

besluitvorming jan/

febr. 2015.

Tot juni 2015:

 Formele besluitvorming 

GMR’en en 

toezichthouders.

 Onderzoek juridische 

vormgeving samenwerking.

17-12-2014

Publicatie van het rapport 

Toekomstscenario  III

definitief spreidingsplan Noord 

Groningen

Op de volgende pagina’s wordt dit proces verder toegelicht.
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Ontwikkeling 

Toekomstscenario’s I en II

Ontwikkelen 

Toekomstscenario’s I 

scholenspreiding Noord 

Groningen 

Ontwikkelen 

Toekomstscenario II 

scholenspreiding Noord 

Groningen 

Ontwikkelen 

Toekomstscenario 

III spreidingsplan 

Noord Groningen

Besluitvormings-

fase

In augustus 2013 lieten we organisatieadviesbureau Van Beekveld & Terpstra een onderzoek uitvoeren. Ze brachten de leerlingprognoses in kaart voor de 

komende 15 jaar en achterhaalden de voorwaarden waaraan de inrichting en spreiding van onze basisscholen moeten voldoen. De volgende doelgroepen 

waren bij dit onderzoek betrokken: ouders en personeelsleden uit de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden, de interne toezichthouders, de 

managementteams, de bestuurders en de wethouders van de betrokken gemeenten De Marne, Eemsmond, Winsum en Bedum. Een belangrijk resultaat van 

het onderzoek was de formulering van een aantal criteria voor toekomstige scholenspreiding: kwaliteit/goed werkgeverschap/duurzaamheid (gerelateerd 

aan schoolgrootte), keuzevrijheid voor ouders, en nabijheid. Velen droegen bij aan de totstandkoming van de criteria.

We vroegen de onderzoekers om aan de hand van deze criteria een aantal mogelijke toekomstscenario’s te schetsen. Het criterium ‘kwaliteit’ was daarbij 

het belangrijkst, omdat bij ons als bestuurders de onderwijskwaliteit de hoogste prioriteit heeft. De resultaten van het onderzoek en de mogelijke 

toekomstscenario’s zijn op 8 januari 2014 gepresenteerd en besproken met diverse geledingen van beide schoolorganisaties. 

Dit eerste voorstel maakt al duidelijk dat veel scholen worden samengevoegd en dat ouders uit een aantal dorpen in de toekomst aangewezen zijn op 

basisscholen in naburige dorpen. We beseffen dat niet iedereen blij zal zijn met ons plan. Maar voor ons als bestuur is het belangrijk dat wij onze 

verantwoordelijkheid nemen: het zorgdragen voor kwaliteit en goed werkgeverschap. Dit waren ook de onderwerpen die prominent de aandacht kregen in 

de dialoog die volgde op de verschijning van Scenario’s I.

Uit de gesprekken zijn leerzame inzichten gekomen die we konden gebruiken bij onze volgende stap, de verdere uitwerking van ons voorstel. “Houd 

rekening met de verschillen tussen de regio’s”, “Durf met de criteria te spelen” en “Wees er eerlijk over dat betaalbaarheid voor jullie een heel 

belangrijke rol speelt”, waren onder andere de adviezen.

Mede dankzij de uitstekende samenwerking van de beide managementteams kon de opbrengst van de vele gesprekken worden vertaald in een nader 

uitgewerkt voorstel, Scenario II dat op 10 juni 2014 werd gepresenteerd.
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Ontwikkeling Toekomstscenario III

De resterende maanden van 2014 zijn opnieuw besteed aan vele gesprekken met ouders, teams, gemeenteraden, interne toezichthouders, 

medezeggenschapsorganen,… Al deze gesprekken hebben geleid tot het nu voorliggende voorstel, Scenario III. Het is dit scenario/spreidingsplan waarmee wij 

thans de fase van de besluitvorming ingaan.

In de vele gesprekken met direct belanghebbenden als ouders en schoolteams hebben wij geluisterd, hun vragen zo goed mogelijk beantwoord en hun zorgen 

genoteerd. Daarom lijkt het ons goed om extra aandacht te schenken aan de volgende zaken: de keuzevrijheid voor ouders, lokale wensen en ideeën, personeel 

en goed werkgeverschap.

De keuzevrijheid voor ouders

Zoals in de toelichting op de criteria wordt aangegeven, kennen wij in het toekomstige spreidingsplan een belangrijke plaats toe aan de keuzevrijheid voor 

ouders. Waar nu sprake is van keuze tussen openbaar onderwijs en protestants-christelijk onderwijs denken wij niet langer in twee richtingen maar in drie 

richtingen: de openbare school, de protestants-christelijke school en de samenwerkingsschool. In aanvulling hierop is er bovendien de mogelijkheid om te kiezen 

voor een bepaalde pedagogische richting (Dalton, Montessori). Wij zien de samenwerkingsschool als een volwaardige richting en keuzemogelijkheid voor ouders. 

In het spreidingsplan is er altijd de keuzemogelijkheid uit ten minste twee richtingen. 

Lokale wensen en ideeën

Na de verschijning van Scenario II is op veel scholen doorgesproken over de gevolgen van de terugloop van leerlingen, het belang van goede kwaliteit en de 

betaalbaarheid. In diverse dorpen is een levendige discussie ontstaan, zijn werkgroepen gevormd en wordt onderzoek verricht naar alternatieven. Waar aan de 

orde maken wij hiervan melding. Ook is steeds gekeken naar de plannen van de gemeente inzake huisvesting. Deze opmerkingen zijn door de bestuurders van L&E 

en VCPO gewogen en verwerkt in het spreidingplan bij de betreffende locatie(s).

Personeel en goed werkgeverschap 

Ons personeel en onze schoolteams staan centraal bij het realiseren van onze plannen. Zij maken het onderwijs. Om onzekerheid aan hun kant te voorkomen, is 

duidelijkheid nodig over zaken als een goede regeling voor hun werkplek-van-voorkeur en hun rechtspositie. Voor een belangrijk deel worden deze zaken bepaald 

door de juridische vorm waarin beide organisaties zullen samenwerken. Beide besturen streven naar duidelijkheid hierover in de eerste helft van 2015.

Ook hebben wij in de resterende maanden van 2014 opnieuw leerlingenprognoses laten maken. Deze prognoses dienen als aanvulling en als check op de 

prognoses van Planningsverband Groningen, die ondersteunend zijn geweest bij de totstandkoming van Toekomstscenario’s I en II. In de bijlage is beschreven 

welk proces we hebben doorlopen rondom de ontwikkeling en het gebruik van de prognoses. 

Ontwikkelen 

Toekomstscenario’s I 

scholenspreiding Noord 

Groningen 

Ontwikkelen 

Toekomstscenario 

III spreidingsplan 

Noord Groningen

Besluitvormings-

fase

Besluitvormings-

fase

Ontwikkelen 

Toekomstscenario II 

scholenspreiding Noord 

Groningen 
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Naar een definitief besluit

Ontwikkelen 

Toekomstscenario’s I

scholenspreiding Noord 

Groningen 

Ontwikkelen 

Toekomstscenario II 

scholenspreiding Noord 

Groningen 

Ontwikkelen 

Toekomstscenario 

III spreidingsplan 

Noord Groningen

Besluitvormings-

fase

Voorbereiding besluitvorming 

 Na een jaar van dialoog verkeren we nu in de fase van de besluitvorming. Voordat we onze voornemens kunnen uitvoeren, dienen wij verzekerd te zijn 

van de instemming van de beide gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en interne toezichthouders. In de maanden januari en februari 2015 

vinden verkennende gesprekken plaats. 

