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Het einde van de kleine dorpsschool
Het onderwijs in Drenthe en Gronin-
gen gaat de komende jaren op de
schop. Dalende leerlingenaantallen
zorgen ervoor dat de kleine scholen
niet meer te handhaven zijn. Het ein-
de van de kleine dorpsschool is in
zicht. Een analyse.
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H
et mes gaat de komende jaren flink in het

aantal basisscholen in Drenthe en Gronin-

gen. Het is niet ondenkbaar dat 30 procent

van de basisscholen verdwijnt. Vooral de

kleine dorpsschool staat onder druk.

Schoolbesturen worden door de dalende leerlingen-

aantallen geconfronteerd met steeds kleinere scholen

die daardoor steeds kwetsbaarder worden. Doordat er

aan de onderkant nauwelijks aanwas is, wordt het aantal

kinderen in de onderbouw steeds kleiner. Scholen met

vier kinderen in combinatieklas 1/2/3 zijn geen uitzon-

dering , net als een meisje tussen alleen maar jongens.

Deze kleine klassen zijn niet goed voor kinderen die

zich moeten kunnen meten met en optrekken aan leef-

tijdgenoten. Ook is het voor leerkrachten niet altijd

makkelijk les te geven aan combinatieklassen. Ze moe-

ten lesgeven op verschillende niveaus en als daar ook

nog een paar zorgleerlingen tussen zitten, moeten het

helemaal duizendpoten zijn. Bovendien moeten telkens

dezelfde mensen de niet-onderwijsgevende taken uit-

voeren als de kerstviering en schoolreisjes.

Zo’n kleine school kan dankzij een goed functione-

rend team jaren goed draaien, maar als er een leraar

hoger op wil, de directeur weg gaat of er een conflict is,

dan keert het tij. Een school van 60 kan dan opeens een

school van maar 25 leerlingen worden, omdat als een

ouderstel zijn kind van school haalt er meer ouders

kunnen volgen. Het katalysatoreffect heet dat bij

Stamm CMO, het bureau dat onderzoek deed naar de

Drentse krimp.

Daardoor hoeven scholen nog niet dicht, want school-

besturen kunnen hun kleine scholen over het algemeen

financieel goed in stand houden, omdat ze van de over-

heid een kleine scholentoeslag krijgen als een school

minder dan 140 leerlingen telt. Maar als de leerlingen-

aantallen dalen, staan lokalen leeg terwijl de kosten

voor gas, water, licht en schoonmaak nagenoeg gelijk

blijven. Zeker scholen die last hebben van achterstallig

onderhoud hebben hier dubbel last van. Klassikale les-

boeken en handleidingen worden relatief duurder en de

personeelskosten verhoudingsgewijs ook.

Dat zet schoolbesturen financieel onder druk. Zeker

die besturen die veel kleine scholen onder hun hoede

hebben. Daar komt bij dat er de afgelopen jaren veel is

veranderd. Zo heeft de ontzuiling een enorme vlucht

genomen. Gingen kinderen van protestantse huize vroe-

ger per definitie naar een christelijke school en onkerke-

lijke naar een openbare. Dat is al lang niet meer zo.

Huwelijken van ouders zijn gemengd. Op christelijke

scholen is soms de helft van de kinderen niet aangeslo-

ten bij een kerkgenootschap. Op openbare scholen zit-

ten kinderen met een protestantse of katholieke achter-

grond. Ouders kiezen geen school meer omdat deze

protestant, openbaar of katholiek is. Ze kijken of de

sfeer op school goed is, hoe leerkrachten met kinderen

omgaan en vooral: staat de school in de buurt. Verder

speelt kwaliteit een groeiende rol, maar in tegenstelling

tot vroeger is identiteit niet meer doorslaggevend.

Openbare en christelijke schoolbesturen die in het-

zelfde dorp een kleine school hebben, kunnen elkaar als

vanouds beconcurreren, maar als ze dat doen of als ze

niets doen, houdt het dorp zeker geen school over. Daar-

om moeten schoolbesturen samenwerken. Voor ouders

is het belangrijker dat er een school in het dorp blijft,

dan wat de identiteit van de school is. En ouders die hun

kind toch naar een onderwijstype willen sturen dat niet

in het dorp aanwezig is, zullen verder moeten reizen.

