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Onderwerp: kleine scholentoeslag
Geachte leden van de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
In onze coöperatie, waarbij bijna alle christelijke scholen in Friesland zijn aangesloten, hebben we de
kleine scholenproblematiek besproken.
Het is aan de politiek te beslissen, of men kleine scholen in stand wil houden (wie betaalt,
bepaalt).Wat ons betreft hoeft de huidige regeling niet te veranderen, maar uit de reacties op het
advies van de onderwijsraad blijkt, dat er draagvlak is de huidige regeling van de kleine
scholentoeslag aan te passen. Belangrijk is, dat de politiek op korte termijn een besluit neemt (de
onzekerheid heeft al lang genoeg geduurd), dat niet binnen enkele jaren wordt herroepen of
aangepast. Door duidelijkheid te geven voor de langere termijn kunnen besturen beleid ontwikkelen.
Dit in het belang van het onderwijs, nu, maar met name voor de komende jaren!
De middelen, die vrij vallen door ev. besparingen op de kleine scholentoeslag worden toegekend aan
de besturen en blijven structureel behouden voor het basisonderwijs. We kiezen niet voor een
samenwerkingsbonus, omdat deze tijdelijk is. Daarnaast betekent het, dat er dan een instantie moet
komen voor toekenning van de samenwerkingsbonus (welke criteria voor toekenning van de
samenwerkingsbonus?). Door een fusiebonus ontstaat extra overhead, die de kinderen niet ten
goede komt, maar zorgt voor extra bestuurlijke drukte. Ook ontvangen de gefuseerde scholen op dit
moment voldoende extra middelen krijgen (5 jaar fusiefaciliteiten). De schoolbesturen verplichten
zich door het tekenen van een bestuursakkoord op sectorniveau de samenwerking te zoeken in de
regio, waardoor de kwaliteit van het onderwijs bevorderd wordt.
Afschaffen van de kleine scholentoeslag betekent, dat scholen kleiner dan 145 leerlingen minder
middelen ontvangen van de overheid, terwijl besturen en de betreffende scholen nu al aangeven, dat
de huidige financiering onvoldoende is. Dat betekent bij het beëindigen van de kleine scholentoeslag
op termijn vele scholen beneden de 145 leerlingen hun deuren moeten sluiten en verschillende
dorpen geen voorziening meer hebben voor basisonderwijs. CBO Fryslân wil een goede spreiding van
onderwijslocaties, waarbij ouders, daar waar mogelijk, keuze vrijheid behouden. Wij pleiten er voor
de kleine scholentoeslag te behouden vanaf een bepaalde grootte, waardoor huisnabij onderwijs
mogelijk blijft en kleinere scholen met een bepaalde geloofs- of levensvisie open kunnen blijven. In

den lande is veel discussie over het aantal leerlingen, dat een levensvatbare school minimaal moet
hebben. De norm vanaf 50 leerlingen wordt regelmatig genoemd. Wat ons betreft is dit niet een
absolute norm. In verschillende situaties kan het nodig zijn een lagere of hogere norm aan te
houden. Dit is ter beoordeling aan het betreffende bestuur.
De inspectie en/of het bestuur kunnen constateren, dat een school niet aan de gestelde
kwaliteitseisen van inspectie en/of bestuur vol doet. Dit kunnen cognitieve en/of sociaal-emotionele
kwaliteitseisen zijn. Het is aan het bestuur te bepalen, welke actie dan noodzakelijk is. Dat kan een
verbeterprogramma betekenen, waarbij de betreffende school binnen 2 jaar het vereiste niveau
heeft bereikt of sluiting van de betreffende school. Kleinere scholen zijn kwetsbaarder. Daarom
moeten scholen tot 145 leerlingen aan geven, hoe ze er voor zorgen, dat door de samenwerking te
zoeken met andere scholen de kwetsbaarheid verminderd is. Dit is ter beoordeling aan de inspectie
van het onderwijs.
Samengevat stellen wij het volgende voor:
a.
De middelen, die ev. vrij vallen, worden structureel toegekend aan de schoolbesturen
b.
Zorg voor oplossingen op maat
Graag zijn we bereid ons standpunt nader toe te lichten en het gesprek met u daarover aan te gaan.

Met vriendelijke groet,
Namens CBO Fryslân,
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