 Tegelijkertijd zullen wij in deze maanden nadere voorlichting geven aan het personeel van beide organisaties en de medezeggenschapsraden. 

Formele besluitvorming

 Vanaf maart 2015 zullen wij de bevoegde organen in formele zin om hun instemming resp. goedkeuring vragen. 

 De instemming die de komende maanden aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsorganen zal worden gevraagd, betreft het spreidingsbeleid. Het 

gaat daarbij om zaken als: de legitimering van het voorstel, de totstandkoming van de criteria, de toepassing van de criteria en zorgvuldigheidseisen 

inzake de procesvoering.

 Naar verwachting zal de besluitvorming ruim voor de zomervakantie zijn afgerond.

 Het gaat in de besluitvorming over dit Scenario III niet om besluiten over oplossingen in individuele situaties resp. locaties. Voor zover die nu aan de 

orde zijn, gelden daarvoor afzonderlijke procedures.

 Zoals bij lezing van het spreidingsplan zal blijken, zal de realisering van de voorgenomen spreiding gefaseerd plaats vinden. Per locatie zijn 

afzonderlijke besluiten noodzakelijk waarbij uiteraard de betrokken medezeggenschapsraden het aanspreekpunt zijn. Dit proces zal gefaseerd 

plaatsvinden.

Onderzoek naar juridische vormgeving

 Terwijl de besluitvormingsprocedures hun loop hebben, zullen voorbereidingen worden getroffen voor onderzoek naar verdergaande samenwerking van 

Lauwers&Eems en VCPO Noord-Groningen:

 De beide interne toezichthoudende organen hebben aangegeven dat zij elkaar graag nader informeren over de belangrijkste kenmerken van de eigen 

organisatie (organisatie, onderwijskwaliteit, identiteit, personeelsbeleid, huisvesting, financiën,..).

 Na de eerste verkenningen zal meer diepgaande studie worden gemaakt van de juridische mogelijkheden voor samenwerking.

 Terwijl dit alles gaande is, zal tegelijk activiteit nodig zijn om al op 1 augustus 2015 te voorzien in een verantwoorde vertaling van de krimp en zullen 

een aantal schoolsluitingen al een feit zijn.
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Over samenwerkingsscholen

De vorming van een 

samenwerkingsschool kent altijd 

een projectaanpak. Dit project 

wordt geleid door een 

projectleider die wordt 

aangestuurd door beide 

bestuurders. 

Bij het vormen van een 

samenwerkingsschool is sprake 

van een op elkaar afgestemd 

sociaal plan. 

De besturen maken heldere 

afspraken over de verdeling van 

beschikbare fusiegelden. 

Een samenwerkingsschool krijgt 

een nieuwe naam; een 

samenwerkingsschool krijgt dus 

niet de naam van één van de 

oorspronkelijke scholen. 

Een samenwerkingsschool krijgt 

in eerste instantie een ruime 

formatie toebedeeld. 

Bij (het vormen van) een 

samenwerkingsschool wordt een 

identiteitscommissie opgericht. 

Deze is mede verantwoordelijk 

voor de ondersteuning bij het 

vormgeven van de 

samenwerkingsschool.  

Medewerkers van een 

samenwerkingsschool hebben het 

recht op persoonlijk voorbehoud: 

zij mogelijk (schriftelijk) 

aangeven niet te willen werken 

op een samenwerkingsschool. 

1 2 3 4

5 6 7

In de gesprekken bleek er nog veel onduidelijkheid te bestaan over het karakter van de 

samenwerkingsschool. Dat is voor ons reden om hier extra aandacht aan te besteden. In de 

samenwerkingsschool werken twee richtingen (openbaar onderwijs en protestants-christelijk 

onderwijs) samen.  Voor de zaakvakken zal deze samenwerking eenvoudiger realiseerbaar zijn dan 

voor identiteitsonderwerpen. Daar zijn we ons van bewust. Over juist die laatste zaken zullen in 

nauw overleg met ouders afspraken gemaakt moeten worden. Dit zal ertoe leiden dat 

samenwerkingsscholen de kleur van hun omgeving zullen aannemen en onderling kunnen 

verschillen.

De invulling van de samenwerkingsschool

Op weg naar samenwerkingsscholen
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Vijf criteria voor het uitwerken van 

de toekomstige scholenspreiding

 Kwaliteit is met name 

gerelateerd aan 

schoolomvang.

 Minimaal 80 leerlingen:

 Combinatiegroepen 

van max. 2 leerjaren.

 Beperking aantal 

niveaus in één klas.

 Voldoende interactie-

mogelijkheden voor 

leerlingen onder 

leeftijdsgenoten.

 Minimaal 200 leerlingen:

 Mogelijkheid voor 

aanstelling  

vakleerkrachten en 

andere deskundigen.

 Ruimte voor 

professionalisering.

 Mogelijkheden voor 

IKC, MFA.

 School moet zichzelf 

kunnen ‘bedruipen’ qua 

exploitatie.

 Gerelateerd aan de 

prognoses: komende 10 

jaar moet continuïteit 

geborgd zijn. 

 Doelmatige en duurzame 

besteding van 

huisvestings-middelen, 

aangezien gemeenten niet 

geneigd zijn te investeren 

in huisvesting voor korte 

termijn.  

 Nabijheid uitgedrukt in 

aanvaardbare veilige 

fietsafstand voor 

bovenbouw leerlingen: 

maximaal 5 km. 

 Nabijheid uitgedrukt in 

aanvaardbare rijafstand 

met de auto: 10 km. 

 Keuzevrijheid voor ouders 

is een belangrijk goed; 

waar mogelijk dient hier 

in samenhang met andere 

criteria rekening mee te 

worden gehouden. 

 Waar mogelijk kunnen 

ouders kiezen uit 

tenminste twee 

richtingen:

 Openbaar onderwijs

 PC-onderwijs

 Samenwerkingsschool

 Hanteerbare draaglast 

voor teams. 

 Op elke school dient een 

bepaald aantal niet-

onderwijsgebonden taken 

te worden uitgevoerd; het 

aantal ‘handen’ is van 

invloed op de werkdruk 

van onderwijsgevenden.

 Draaglast van teams 

wordt o.a. beïnvloed 

door:

 De grootte van de 

klassen.

 Het aantal niveaus in 

de klassen. 

Kwaliteit/schoolgrootte Duurzaamheid NabijheidKeuzemogelijkheidGoed werkgeverschap
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Toepassing van de vijf criteria bij het 

uitwerken van de scholenspreiding

Kwaliteit/schoolgrootte

Duurzaamheid

Nabijheid

Goed werkgeverschap

Keuzemogelijkheid

1

2 3

1 1

Toelichting

1. Kwaliteit van het onderwijs, gekoppeld aan 

schoolgrootte, is leidend geweest in de 

totstandkoming van het voorgestelde 

spreidingsplan.

2. Aangenomen is dat duurzaamheid (waaronder 

betaalbaarheid) en goed werkgeverschap 

(waaronder het beperken van de werkdruk 

voor leerkrachten) evenredig samenhangt met 

kwaliteit gekoppeld aan schoolgrootte.  

