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samenwerken 
om straks nog 

te bestaan
na het primair onderwijs moet nu ook het voortgezet 

onderwijs rekening gaan houden met de gevolgen van 
bevolkingskrimp. het dalende aantal leerlingen heeft een 

enorme impact op de scholen, de keuzemogelijkheden 
voor leerlingen én op de economie in de regio. De 

scholen in Emmen bereiden zich voor. Ze kiezen voor 
samenwerking.

m
atthias Kooistra, directeur van het openbare 
Esdal College in Emmen, onderzoekt samen 
met twee nabijgelegen scholen de mogelijk-
heden voor één gezamenlijke vmbo-school 

als antwoord op de krimp. Dat is nodig. Volgens staatssecre-
taris Dekker van Onderwijs telt Nederland over 12 jaar 115.000 
middelbare scholieren minder dan nu. De prognose voor 
Emmen: al in 2020 zo’n 20 procent minder leerlingen. 
‘We zijn er vroeg bij’, zegt Kooistra. ‘Maar dat moet ook. 
Toen de krimp zich hier voor het eerst manifesteerde, zijn 
veel basisscholen in de regio min of meer overvallen. Door 
er nu al op te anticiperen, hopen we de problemen voor te 
zijn.’ Hun identiteit zetten het openbare Esdal College, het 
protestants-christelijke Hondsrug- en het katholieke Carmel 
College voor het gemeenschappelijke doel maar even opzij. 
‘Dit probleem overstijgt de grenzen van denominatie’, legt 
Kooistra uit. ‘Voor het eerst dit jaar ervaart de regio een lich-
te krimp van 1 á 2 procent in het voortgezet onderwijs. Dat 
stelt nog niet zo veel voor, maar als we niks doen, kunnen 
we als afzonderlijke scholen onze opleidingen niet in de in 
lucht houden.’

Wegtrekken 
Het onderzoek naar samenwerking in Emmen richt zich 
vooralsnog op de derde en vierde klas van de vmbo-basis- 
en kaderopleidingen. ‘Voor opleidingen als motorvoertuigen 
en installatietechniek is een infrastructuur nodig met veel 
grote en dure praktijklokalen’, legt Kooistra uit. ‘Doordat het 
opleidingsaanbod in het vmbo behoorlijk breed is en aantal 

leerlingen beperkt, zijn de effecten daar het 
eerst merkbaar. Maar niet alleen voor de 
scholen. Die krimp reikt veel verder. Ook in 
het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) 
zal het onderwijsaanbod verschralen als er 
minder leerlingen zijn. Het kan gebeuren 
dat een automotive-opleiding op het mbo 
straks niet meer in Emmen kan, maar alleen 
nog in Assen. Niet iedereen ziet dat zitten 
en sommige leerlingen kiezen daarom al op 

het vmbo een alternatieve opleiding. Met 
als gevolg dat er op termijn geen automon-
teurs meer worden opgeleid in de regio 
Emmen. Wat weer effect heeft op onze 
regionale economie en de arbeidsmarkt. 
Als er te weinig gekwalificeerd personeel 
is, trekken de bedrijven weg. Kortom, het is 
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‘Als we niets doen, 
kunnen we onze 
opleidingen niet in de 
lucht houden’
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Krimp

een stapeling van effecten die allemaal met 
elkaar samenhangen en voor de hele regio 
gevolgen heeft.’

Gezamenlijke prognose
Om tijdig te anticiperen op deze ontwikke-
lingen is Kooistra met de directeuren van 
de christelijke en katholieke vmbo’s om de 
tafel gaan zitten. ‘Het is onze maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid om een breed 
opleidingsaanbod in de regio in stand te 
houden. Belangrijk daarbij is om éénzelfde 
uitgangspunt te hebben en allemaal uit te 
gaan van een gezamenlijke prognose. Die 
laten we ieder jaar maken. Daarnaast hebben 
we afspraken gemaakt over de werving van 
nieuwe leerlingen en organiseren we samen 
een schoolkeuze- en informatiemarkt voor 
alle leerlingen van groep 7 en 8 en hun 
ouders. Op termijn kijken we ook naar onze 
andere opleidingen zoals mavo, havo, vwo 
en gymnasium. Want ook daar moet wat ge-
beuren. Dat hoeft niet per se een samenwer-
kingsschool te zijn, wellicht is er een andere 
vorm die beter past. Bij dit denkproces 
maken we gebruik van de onlangs versche-
nen handreiking van het ministerie van OCW 
Samen sterker bij leerlingendaling waarin alle 
mogelijke vormen van samenwerking met 
hun voor- en nadelen worden beschreven.’

Elkaar versterken
Het vmbo in Emmen kiest vooralsnog voor 
de variant van de samenwerkingsschool. 
‘Dan kunnen we dubbele opleidingen bij 
elkaar brengen en tegelijkertijd als afzonder-
lijke scholen betrokken blijven en onze ken-
nis delen’, licht Kooistra toe. ‘Zo versterken 
we elkaar en kunnen we juist vanuit onze 
verschillende invalshoeken een innovatief 
aanbod blijven bieden.’ 
Natuurlijk zijn er ook risico’s en valkuilen. Die 
worden op dit moment in kaart gebracht. 
Kooistra: ‘Bijvoorbeeld de vraag wie eindver-
antwoordelijk is voor zo’n samenwerkings-
school als het gaat om de kwaliteit van het 
onderwijs.  Een andere belangrijke vraag 
gaat over huisvesting. Betrekken we samen 
een nieuw gebouw? Wat doen we dan 
met de oude lege lokalen? Is de gemeente 
bereid nieuwbouw te financieren? Hopelijk 
komen we daar met elkaar goed uit. We 
werken samen om het aanbod in de lucht 
te houden. Dan kan het niet de bedoeling 
zijn dat er onder de eindstreep straks min-
der geld overblijft.’ |

Niet alleen in Emmen

Bekende krimpregio’s als Zeeland, Limburg, Oost-Groningen en de 
Achterhoek hebben het sterkst te maken met bevolkingskrimp. Maar 
ook delen van de Randstad lopen er tegenaan. Gouda bijvoorbeeld 
moet rekenen op een krimp van 16 procent de komende twaalf jaar. 
Het gevolg is dat brede scholengemeenschappen in de toekomst 
zullen verdwijnen. 

In Maastricht is dat proces al begonnen. Voor de komende tien jaar 
verwacht Maastricht een krimp van 25 procent. Krimpende scholen 
krijgen steeds minder geld van het ministerie van Onderwijs, omdat 
ze per leerling gefinancierd worden. De Stichting Limburgs Voort-
gezet Onderwijs (LVO) zet leerlingen de komende jaren daarom per 
schooltype bij elkaar, in één school voor het vmbo, één voor de havo 
en één voor het vwo. Daardoor ontstaan volgens LVO weer stevige 
scholen die kunnen investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Ook 
op Walcheren voegen de middelbare scholen vanaf volgend jaar hun 
vmbo-opleidingen samen.
Groot-Amsterdam, Den Haag en Westland/Delft zijn de enige regio’s 
waar de leerlingenaantallen naar verwachting blijven stijgen.

Matthias Kooistra met leerlingen van het Esdal College in Emmen: ‘Maatschappelijke 
verantwoordelijkheid’. 


