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VOORAF 

Doel van de notitie is om zicht te krijgen op het te voeren beleid ten aanzien van de instandhouding 

van de kleine basisscholen binnen de vereniging. Hierbij hebben we aandacht besteed aan 

verschillende aspecten: 

 

- onze definitie van een kleine school 

- de terugblik op de notitie kleine scholen uit het jaar 2000 

- de vertaling van eerdere conclusies naar het heden 
- aansturingsvoorwaarden voor een kleine school 

- de financiële haalbaarheid 
- de grens van een werkbare situatie 

- het effect van sluiting voor dorp en ouders 

 

Op basis van een afweging van deze aspecten heeft de werkgroep een aantal aanbevelingen 

geformuleerd. 

 

Hoe omschrijven we een ‘kleine school’ 

We willen ‘klein’ omschrijven als een school die minder dan 46 leerlingen heeft (gemeentelijke 

opheffingsnorm) of op ‘korte’ termijn hieronder dreigt te vallen. Op dit moment betreft dit 

onderstaande scholen: 

 1 oktober 

2011 

1 oktober 

2012 

1 oktober 

2013 

1 oktober 

2014 

’t Kompas, Paesens 41 45 45 42 

By de Boarne, Niawier 49 49 44 38 

De Springplanke, Engwierum 48 40 42 48 

Bernewird, Bornwird 60 55 50 52 

De Fjouwerhoeke, Hantumhuizen 51 59 62 63 

 

 

De opheffingsnormen T&B 

De opheffingsnorm in de gemeente Dongeradeel is vastgesteld op 46 leerlingen. De consequentie 

hiervan is dat voor scholen, waarvan het aantal leerlingen gedurende 2 achtereenvolgende 

schooljaren of in het eerste en het derde schooljaar van 3 achtereenvolgende schooljaren telkens 

minder heeft bedragen dan in dit geval 46 leerlingen, de bekostiging wordt beëindigd, tenzij de school 

ten minste 23 leerlingen telt en de gemiddelde schoolgrootte van alle scholen van het bevoegd gezag 

ten minste 10/6 x de opheffingsnorm bedraagt én het bevoegd gezag hiervan jaarlijks vóór 1 februari 

mededeling doet aan het ministerie. 

Gemiddelde schoolgrootte: de minimaal benodigde gemiddelde schoolgrootte bedraagt 10/6 x 46 = 

77,6 leerlingen of te wel voor 15 scholen in totaal minimaal 15 x 80,00 = 1164 leerlingen. Het totaal 

aantal leerlingen op 1 oktober 2011 bedroeg 1676 leerlingen. 
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Conclusie:  

De scholen met minder dan 46 leerlingen kunnen met toepassing van de 10/6-norm (gemiddelde 

schoolgrootte) moeiteloos in stand worden gehouden zolang er minimaal 23 leerlingen per school 

aanwezig zijn en het totaal aantal leerlingen 1164 bedraagt. Ten opzicht van het huidige aantal 

leerlingen is er nog een marge van 466 leerlingen. 

 

Eerdere conclusies uit de notitie uit 2000 aangaande kleine scholen. 

 

Voor- en nadelen: 

Er zijn veel voor- en nadelen op te noemen, die vaak ook haaks op elkaar staan. 

Als voordeel werd bijvoorbeeld de betere opvang genoemd, terwijl onder de nadelen werd vermeld, 

dat bepaalde groepen leerlingen niet voldoende aandacht krijgen. Sommige voordelen kunnen 

tegelijker tijd een nadeel vormen. Zo is het feit dat het leerzwakke kind beter in de klas kan worden 

opgevangen, een positief gegeven. Maar tegelijkertijd wordt hierdoor wel het gemiddelde 

prestatieniveau van de klas naar beneden gehaald. De klassen zijn rumoeriger, omdat verschillende 

jaarklassen steeds apart uitleg krijgen. Tegelijkertijd wordt bij de jongste leerlingen de ontwikkeling 

extra geprikkeld, omdat ze onwillekeurig toch meeluisteren naar de uitleg aan de oudere kinderen. 