3. Wanneer mogelijk is getracht de 

keuzevrijheid voor ouders tussen PC 

onderwijs, openbaar onderwijs en 

samenwerkingsscholen te behouden of te 

vergroten; wanneer hierdoor de kwaliteit van 

het onderwijs te veel onder druk komt te 

staan (bv door een te klein aantal leerlingen 

op een school) is kwaliteit leidend. 

4. Schoolnabijheid is als minst invloedrijke 

criterium meegenomen in de totstandkoming 

van het spreidingsplan; wanneer de 

reisafstand voor ouders te sterk toenam is 

nabijheid wel als doorslaggevend criterium 

meegenomen.
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Concrete uitgangspunten bij het 

uitwerken van de scholenspreiding

1. Centraal staat kwaliteit van onderwijs. 

Daarvoor is een bepaalde schoolgrootte 

nodig: minimaal 80, optimaal  200 

leerlingen.

2. Ruimte voor lokale situaties: dus geen 

tekentafel oplossingen.

3. Maximaal 2 groepen in één klas.

4. Kiezen voor een duurzame oplossing, 

tenzij…

5. Ook de samenwerkingsschool heeft een 

eigen identiteit.

6. Ook een specifiek onderwijskundig profiel 

is een uitdrukking van identiteit. 
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Bepalen van het verantwoordelijke 

bestuur van een samenwerkingsschool

In de situatie dat de scholenspreiding wordt gerealiseerd door twee afzonderlijke besturen 

zullen keuzes nodig zijn voor de toewijzing van een samenwerkingsschool aan een van beide 

besturen. Deze toewijzing zal steeds berusten op een goede en beargumenteerde balans 

gebaseerd op de volgende criteria:

Wanneer twee scholen worden 

samengevoegd speelt de 

grootte en de 

geprognosticeerde grootte van 

beide oorspronkelijke scholen 

een rol in de bepaling van het 

verantwoordelijke bestuur.

Balans in leerlingenaantal 

VCPO/L&E

Regio-breed blijft de 

verhouding tussen het aantal 

leerlingen van VCPO en het 

aantal leerlingen van L&E zo 

veel mogelijk gelijk.

Evenwichtige verdeling 

besturen binnen een 

gemeente 

Het onderwijsaanbod in de 

gemeentes De Marne, 

Eemsmond en Winsum is 

evenwichtig verdeeld over 

VCPO en L&E. 

(Geprognosticeerde) 

schoolgrootte 

oorspronkelijke scholen

Specifieke 

onderwijsconcepten

Specifieke onderwijsconcepten 

blijven, indien door de lokale 

projectgroep gewenst, bestaan.  

Deze concepten zijn altijd aan 

een school gekoppeld. De 

school met een specifiek 

concept is dan de ontvangende 

school. Bij de toewijzing van 

een samenwerkingsschool is het 

vanuit het oogpunt van 

continuïteit belangrijk hier 

rekening mee te houden. 

41 2 3
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Huidige scholenspreiding
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Beoogde scholenspreiding anno 2019

OBS 

Us-

quert

CBS 

KWA OBS 

Brun-

werd

CBS 

Noord-

kaap

NBS De 

Sterren

SWS 

Warf-

fum

OBS 

Ly-

dinge

SWS 

Mande

goud

OBS 

Octo-

pus

OBS

SWS 

A-dorp 

Sauw.

SWS 

Op 

Wier

OBS 

Klink. 

borg

CBS 

Regen 

boog

SWS 

Zuid-

wolde

SWS 

Roode-

school

SWS 

Zout-

kamp

CBS H. 

de 

Cock

CSB De 

Borg-

school

CSB De 

Pira-

miden

CBS De 

Regen-

boog

OBS 

Onne-

maCBS 

Ich-

thus

OBS 

Mathe-

nesse

Openbare School

PC School

Samenwerkingsschool 

schoolbestuur n.t.b.

Specifiek onderwijskundig 

profiel

Samenwerkingsschool 

VCPO - Marenland

Samenwerkingsschool 

onder L&E 

Samenwerkingsschool 

onder VCPO



17

Inhoudsopgave

1. Terugkijken en vooruitblikken 

2. De vijf criteria: uitwerking en toepassing

3. Overzicht van het spreidingsplan 

4. Spreidingsplan per gemeente, toelichting per school

5. Bijlage



18

Voorstel De Marne - Overzicht
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De Marne –

Toelichting per school (I)

*zie de bijlage voor een overzicht van de prognoses

 Op 1 augustus 2014 is OBS De Akkerwinde in Ulrum met OBS Lydinge in Leens gefuseerd. 

Schoolgrootte*

 Aanleiding voor deze fusie was het kleine aantal leerlingen op OBS De Akkerwinde (24)

 Door de fusie is het leerlingenaantal van OBS Lydinge gestegen naar 59. De prognoses van ABF research laten de komende 

jaren een lichte stijging zien. Mocht het aantal leerlingen in de toekomst weer dalen, dan zou onderzocht kunnen worden 

of OBS Lydinge en CBS De Regenboog kunnen fuseren tot een samenwerkingsschool. 

Het gebouw

 Verwacht wordt dat de nieuwbouw in Leens op 1 augustus 2017 gereed zal zijn. Deze nieuwbouw zal een integraal 

kindcentrum (IKC) herbergen, inclusief OBS Lydinge en CBS De Regenboog van VCPO. 

 Door OBS Lydinge en CBS De Regenboog in één gebouw onder te brengen, kunnen zij gemakkelijker gebruik maken van 

elkaars faciliteiten. 

Keuzevrijheid en nabijheid

 Om tegemoet te komen aan het criterium keuzevrijheid is er vooralsnog niet voor gekozen om OBS Lydinge te fuseren met 

CBS De Regenboog in Leens. 

 De ouders in Ulrum behouden hun keuzevrijheid. Zij kunnen kiezen uit een christelijk basisschool in hun eigen dorp, een 

openbare basisschool in Leens en een samenwerkingsschool in Zoutkamp (zie volgende pagina). 

OBS De Akkerwinde 

in Ulrum

+

OBS Lydinge in Leens

OBS De 
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OBS 
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 CBS H. De Cock blijft in de huidige vorm bestaan. 

Schoolgrootte*

 Door de fusie tussen OBS De Akkerwinde en OBS Lydinge is CBS H. De Cock de enige basisschool in Ulrum. Dit heeft effect 

gehad op het aantal leerlingen op de school. Het aantal leerlingen is momenteel groter dan 80 en de verwachting is dat 

dit in de toekomst zo blijft. 

Het gebouw

 CBS H. De Cock zal in het huidige gebouw blijven.

CBS H. De Cock in 

Ulrum

CBS H. 

De 

Cock

 Vooralsnog blijft CBS De Regenboog in Leens voortbestaan.

Schoolgrootte*

 Volgens de prognoses van ABF research daalt het aantal leerlingen op CBS De Regenboog in Leens de komende jaren. 

Wanneer de kwaliteit van het onderwijs onder druk komt te staan door het kleine aantal leerlingen zou onderzocht kunnen 

worden of OBS Lydinge en CBS De Regenboog kunnen fuseren tot een samenwerkingsschool in Leens. 

Het gebouw

 Verwacht wordt dat de nieuwbouw in Leens op 1 augustus 2017 gereed zal zijn. Deze nieuwbouw zal een integraal 

kindcentrum (IKC) herbergen, inclusief CBS De Regenboog en OBS Lydinge van L&E. 
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De Marne –

Toelichting per school (II)

 Samenwerkingsschool Mandegoud blijft in zijn huidige vorm bestaan.