De krimp in Drenthe, maar ook in Groningen, is zo

groot dat schoolbesturen snel actie moeten onderne-

men. Nu zit een aantal met elkaar rond de tafel, maar

dat moeten er meer worden. Ze zijn er gezamenlijk

verantwoordelijk voor dat er in hun regio een verschei-

denheid aan goed onderwijs blijft. Doen ze dat niet, dan

zullen kleine scholen in dorpen een armetierig en

kwetsbaar bestaan lijden en op den duur vanzelf omval-

len. Sommige besturen komt dat misschien goed uit,

omdat ze zo de discussie met emotionele ouders vermij-

den, maar met verantwoordelijkheid nemen voor goed

onderwijs heeft dat niks te maken.

Achteroverleunen kan niet langer, omdat de krimp

snel gaat (sommige schoolbesturen verliezen nu al tus-

sen de honderd en tweehonderd leerlingen per jaar) en

het sluiten, fuseren of laten samenwerken van scholen

tijd kost. Als er nieuwbouw moet komen, hebben ze de

gemeente nodig. Een paar jaar is daarmee al gauw ge-

moeid. Als er overeenstemming moet worden bereikt

over de identiteit van een school, en dat gaat over meer

dan een paar levensbeschouwelijke lessen, dan zijn

zorgvuldige afspraken nodig met het team en de ouders.

In het provinciale rapport Krimpen met perspectief dat
vandaag verschijnt, roept een deel van de schoolbestu-

ren op tot scholen van minimaal tachtig tot honderd

leerlingen, zodat er nooit meer dan twee leerjaren bij

elkaar in de groep zitten. Die tachtig is natuurlijk geen

wet van Meden en Perzen, maar ouders van scholen met

minder dan dat aantal doen er goed aan eens bij hun

schoolbestuur aan te kloppen. Wat zijn de prognoses

voor de komende jaren, hoe staat het met de financiën,

hoe met passend onderwijs (meer zorgleerlingen in de

klas) en wat zijn de toekomstplannen? Door op tijd te

weten wat er speelt, kunnen ze meedenken over wat

het beste is. En het omgekeerde geldt ook: schoolbestu-

ren van kleine scholen moeten ouders duidelijk maken

wat hun toekomstplannen zijn.

Dorpen krijgen door de krimp veel voor hun kiezen.

De laatste winkel verdwijnt, er is geen voetbalteam

meer op de been te krijgen en dan gaat ook de school

nog eens dicht. Maar de dorpsschool van vroeger is niet

meer de school anno 2012. Er worden steeds hogere

eisen aan leraren en het onderwijs gesteld. Als kinderen

niet goed les krijgen of als de zorg onvoldoende is, krij-

gen schoolbesturen een tik op de vingers van de Inspec-

tie. Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het

basisonderwijs en niet voor de leefbaarheid van een

dorp.

Verder zijn dorpen in Groningen en Drenthe sterk.

Dorpen waar scholen zijn verdwenen, blijken nog steeds

aantrekkelijke woonplaatsen.
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De provincie Drenthe heeft onderzoek laten doen
naar de dalende leerlingenaantallen in Drenthe. Het
onderzoek Krimpen met perspectief wordt vanmid-
dag gepresenteerd. In 2020 zijn er in Drenthe 6550
minder basisschoolkinderen dan in 2011. In Wester-
veld, De Wolden, Midden-Drenthe en Aa en Hunze
daalt het aantal basisschoolleerlingen de komende
acht jaar met meer dan 25 procent. Dat is vergelijk-
baar met de Groninger gemeenten Loppersum,
Delfzijl, Eemsmond en Appingedam.

¬ Basisschool De Butte in Borgercompagnie kreeg
vorig jaar toestemming van minister Van Bijster-
veldt langer open te blijven, ook al zaten er maar 23
leerlingen op. Foto: DvhN/Anne Marie Kamp