Als we dan de lijst van voor- en nadelen proberen samen te vatten dan zien we dat de belangrijkste 

punten hierin zijn: 

- de flexibiliteit respectievelijk vernieuwingsbereidheid van leerkrachten in verband met 
het kleine team en het werken met ‘gecombineerde klassen’; 

- het welbevinden van de kinderen in verband met de kleine (leeftijd)groepen en het 
kleine aantal leerkrachten. 

 

Leerresultaten: 

Nergens wordt aangetoond dat leerprestaties op ongunstige wijze kunnen worden beïnvloed door 

combinatiegroepen in kleine scholen. 

Wel is de kwaliteit onderwijzend personeel essentieel. 

Het is noodzakelijk dat de leerkracht minimaal de volgende vaardigheden moet kunnen brengen en 

hanteren: 

a. flexibiliteit ten aanzien van groeperingsvormen 

b. een goed klassenmanagement 
c. organisatorische kwaliteiten 

d. differentiatievaardigheden / omgaan met verschillen 
e. een goed ontwikkeld evaluatief vermogen 

f. een goed pedagogisch klimaat 

g. adaptief onderwijs in de breedste zin 
h. goede diagnostische en remediërende vaardigheden en middelen 

i. instructiekwaliteit op een hoog kwalitatief niveau. 
 

Conclusie 
Wanneer teamleden van een kleine basisschool dergelijke vaardigheden bezitten zijn de voorwaarden 

vervuld om met een minimum formatie van 2,4 uitstekend verantwoord basisonderwijs te kunnen geven. 
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Het welbevinden van de leerlingen: 

Uit de resultaten aangaande het onderzoek naar het welbevinden van de leerlingen komt een beeld 

naar voren over de kinderen uit kleine scholen waar we in het algemeen gelukkig mee mogen zijn. De 
extra zorgen over kleine groepen, combinatieklassen, e.d. van kleine scholen blijken op grond van dit 

onderzoek naar welbevinden niet terecht. 
Waar de resultaten in vergelijking met andere onderzoeken afwijken, is de oorzaak van die verschillen 

niet zozeer terug te voeren op de kleinere omvang van scholen. De verschillen zijn in eerste instantie 
terug te voeren op de materiële en sociale omgeving waarin de school staat, de aard en mogelijkheden 

van de gemeenschap waarin de kinderen opgroeien (en de mogelijkheden die de school biedt).  

Kortom, verschillen in resultaten tussen dit en ander vergelijkbaar onderzoek is in eerste instantie een 
omgevingseffect en geen schoolgrootte-effect. 

 
Kwaliteit van het onderwijs 

In het strategisch beleidsplan is beschreven dat de kwaliteit van het onderwijs –naast onze identiteit- 

de belangrijkste centrale doelstelling is en dat we daarvoor garant staan. 
De ontwikkeling, bewaking en borging van de kwaliteit zijn beschreven in de jaarlijkse 

schoolontwikkelingsplannen. Belangrijk is dat je doet wat je belooft. Wat je belooft zal in dit verband te 
maken hebben met de gegevens van ouders, leerlingen en het rijk. 

Elke school zal dus activiteiten moeten ontwikkelen om te achterhalen: 

 wat de ouders van de school verwachten 
 hoe staat het de tevredenheid van de leerlingen 

 wat het rijk, via de inspectie, van de school verwacht 
 hoe de leerkrachten aankijken tegen de school-, werksituatie. 

 
Oudergegevens zijn nodig omdat het klanten van de school zijn. 

Leerlinggevens zijn nodig omdat gemotiveerde leerlingen, leerlingen met zelfvertrouwen voorwaard zijn 

voor optimaal onderwijs. 
De inspectieverwachtingen zijn bepalend voor de financiering van het onderwijs. 

De leerkrachten zijn de feitelijke uitvoerders van onderwijs en bepalen in feite de kwaliteit. De school 

zal dus goede werkvoorwaarden moeten realiseren. 

 

Wat is nodig om een kleine school optimaal aan te sturen? 

Bestuur 

o Waardering (verhogen van het ambitieniveau leerkracht) van de positie op de kleine school, 

bijv. LB-functie meer op een kleine school 
o Faciliteiten creëren 

 Meerscholen directeur: 

 Geeft meer formatie, een manager heeft de leiding 

 Aandacht voor beleid, sturing, coaching 
 Eén functie 

o Nascholing leerkrachten organiseren op het gebied van klassenmanagement op kleine 

scholen. 
 