 Volgens de prognoses van ABF research daalt het aantal leerlingen op termijn tot onder de 80 leerlingen (in 2025)*. Echter, 

de prognoses houden geen rekening met de fusies zoals voorgesteld in dit document. Mogelijk heeft een aantal van deze 

fusies een effect op de schoolkeuze van ouders en beïnvloedt dit de ontwikkeling van het leerlingenaantal van SWS 

Mandegoud positief. Wanneer het leerlingenaantal toch tot onder de 80 leerlingen daalt, wordt een samenwerking of een 

fusie met een andere school overwogen. 

SWS Mandegoud in 

Kloosterburen

SWS 

Man. 

goud

 CBS Ichthusschool in Zoutkamp en OBS Solte Campe in Zoutkamp fuseren tot een samenwerkingsschool onder het bestuur 

van VCPO per 1 augustus 2016 

Schoolgrootte* 

 Gezamenlijk hebben deze scholen nu en in de toekomst meer dan 80 leerlingen.

Het gebouw

 De school zal gevestigd worden in het gebouw van CBS Ichthusschool. 

Keuzevrijheid en nabijheid

 Door een school in Zoutkamp te houden wordt tegemoet gekomen aan het criterium nabijheid. 

 De keuzevrijheid van ouders in Zoutkamp wordt door de fusie beperkt, want er blijft één school over in Zoutkamp. Ouders 

die hun kind naar een openbare of een christelijke school willen laten gaan, kunnen kiezen voor Ulrum (christelijk 

basisonderwijs) of Leens (christelijk en openbaar basisonderwijs)

 Aan de andere kant wordt de keuzemogelijkheid voor ouders in Zoutkamp vergroot. Naast openbaar en christelijk 

onderwijs, hebben zij nu ook de mogelijkheid te kiezen voor een samenwerkingsschool.
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De Marne –

Toelichting per school (III)

 OBS De Getijden in Pieterburen verhuist met haar montessorionderwijs, met het gereedkomen van het Integraal Kind 

Centrum, naar Winsum (zie ook de toelichting bij de gemeente Winsum). De school gaat dus niet fuseren met OBS De 

Octopus in Eenrum. 

 Naar schatting wordt de nieuwbouw per augustus 2018 opgeleverd.

 In de tussenliggende periode zullen de fusiemogelijkheden onderzocht worden. De steungroep Pieterburen vervolgt in 2015 

het gesprek met L&E om te kijken of de school ook na 2018 in een andere organisatievorm open kan blijven. 

Schoolgrootte* 

 Het leerlingenaantal van De Getijden is momenteel 29 en daalt volgens de prognoses tot onder de opheffingsnorm. L&E 

vindt het niet verantwoord een school van deze kleine omvang te handhaven. 

Keuzevrijheid en nabijheid

 Een groot gedeelte van de ouders van De Getijden kiest bewust voor montessorionderwijs. Montessorionderwijs zal in de 

toekomst worden aangeboden in Winsum. De afstand tussen Pieterburen en Winsum is ongeveer 11 km. 

OBS De Getijden in 

Pieterburen

OBS De 

Getij-

den

*zie de bijlage voor een overzicht van de prognoses

 De Octopus blijft in zijn huidige vorm bestaan. 

 Momenteel wordt in samenwerking met Kids2B en Stichting Peuterspeelzaal De Marne gewerkt aan de totstandkoming van 

een integraal kindcentrum (IKC) in of nabij het gebouw van OBS De Octopus. 

Schoolgrootte*

 Momenteel is De Octopus met een leerlingenaantal van 169 fors groter dan het minimum van 80 leerlingen. Volgens de 

prognoses van ABF zal dit ook in de toekomst zo blijven. 

Het gebouw

 OBS De Octopus zal in hetzelfde gebouw gehuisvest blijven. 
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Voorstel Eemsmond - overzicht

OBS J. 

De

Vries

CBS De 

Rank

OBS 

Us-

quert

CBS 

KWA

OBS 

Brun-

werd

OBS 

Klinken

Borg

OBS 

Onne-

ma

OBS De 

Schut-

sluis

CBS 

Noord-

kaap

NBS De 

Sterren

CBS 

H.H.

Simon.

OBS 

Rood

schoul

OBS 

Us-

quert
SWS 

Warf-

fum

OBS 

Klinken 

borg

SWS 

Roode-

school
CBS 

Noord-

kaap
NBS De 

Sterren

CBS 

KWA

OBS 

Brun-

werd
Openbare School

Samenwerkingsschool bestuur n.t.b.

Fusie van twee identiteiten

PC School

Specifiek onderwijskundig profiel

OBS 

Onne-

ma

Samenwerkingsschool onder L&E

Fusie van twee openbare scholen



23

Eemsmond –

Toelichting per school (I)
 CBS H.H.Simonides in Roodeschool en OBS Roodschoul in Roodeschool fuseren tot een samenwerkingsschool in Roodeschool

onder het bestuur van L&E per 1 augustus 2015.

Schoolgrootte*

 Volgens de prognoses ontstaat door deze fusie een samenwerkingsschool met 82 leerlingen in 2015. De prognoses laten 

echter een verdere daling van het leerlingenaantal in Roodeschool zien. Hierdoor zou het leerlingenaantal van de 

samenwerkingsschool in Roodeschool op termijn onder het vastgestelde minimum van 80 kunnen geraken. Een fusie met 

een school of scholen in Uithuizermeeden wordt dan niet uitgesloten. Kwaliteit van het onderwijs blijft het meest 

belangrijke criterium.

Het gebouw

 Ondanks het feit dat de school onder het bestuur van L&E zal vallen, is ervoor gekozen de school te huisvesten in het 

gebouw van H.H.Simonides. 

Keuzevrijheid en nabijheid

 Het gekozen scenario komt tegemoet aan het criterium nabijheid: in het dorp Roodeschool blijft een school gevestigd.

 De keuzemogelijkheid voor ouders wordt door het vormen van de samenwerkingsschool vergroot. Ouders kunnen kiezen 

voor een samenwerkingsschool in Roodeschool, of voor  een openbare of christelijke school in Uithuizermeeden. De 

afstand van Roodeschool naar Uithuizermeeden is ongeveer 3km.

CBS H.H.Simonides

in Roodeschool

+ 

OBS Roodschoul in 

Roodeschool

CBS 

H.H. 

Simon.

OBS 

Rood-

schoul

SWS 

Rode-

school

 OBS De Schutsluis in Oldenzijl fuseert met OBS Onnema in Zandeweer op 01-08-2015. Het daltononderwijs van OBS De 

Schutsluis zal een plek krijgen in de fusieschool. 

Schoolgrootte*

 Door de voorgenomen fusie ontstaat volgens de prognoses van ABF research in 2015 een school die groter is dan 80 

leerlingen, maar op termijn tot onder de grens van 80 leerlingen zal dalen. Echter, de verwachting is dat het nieuwe 

onderwijskundige profiel van de fusieschool (daltononderwijs) een positieve impuls geeft aan de ontwikkeling van het 

leerlingenaantal. Mocht de positieve impuls uitblijven, dan zal op termijn samenwerking worden gezocht met een derde 

school. 

Het gebouw

 De fusieschool zal gehuisvest worden in het gebouw van OBS Onnema in Zandeweer. 

