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Geachte leden van de Vaste Kamercommissie OCW,
In Alphen aan de Rijn en omstreken geven wij in relatie tot leerlingendaling een traject vorm dat zal
leiden tot samenwerking in het licht van behoud van kwaliteit, toekomstbestendigheid en
thuisnabijheid van primair onderwijs. Immers, ook in Alphen aan den Rijn e.o. is er op korte en
langere termijn sprake van zodanige krimp dat scholen in dorpen en wijken dreigen te verdwijnen
als deze samenwerking niet wordt gerealiseerd. Bij dit proces maken wij gebruik van de regeling
bekostiging regionale procesbegeleiding leerlingendaling PO.
Onze samenwerking krijgt steeds concreter vorm. Staatssecretaris Dekker is daarvan uitvoerig
verslag gedaan tijdens zijn werkbezoek aan ons traject op 27 augustus jongstleden. Hij gaf aan
onder de indruk te zijn van de wijze waarop wij via ons traject gezamenlijk verantwoordelijkheid
nemen voor kwaliteit, toekomstbestendigheid en thuisnabijheid van ons primair onderwijs in
Alphen aan de Rijn en de regio.
In het kader van dit traject nemen wij ook onder loep wat in relatie tot de doelstellingen van
kwaliteit, toekomstbestendigheid en thuisnabijheid logische bestuurlijke structuren zijn. Van vier
schoolbesturen naar twee, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds Alphen en
anderzijds de regio, is een optie die in dit verband nadrukkelijk wordt beoogd. Daaraan zit
gekoppeld dat tussen de twee beoogde bestuurlijke eenheden een intensieve samenwerking
bestaat in het licht van de doelstellingen van de regeling van OCW.
De thans heersende praktijk van de Wet fusietoets brengt dit hiervoor genoemde, bestuurlijke
aspect van ons samenwerkingsproces danig in gevaar. Wij onderschrijven dan ook volledig de zeer
kritische evaluatie van de Wet fusietoets, die recent aan uw kamer is aangeboden. Wij sluiten ons
aan bij wat bijvoorbeeld de PO-Raad in haar brief opmerkt over de risico’s t.a.v. uitstel van het
omzetten van de conclusies van de evaluatie naar concrete maatregelen. De Wet fusietoets blijkt in
de praktijk van het primair onderwijs een belemmering om te komen tot logische bestuurlijke
structuren, die de plaatselijke situatie in relatie tot krimpende leerlingaantallen vraagt. Zo werkt
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deze wet in onze situatie contraproductief als het gaat om het toekomstbestendig maken van een
gevarieerd en kwalitatief aanbod van primair onderwijs in Alphen aan den Rijn en de regio.
Wij kennen en erkennen de discussie over de menselijke maat. Echter in het primair onderwijs
bepaalt voor kinderen, ouders en leerkrachten de school (met haar eigenheid als onderwijskundige
en pedagogische eenheid) in dorp of wijk de maat. Niet de bestuurlijke structuur dat daar omheen
hangt en een bepaalde schaalgrootte nodig heeft om optimaal te kunnen voldoen aan eisen anno
2015 (en volgende jaren) t.a.v. onderwijs, zorg, IPB en bedrijfsvoering.
Gezien de urgentie van de problematiek roepen wij u op uw verantwoordelijkheid te nemen en u
rekenschap te geven van de conclusies van de evaluatie van de Wet fusietoets, die onomwonden
aangeven dat deze wet voor het primair onderwijs ver haar doel voorbij schiet en feitelijk was
bedoeld om problemen in andere takken van het onderwijs dan het primair onderwijs te reguleren.
Uiteraard zijn wij graag bereid nadere informatie te geven en/of leden van u ter informatie op
locatie te ontvangen.

Met vriendelijke groet
namens de schoolbesturen SKBA, Sopora, De Veenplas en De Woudse Venen,

drs. Jan Smid
Onafhankelijk extern procesbegeleider leerlingendaling
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