Directie 

o All round onderwijskundig manager zonder lesgevende taken 
o NSA-competenties beheersen 

o Parttime directeuren of meerscholendirecteuren 
 

Leerkrachten 

o Grote mate van zelfstandigheid 
o All round. Kunnen werken in combinaties van 3 groepen. Goed klassenmanagement. 
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o Opleiding gehad, die meer is afgestemd op kleine scholen of nascholing volgen/hebben gevolgd 
o Leren met en van elkaar (samenwerking teams van (kleine) scholen) 

o Flexibele inzet 

 

Onderwijsassistenten 

- Flexibel inzetten, bijv. groep splitsen, meer handen in de groepen 

- Nevenactiviteiten uitvoeren zodat de leerkracht zich meer richt op de kerntaken. 
 

 

Wat zijn dan de effecten voor de leerlingen op een kleine school? 

- Positief t.a.v. leerlingen: 
- Zelfstandigheid 

- Elkaar helpen 

- Veiligheid 
- Meer verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar stimuleert leren van en met elkaar 

 

De financiële haalbaarheid 

In de praktijk geldt dat een school met minder dan 31 leerlingen niet te financieren is zonder extra 

financiële steun van de vereniging of lokale of provinciale overheid. Er is een structureel tekort van  

± € 25.000 

Vanaf 40 leerlingen is de begroting sluitend te krijgen. Wel moet hierbij worden vermeld dat door de 

extra financiële impulsen “scholen aan zet”, de provinciale impuls “Boppeslach” en de OKP-bijdragen 

van de gemeente een noodzakelijke inhaalslag heeft plaatsgevonden. 

 

De grens van een werkbare situatie 

De ondergrens is minimaal 30 leerlingen, zodat tenminste ‘s ochtends met 3 groepen gewerkt kan 

worden. Onderwijskundige vernieuwingen zijn sterk afhankelijk van de competenties van een enkele 

leerkracht. De financiële mogelijkheden zijn zeer beperkt wanneer een school tussen de 30 en 45 

leerlingen heeft. 

 

Het effect van sluiting van een school voor dorp en ouders 

De sluiting van een school wordt als een groot verlies gezien voor de leefbaarheid en het 

voorzieningenniveau van het dorp en haar bewoners. 

Wel moet in onze Dongeradeelse situatie worden gesteld dat de school in het naburige dorp op 

bereikbare afstand blijft voor de leerlingen. 

Ouders maken bij de keuze voor een andere school vaak een sociale afweging, waarbij de 

onzekerheidsfactor of de school zal blijven ook een belangrijke rol speelt. 

Duidelijke beleidslijnen zijn noodzakelijk. 
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Aanbevelingen: 

 

 Wanneer minder dan 46 leerlingen een school bezoeken, is monitoring gewenst aangaande 
 

 De vaardigheden van het onderwijzend personeel beantwoorden aan het gestelde onder 

“leerresultaten” 

 Het welbevinden van leerlingen, ouders en leerkrachten voldoende is 

 De kwaliteit van het onderwijs en de opbrengsten van de leerlingen voldoende zijn 

 Alle voorwaarden voldoen aan de voorwaarden gesteld in “Wat nodig is om een kleine school 

aan te sturen” 
 De financiële baten in goede verhouding staan tot de noodzakelijke lasten op langere termijn 

 

Wanneer (onderdelen van) de genoemde voorwaarden niet voldoende zijn, zullen door middel van een 

verbeterplan binnen 2 jaar alle genoemde voorwaarden voldoende moeten zijn. Zo niet, dan zal een 

overlevings-, sluitings- of fusieplan helderheid moeten verschaffen.  Ook zal het dorpsbelang tijdig 

worden ingelicht om eventuele acties mede te kunnen ondernemen. 

 

 Wanneer tussen 23 en 40 leerlingen een school bezoeken en het marktaandeel is stabiel of stijgend, 
dan zal ook op bovenstaande criteria worden onderzocht.  
Door middel van een overlevingsplan zal binnen 2 jaar aan alle criteria moeten worden voldaan, 

anders volgt sluiting of fusie. 

 

 

 