Keuzevrijheid en nabijheid

 De afstand tussen OBS De Schutsluis en OBS Onnema is minder dan 3 km. 

 De school wordt na de samenvoeging een Daltonschool. Dit onderwijskundige profiel zal dus een keuzemogelijkheid voor 

ouders blijven. 
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*zie de bijlage voor een overzicht van de prognoses
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Eemsmond –

Toelichting per school (II)

*zie de bijlage voor een overzicht van de prognoses

 CBS Koning Willem Alexander en OBS Brunwerd blijven als zelfstandige scholen voortbestaan. 

Schoolgrootte*

 CBS Koning Willem Alexander blijft volgens de prognoses voorlopig boven het minimum aantal leerlingen van 80; er is dan 

ook geen directe noodzaak om de school te laten fuseren met een andere school. Mocht het aantal leerlingen op termijn 

onder de 80 leerlingen dalen, dan zal de mogelijkheid tot fusie met een andere school onderzocht worden.

 OBS Brunwerd blijft volgens de prognoses ook op termijn ruim boven de 80 leerlingen (148 in 2025). 

Het gebouw

 In Uithuizen wordt een nieuwe ‘brede school’ gebouwd. Deze zal onderdak bieden aan CBS Koning Willem Alexander, OBS 

Brunwerd en De Schelp van het katholieke bestuur Fidarda.

Keuzevrijheid en nabijheid

 De keuzevrijheid van ouders blijft gelijk aan de huidige situatie.

 Ook de afstand die ouders moeten reizen naar de school, blijft nagenoeg onveranderd. 

CBS Koning Willem 

Alexander en OBS 

Brunwerd in 

Uithuizen

 Zowel CBS De Noordkaap als NBS De Sterren blijven in hun huidige vorm, als ‘brede school’, gehandhaafd. 

Schoolgrootte*

 Ondanks het feit dat het leerlingenaantal van NBS De Sterren momenteel lager is dan 80 (64 leerlingen) en hier volgens de 

prognoses niet bovenuit zal komen, is ervoor gekozen NBS De Sterren voorlopig in zijn huidige vorm te laten voortbestaan. 

Dit om de keuzevrijheid voor ouders optimaal te houden. In Roodeschool wordt een samenwerkingsschool gevormd. Door 

NBS De Sterren open te houden in de huidige vorm kunnen ouders kiezen uit christelijk onderwijs (CBS De Noordkaap), 

neutraal onderwijs (NBS De Sterren) en de samenwerkingsschool in Roodeschool. 

 CBS De Noordkaap blijft met de geprognosticeerde 160 leerlingen in 2025 ruim boven het minimum van 80 leerlingen.

Het gebouw

 Beide scholen blijven in het huidige gebouw.

Keuzevrijheid en nabijheid

 De keuzemogelijkheden voor ouders zullen toenemen, aangezien zij naast een christelijke en een neutrale school ook 

kunnen kiezen voor een samenwerkingsschool in Roodeschool. 

 De afstand die ouders moeten reizen naar de school, blijft onveranderd. 

 CBS De Noordkaap zal ook in de toekomst daltononderwijs blijven bieden. 
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Eemsmond –

Toelichting per school (III)

 CBS De Rank en OBS Jansenius de Vries, beide gelegen in Warffum, fuseren in augustus 2017 tot een samenwerkingsschool. 

Het bestuur waaronder deze school zal vallen, wordt op een later tijdstip vastgesteld aan de hand van de eerder 

genoemde criteria. 

Schoolgrootte*

 CBS De Rank heeft momenteel 67 leerlingen; dit leerlingenaantal zal volgens de prognoses in de toekomst verder afnemen. 

 Door te fuseren met OBS Jansenius de Vries (momenteel 87 leerlingen, in de toekomst daalt dit aantal tot 55 leerlingen) 

ontstaat in 2020 volgens de prognoses een school met meer dan 100 leerlingen. Dit is ruim boven het minimum van 80 

leerlingen.

Het gebouw

 Net als het verantwoordelijke bestuur, is ook de huisvesting van de samenwerkingsschool nader te bepalen. Dit is 

afhankelijk van de kwaliteit, toegankelijkheid en kosten van beide gebouwen. 

Keuzevrijheid en nabijheid

 Door de fusie kunnen ouders uit Warffum niet meer voor twee, maar nog voor één school kiezen in het dorp.  

 Ouders die kiezen voor christelijk of openbaar onderwijs, kunnen terecht in Baflo/Rasquert. 
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 OBS Usquert zal in zijn huidige vorm blijven bestaan.

Schoolgrootte*

 Momenteel zitten er 86 leerlingen op OBS Usquert en volgens de prognoses blijft dit aantal boven het minimum van 80 

leerlingen.

Keuzevrijheid en nabijheid

 Aangezien de situatie in Usquert onveranderd blijft, zullen ouders in de toekomst niet verder hoeven reizen.

 Ouders kunnen naast christelijk en openbaar onderwijs (in Uithuizen) in de toekomst ook kiezen voor een 

samenwerkingsschool in Warffum.
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*zie de bijlage voor een overzicht van de prognoses

 OBS Klinkenborg in Kantens blijft voorlopig in zijn huidige vorm bestaan.

Schoolgrootte*

 Op OBS Klinkenborg zitten momenteel 67 leerlingen. Dit is minder dan het minimum van 80 leerlingen. De prognoses van 

ABF research laten een groei van het aantal leerlingen zien (77 in 2025). 

 Door de fusie van OBS De Schutsluis in Oldenzijl en OBS Onnema in Zandeweer en de fusie van OBS Jansenius de Vries en 

CBS De Rank zou het keuzepatroon van ouders in de toekomst kunnen veranderen. Mogelijk geeft dit een extra impuls aan 

de ontwikkeling van het leerlingenaantal op OBS Klinkenborg. 

Keuzevrijheid en nabijheid

 Aangezien de school in zijn huidige vorm blijft bestaan, veranderen de keuzevrijheid en de nabijheid voor ouders niet.
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Voorstel Winsum - overzicht
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Winsum–

Toelichting per school (I)
 CBS De Meander in Sauwerd en OBS De Wierde in Adorp fuseren op 01-08-2017 tot een samenwerkingsschool. Het bestuur 

waaronder deze school zal vallen wordt op een later tijdstip vastgesteld aan de hand van de eerder genoemde criteria. 

Schoolgrootte* 

 Zowel CBS De Meander in Sauwerd (71 leerlingen) als OBS De Wierde in Adorp (70 leerlingen) zullen op termijn minder dan 

60 leerlingen hebben. 

 Door te fuseren ontstaat een samenwerkingsschool die volgens de prognoses ook in de toekomst meer dan 80 leerlingen 

heeft. 

Het gebouw

 De samenwerkingsschool zal gehuisvest worden in Sauwerd. Hiermee sluiten de schoolbesturen aan bij de structuurvisie 

van de gemeente Winsum, waarin Sauwerd als kerndorp is aangemerkt. 

Keuzevrijheid en nabijheid

 Ouders hebben de mogelijkheid om te kiezen voor een openbare of een christelijke school in Winsum. 

 De afstand die ouders moeten afleggen naar de school zal met maximaal 2,5 km toenemen (de afstand tussen Sauwerd en 

Adorp). 
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*zie de bijlage voor een overzicht van de prognoses

 OBS Kromme Akkers in Garnwerd en SWS Op Wier in Ezinge zullen, in afwachting van de uitkomsten van de projectgroep, 

in augustus 2017 fuseren. De ‘nieuwe’ school is weer een samenwerkingsschool. 

 Momenteel wordt in een projectgroep gesproken over andere mogelijke scenario’s voor OBS Kromme Akkers in Garnwerd. 

In deze groep zitten vertegenwoordigers van ouders en andere inwoners in Garnwerd en omgeving en vertegenwoordigers 

van L&E. Een alternatief voor het scenario zoals in dit document beschreven is nog niet geformuleerd. 

Schoolgrootte*

 OBS Kromme Akkers in Garnwerd heeft momenteel 56 leerlingen en zal volgens de prognoses voor 2025 onder de 

opheffingsnorm van 47 leerlingen geraken.

 SWS Op Wier heeft momenteel 98 leerlingen, maar de prognoses geven aan dat dit aantal de komende jaren fors zal dalen 

(tot 56 in 2025).

 Door de fusie ontstaat een school die ook op termijn meer dan 80 leerlingen heeft. 

Keuzevrijheid en nabijheid

 Het aantal leerlingen op de samenwerkingsschool blijft beperkt. Toch is voor dit scenario gekozen, omdat er anders geen 

onderwijs wordt aangeboden in het westen van de gemeente Winsum. Er zou in dat geval te sterk worden ingeboet op het 

criterium nabijheid.

 De keuzevrijheid van ouders verandert door deze fusie niet sterk. Ouders uit Garnwerd die bewust voor openbaar 

onderwijs kiezen, kunnen terecht in Winsum. Dit ligt ongeveer 5 km van Garnwerd.
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Winsum–

Toelichting per school (II)

1. OBS De Holm in Den Andel fuseert op 1 augustus 2015 met OBS Mathenesse in Rasquert.

Schoolgrootte*

 OBS De Holm is dusdanig klein (42 leerlingen) dat voortbestaan in de huidige vorm geen mogelijkheid is. 

 Door te fuseren met OBS Mathenesse ontstaat een openbare basisschool met ruim 120 leerlingen in 2015; de verwachting is 

dat dit aantal zal dalen tot iets meer dan 80 leerlingen in 2025. 

Keuzevrijheid en nabijheid

 Voor ouders van OBS De Holm in Den Andel neemt de reisafstand toe met iets meer dan 3 km.

 Ouders hebben ook de mogelijkheid te kiezen voor een andere school dan OBS Mathenesse. Zo zal in Warffum in de 

toekomst een samenwerkingsschool gevestigd zijn.

2. OBS Mathenesse in Rasquert en CBS Ichthus in Baflo gaan ‘samenwonen’ in een nieuw schoolgebouw. De termijn waarop dit 

gebeurt, is onder meer afhankelijk van het bouwproces van het nieuwe schoolgebouw. Verwachte datum van verhuizing is 

01-08-2017. De nieuwbouw wordt een integraal kindcentrum (IKC).

Schoolgrootte*

 Op CBS Ichthus in Baflo zitten momenteel 116 leerlingen; de prognoses geven aan dat dit aantal zal dalen tot onder de 80 

in 2020. 

 Zoals hierboven beschreven zal OBS Mathenesse in Rasquert (o.a. door de fusie met OBS De Holm) groter dan 80 leerlingen 

blijven. 

Keuzevrijheid en nabijheid

 In Baflo/Rasquert blijven voorlopig zowel een christelijke als een openbare school bestaan. Zowel de keuzemogelijkheden 

als de reisafstand voor ouders blijven hierdoor onveranderd. 

 Afhankelijke van de ontwikkeling van de leerlingenaantallen wordt de mogelijkheid van een fusie tot een 

samenwerkingsschool in Balfo/Rasquert onderzocht. Het bestuur waaronder deze eventuele samenwerkingsschool zal 

vallen, wordt op een later tijdstip vastgesteld aan de hand van de eerder genoemde criteria. 

Keuzevrijheid en nabijheid in geval van een fusie

 Mocht in de toekomst gekozen worden voor een fusie, dan wordt ingeboet op het criterium keuzevrijheid: ouders kunnen 

nog voor één school kiezen in plaats van twee. Echter, in Winsum (ongeveer 5 km verwijderd van Baflo) wordt zowel 

christelijk als openbaar onderwijs aangeboden.

 Wel blijft er een school in Baflo/Rasquert gevestigd. De afstand die ouders moeten afleggen naar school zal niet sterk 

toenemen.

OBS De Holm in 

Den Andel

+

OBS Matthenesse in 

Rasquert

+

CSS De Ichthus in 

Baflo

CBS 

Ich-

thus

OBS De 

Holm

OBS 

Mathe-

nesse

*zie de bijlage voor een overzicht van de prognoses
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GBS De 

Wierde

Winsum–

Toelichting per school (III)
 Op 01-08-2018 (onder voorbehoud nieuwbouw) betrekken OBS De 9 Wieken, OBS Tiggeldobbe, OBS De Getijden en CBS De 

Piramiden een nieuw gebouw (samen met gereformeerde basisschool De Wierde). De nieuwbouw wordt een integraal 

kindcentrum (IKC).

 Ook GBS De Wierde te Winsum zal op deze datum de nieuwbouw betrekken. 

 OBS De 9 Wieken en OBS Tiggeldobbe zullen op de datum van het betrekken van de nieuwbouw fuseren tot één openbare 

basisschool. 

 De Getijden zal een aparte montessoristroom verzorgen. In de komende periode zullen de fusiemogelijkheden onderzocht 

worden.

Schoolgrootte*

 Zowel de openbare basisschool van L&E als de christelijke basisschool van VCPO zullen ook op termijn boven het minimale 

aantal van 80 leerlingen blijven:

 Door de fusie tussen OBS Tiggeldobbe en OBS De 9 Wieken ontstaat een openbare basisschool met op termijn bijna 300 

leerlingen.

 CBS De Piramiden blijft met 143 leerlingen in 2025 ruim boven het minimum van 80 leerlingen. 

 Door de scholen in één gebouw onder te brengen kunnen de scholen samenwerken. Hierbij kan gedacht worden aan het 

delen van bepaalde voorzieningen en het uitwisselen van kennis/ervaring.

Keuzevrijheid en nabijheid

 De afstand die ouders moeten afleggen naar de school neemt niet of nauwelijks toe. 

 Momenteel biedt L&E montessorionderwijs op OBS De Getijden in Pieterburen. In de toekomst wil L&E 

montessorionderwijs als extra stroom aanbieden in de brede school in Winsum. Tot dat moment blijft L&E 

montessorionderwijs aanbieden op OBS De Getijden in Pieterburen. 

OBS De Tiggeldobbe

in Winsum

+ 

OBS De 9 Wieken in 

Winsum 

+

De Getijden in 

Pieterburen

& 

CBS De Piramiden in 

Winsum

CBS 

Pira-

miden

*zie de bijlage voor een overzicht van de prognoses
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Winsum–

Toelichting per school (IV)

*zie de bijlage voor een overzicht van de prognoses

 Wanneer OBS De 9 Wieken de nieuwbouw betrekt, zal CBS De Borgschool verhuizen naar het huidige gebouw van OBS De 9 

Wieken. 

Schoolgrootte*

 CBS De Borgschool is op dit moment met 96 leerlingen groter dan het minimum van 80 leerlingen. Het aantal leerlingen op 

De Borgschool is (tegen de voorspellingen in) behoorlijk gegroeid. Aan deze groei wordt (ondanks dat de prognose een 

daling van het aantal leerlingen laat zien) een kans gegeven. De Borgschool heeft immers eerder bewezen in staat te zijn 

meer leerlingen te trekken. 

Het gebouw

 Het gebouw van CBS De Borgschool is verouderd. Daarom is ervoor gekozen te verhuizen naar het huidige gebouw van OBS 

De 9 Wieken. 

Keuzevrijheid en nabijheid

 Er is voor gekozen om CBS De Borgschool niet te huisvesten in de nieuwbouw. In Winsum kunnen ouders hierdoor ook in de 

toekomst kiezen voor een school met een kleinschalig karakter. 

CBS De Borgschool te 

Winsum
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De 9 

Wieken

Verhuizing naar 

(verlaten) gebouw 

van OBS De 9 Wieken
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Voorstel Bedum- overzicht

CBS De 

Regen-

boog
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Zuid-
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Ven-

huis-

school

Fusie van twee identiteiten

Specifiek onderwijskundig profielOpenbare School

Samenwerkingsschool

bestuur n.t.b.

PC School

Fusie van twee christelijke scholen
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Bedum–

Toelichting per school
 CBS De Haven in Onderdendam zal per 1 augustus 2015 fuseren met CBS De Regenboog in Bedum.

Schoolgrootte*

CBS De Haven

 Op De Haven zitten momenteel 27 leerlingen. De school is hiermee kleiner dan de opheffingsnorm van 35. Volgens de 

prognoses zal het leerlingenaantal de komende jaren nog verder dalen. De prognoses geven dan ook geen aanleiding om 

het voorstel uit toekomstscenario II bij te stellen. 

 Het bestuur verwacht dat ouders verschillende keuzes maken voor een andere school. Het is lastig te voorspellen hoeveel 

ouders voor CBS De Regenboog in Bedum zullen kiezen. 

 CBS De Haven is de enige school in Onderdendam, waardoor een natuurlijke fusiepartner ontbreekt.

CBS De Regenboog

 Het aantal leerlingen op CBS De Regenboog in Bedum is fors hoger dan 200 leerlingen. Volgens de prognoses zal het 

leerlingenaantal dalen tot ongeveer 200 leerlingen. Hier is de fusie met CBS De Haven echter niet in meegenomen. De 

reden hiervoor is dat het lastig is om te voorspellen hoeveel leerlingen vanuit Onderdendam naar De Regenboog zullen 

gaan. 

Keuzevrijheid en nabijheid

 Ouders van De Haven in Onderdendam kunnen terecht bij andere scholen in de regio. De afstand tot Bedum en Winsum, 

dorpen met een breed onderwijsaanbod is respectievelijk 4 en 5 km.

 Voor de ouders en leerlingen van CBS De Regenboog in Bedum geldt dat de keuzevrijheid en de afstand die ouders moeten 

afleggen naar de school onveranderd blijven. 

CBS De Haven in 

Onderdendam

CBS De 

Haven

CBS De 

Regen-

boog

 CBS De Akker in Zuidwolde zal op 1 augustus 2015 fuseren met De Venhuisschool in Zuidwolde. Het verantwoordelijke 

bestuur is nader te bepalen. 

Schoolgrootte*

 Op CBS De Akker zitten momenteel 41 leerlingen. Dit ligt fors onder het vastgestelde minimum van 80 leerlingen. Ook De 

Venhuisschool van schoolbestuur Marenland zit met 60 leerlingen ruim onder de 80 leerlingen. Beide besturen hebben 

daarom besloten de scholen per 1 augustus 2015 te laten fuseren. Hierdoor ontstaat een samenwerkingsschool van 

ongeveer 100 leerlingen. 

Keuzevrijheid en nabijheid

 De keuzemogelijkheden voor ouders in Zuidwolde zullen toenemen. Naast openbaar en christelijk onderwijs in Bedum 

kunnen ouders in de toekomst ook kiezen voor een samenwerkingsschool. 

 Onderzocht moet worden of en op welke manier het daltononderwijs van CBS De Akker een plek krijgt in de 

samenwerkingsschool. 

CBS De Akker in 

Bedum

CBS De 

Akker

Ven-

huis-

school

SWS 

Zuid-

wolde

*zie de bijlage voor een overzicht van de prognoses
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Bijlage: Welk proces is doorlopen 

met betrekking tot de prognoses?

(Bijgestelde) 

prognoses door 

Planningsverband 

Groningen (PVG)

Nieuwe prognoses 

door ABF research

Aanvullende 

prognoses o.b.v. 

verschil met telling 

01-10-2014

 De prognoses die gehanteerd zijn in Toekomstscenario’s I en II zijn gebaseerd op prognoses van PVG uit 2010. 

 Deze prognoses zijn voor Toekomstscenario’s I en II bijgesteld aan de hand van de leerlingen-tellingen van 01-10-

2011, 01-10-2012 en 01-10-2013, om zodoende de daadwerkelijke ontwikkeling van leerlingenaantallen mee te 

nemen in de prognoses.

 Nu het proces, vanaf de ontwikkeling van Toekomstscenario’s I, meer dan een jaar onderweg is, zijn de 

gehanteerde prognoses gedateerd en hebben de bestuurders van VCPO-NG en L&E besloten nieuwe prognoses te 

laten maken.

 Hiervoor is ABF research, het bedrijf dat de door DUO gehanteerde PRIMOS prognoses maakt, benaderd. 

 Zie pagina 36 t/m 40 voor een vergelijking van de PRIMOS prognoses met de prognoses van PVG. 

 De meest recente prognoses van ABF research waren gebaseerd op de leerlingentelling van 01-10-2013. Bij 

vergelijking van de prognoses van ABF research voor 2014 met de werkelijke tellingen van 01-10-2014, valt op 

dat deze op overall niveau (dus alle scholen samen genomen) minder dan 1% afwijken. 

 Wanneer de prognoses van ABF research voor 2014 op schoolniveau worden vergeleken met de werkelijke 

tellingen van 01-10-2014, dan zien we bij zeven scholen een afwijking die aanleiding geeft tot het berekenen 

van nieuwe prognoses. Zie volgende pagina voor een overzicht van deze zeven scholen. 

 Twee factoren zijn meegenomen in het bepalen of het leerlingenaantal van een school aanleiding geeft voor het 

berekenen van nieuwe prognoses:

 De prognoses wijken meer dan 10% af van het werkelijke leerlingenaantal.

En

 De absolute afwijking bedraagt meer dan vijf leerlingen. Wanneer de afwijking 5 of minder leerling bedraagt, 

wordt aangenomen dat deze afwijking niet berust op structurele veranderingen in het voedingsgebied en dat 

dit dus ook geen structurele invloed heeft op de prognoses voor komende jaren.  

 Voor scholen waarbij de afwijking tussen de prognose en het werkelijk aantal leerlingen kleiner is dan 10% en 

kleiner is dan vijf leerlingen, zijn geen nieuwe prognoses gemaakt. De geprognosticeerde leerlingenaantallen 

zijn bij deze scholen vervangen door de werkelijke leerlingenaantallen. 

1

2

3



35

Verklaring van afwijkingen

School ABF 

Research

Werkelijke 

aantal

leerlingen

(Mogelijke) oorzaak afwijking

CBS De Borgschool in 

Winsum (VCPO)

78 96 Kleinere groepen op De Borgschool hebben een aanzuigende werking op leerlingen. De ‘extra’ 

leerlingen zijn met name afkomstig uit Winsum. 

OBS Roodschoul in 

Roodeschool (L&E)

49 42 In Toekomstscenario II is de mogelijkheid van een fusie tussen OBS Roodschoul en CBS 

H.H.Simonides benoemd. Mogelijk heeft een aantal ouders hierdoor een andere schoolkeuze 

gemaakt dan op basis van het marktaandeel van OBS Roodschoul verwacht mocht worden.

CBS H. De Cock in 

Ulrum (VCPO)

74 83 Door fusie tussen OBS De Akkerwinde en OBS Lydinge heeft een gedeelte van de ouders de keuze 

gemaakt hun kinderen op CBS H. de Cock onderwijs te laten volgen. De stijging is dus 

gerelateerd aan het niet meer bestaan van OBS De Akkerwinde.

OBS Lydinge in Leens 

(L&E)

48 59 Zie ook CBS H. De Cock. De fusie tussen OBS De Akkerwinde en OBS Lydinge heeft gezorgd voor 

een niet geprognosticeerde stijging van het aantal leerlingen op OBS Lydinge. 

OBS De Getijden in 

Pieterburen (L&E)

37 29 In Toekomstscenario II is de fusie tussen OBS De Getijden en OBS De Octopus genoemd als 

mogelijke oplossing voor het kleine aantal leerlingen op OBS De Getijden. Mogelijk heeft een 

aantal ouders ‘voorgesorteerd’ op het eventueel sluiten van OBS De Getijden en gekozen hun 

kinderen op een andere school onderwijs te laten volgen. 

CBS De Akker in 

Zuidwolde (VCPO)

50 41 CBS De Akker zal in de toekomst fuseren met De Venhuisschool. Hierdoor is het aantal leerlingen 

op CBS De Akker sterker gedaald dan in de prognoses is aangenomen. 

CBS De Haven in 

Onderdendam (VCPO)

35 27 In Onderdendam zijn diverse gesprekken gevoerd met ouders over het sluiten van CBS De Haven. 

Dit heeft naar alle waarschijnlijkheid invloed gehad op de schoolkeuze van ouders. 

Op de vorige pagina is benoemd dat het werkelijke aantal leerlingen op zeven scholen dusdanig afwijkt van de prognoses van ABF research, dat dit 

aanleiding was tot het opvragen van nieuwe prognoses. Deze afwijking zijn gezien de ontwikkelingen in de regio goed verklaarbaar. Hieronder per 

school waar het werkelijke leerlingenaantal afwijkt van het geprognosticeerde aantal een korte verklaring. 
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Overzicht van beide prognoses. 

2014 2015 2020 2025

PVG
VCPO 1531 1494 1387 1336

L&E 1878 1855 1674 1589

Totaal 3409 3349 3061 2925

ABF
VCPO 1436 1354 1134 1094

L&E 1778 1711 1433 1296

Totaal 3214 3065 2567 2390

Toelichting

 De prognoses van ABF research zijn in het geheel genomen minder optimistisch dan de prognoses van PVG. 

 ABF research prognosticeert een gemiddelde daling van 2,66% per jaar tot 2025; volgens de prognoses van ABF research zal het totale 

leerlingenaantal in 2025 met ongeveer 26% gedaald zijn ten opzichte van het huidige leerlingenaantal. 

 De prognoses van PVG voorspellen een daling van gemiddeld 0,85% per jaar, wanneer men het huidige leerlingenaantal als startwaarde 

kiest; volgens de prognoses van PVG zal het totale leerlingenaantal in 2025 met ongeveer 10% gedaald zijn ten opzichte van het huidige 

leerlingenaantal. 
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Prognoses Winsum

2014 2015 2020 2025

CBS De Borgschool PVG 94 87 84 76

ABF 96 88 75 77

CBS De Meander PVG 66 77 71 75

ABF 71 63 49 37

CBS Ichthus – Baflo PVG 117 119 104 99

ABF 116 98 72 58

CBS Piramiden PVG 206 191 184 167

ABF 185 175 148 143

Totaal PVG 483 474 444 416

ABF 468 424 344 315

2014 2015 2020 2025

OBS De Holm PVG 46 49 35 27

ABF 42 40 31 21

OBS De Negen 

Wieken 
PVG 137 131 128 114

ABF 128 127 107 101

OBS De Wierde PVG 80 70 69 70

ABF 70 70 64 58

OBS Kromme Akkers  PVG 55 62 61 43

ABF 56 62 48 37

OBS Mathenesse PVG 81 80 70 66

ABF 84 83 83 63

OBS Tiggeldobbe PVG 263 269 259 233

ABF 252 225 191 178

Op Wier PVG 99 96 81 73

ABF 98 90 70 56

Totaal PVG 761 757 702 628

ABF 730 697 594 514
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Prognoses Eemsmond
2014 2015 2020 2025

CBS De Noordkaap PVG 168 165 153 142

ABF 162 158 144 160

CBS De Rank PVG 64 58 57 63

ABF 67 58 50 55

CBS Koning Willem 

Alexander
PVG 137 123 104 98

ABF 123 105 69 73

CBS H.H.Simonides PVG 42 37 32 29

ABF 45 39 26 31

Totaal PVG 411 383 346 332

ABF 397 360 289 319

2014 2015 2020 2025

NBS de Sterren PVG 60 62 60 55

ABF 64 62 58 68

OBS Brunwerd PVG 198 192 166 155

ABF 192 178 143 148

OBS De Schutsluis PVG 39 43 41 40

ABF 31 34 24 20

OBS Jansenius de 

Vries 
PVG 96 94 92 101

ABF 87 79 55 58

OBS Klinkenborg PVG 67 69 69 77

ABF 62 64 53 52

OBS Onnema PVG 61 55 41 38

ABF 52 56 57 51

OBS Roodschoul PVG 45 47 39 36

ABF 42 43 46 39

OBS Usquert PVG 91 88 81 88

ABF 86 89 83 84

Totaal PVG 657 650 588 591

ABF 616 605 519 520
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Prognoses De Marne

2014 2015 2020 2025

CBS De Regenboog –

Leens
PVG 93 94 86 86

ABF 82 82 57 48

CBS H. De Cock PVG 77 74 70 64

ABF 83 84 91 85

CBS Ichthus -

Zoutkamp
PVG 85 92 80 78

ABF 81 80 68 69

Totaal PVG 255 260 236 228

ABF 246 246 216 202

2014 2015 2020 2025

OBS Akkerwinde  PVG 24 36 32 30

ABF

OBS De Getijden PVG 35 32 31 28

ABF 29 32 28 17

OBS De Octopus PVG 183 164 130 126

ABF 169 160 106 106

OBS Lydinge PVG 47 38 35 34

ABF 59 61 71 57

OBS Mandegoud PVG 117 120 109 106

ABF 118 103 86 72

OBS Solte Campe PVG 54 57 48 47

ABF 57 48 29 28

Totaal PVG 460 447 385 371

ABF 432 404 320 280
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Prognoses Bedum

2014 2015 2020 2025

CBS De Akker PVG 50 49 47 46

ABF 41 44 46 39

CBS De Haven PVG 37 33 32 32

ABF 27 26 25 20

CBS De Regenboog -

Bedum
PVG 295 294 283 281

ABF 257 254 214 199

Totaal PVG 382 376 362 359

ABF 325 324 285 258


