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In voortgezet
onderwijs zet daling
in vanaf 2015

de cijfers

Daling is
actueel in
primair onderwijs

Leerlingendaling
in voortgezet
onderwijs is
onontkoombaar

In sommige
regio’s krimpt
het voortgezet
onderwijs nu al
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Ontwikkeling
aantal 12-16 jarigen
Noord-Nederland

meer dan 15% groei
0% tot 15% groei
0% tot 10% krimp
10% tot 20% krimp

Leerlingen kiezen steeds vaker voor hoger niveau;
vmbo heeft daardoor te maken met dubbele krimp

krimp en voorgezet onderwijs

06

20% tot 30% krimp
meer dan 30% krimp

Grote verschillen
tussen en binnen
regio’s

vraagstukken
voor het
onderwijs

gevolgen
voor de regio

Financiën minder leerlingen betekent minder inkomsten, maar kosten

Verschraling aanbod voortgezet onderwijs

Onderwijsaanbod kleine vakken, afdelingen en sectoren worden nog

Risico op tekort aan geschoolde arbeidskrachten

Kwaliteit in de knel door meer combinaties verschillende

Regio minder aantrekkelijk als vestigingsplaats bedrijven.
Kwalitatief goed onderwijs belangrijk om bevolking

lopen niet in zelfde tempo terug. Gevolg: stijgende kosten per leerling.

kleiner, daardoor financieel soms niet haalbaar om te handhaven. Verschraling
aanbod dreigt.
leerjaren of niveaus samen in de klas.

Personeel op korte termijn overschot aan docenten en vergrijzing

personeelsbestand; op middellange termijn tekort aan docenten verwacht,
met name voor bepaalde vakken.

in regio, terwijl krimp beroepsbevolking juist leidt tot grote vraag in sectoren
techniek en zorg.

vast te houden en toekomstige arbeidskrachten op te leiden.

Dreiging verminderde leefbaarheid regio als goed
onderwijs minder bereikbaar wordt.

Huisvesting leegstand lokalen.
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(en beroepsonderwijs) door leerlingendaling.
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verschillende
partijen,
één belang
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wie moet
er aan de slag?
taken en verantwoordelijkheden

RIJKSOVERHEID
OCenW
• Onderwijshuisvesting
• Onderwijsbeleid waaronder
leerlingenvervoer, leerplicht,
lokale educatieve agenda, 		
voortijdig schoolverlaten en
onderwijsachterstandenbeleid
• Toezicht op financiën van het
openbaar onderwijs
• Leefbaarheid

GEMEENTE

SCHOOL
BESTUUR

SCHOOL
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• Bekostiging
onderwijs
• Vaststellen
kaders en regels
(m.b.t. fusies,
opheffingsnorm
etc.)
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• Kwaliteit van
het onderwijs
• Budgettering

• Kwaliteit van
het onderwijs
• Betrekken
leerlingen en
ouders

besturen
is vooruitzien
Krimp vraagt om snelle actie,
want aanpassingen kosten tijd
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waarmee
aan de slag?
verschillende fasen vragen
om verschillende interventies

I

Leerlingenaantal stabiel

Monitoren

II

Daling leerlingenaantal
verwacht binnen 4 jaar

Scenario’s ontwikkelen

III

Daling leerlingenaantal
is ingezet

Hoog tijd voor actie

5 jaar na inzetten daling

Monitoren, bijstellen scenario’s

IV

interventies
per fase
I

II

III

IV

Leerlingenaantal
stabiel

Daling leerlingenaantal
verwacht binnen 4 jaar

Daling leerlingenaantal
is ingezet

5 jaar na
inzetten daling

schoolbestuur

• Monitoren demografische
ontwikkelingen eigen en
aangrenzende regio
• Opvragen prognoses

gemeente

• Monitoren demografische
ontwikkelingen eigen en
aangrenzende regio
• Opvragen prognoses

schoolbestuur

• Scenario’s ontwikkelen voor
middellange termijn
• Afstemming zoeken met andere 			
schoolbesturen en gemeente(n)
• Regionale scenario’s ontwikkelen
• Scenario’s vertalen naar eigen 			
meerjarenplanning
• Betrekken: medezeggenschapsraden, 		
werknemersorganisaties, ouders
• Beeld schetsen van onderwijs
van de toekomst
• Scenario’s en planning jaarlijks toetsen
en waar nodig bijstellen

gemeente

• Scenario’s ontwikkelen: Meerjarenplanning
Maatschappelijk Vastgoed
• Afstemming zoeken met schoolbesturen
in regio
• Nadenken over mogelijkheden 			
leerlingenvervoer
• Maatschappelijk debat initiëren over
krimp, leefbaarheid en onderwijskwaliteit
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schoolbestuur

• Onderwijsvoorzieningen herschikken
conform meerjarenplan
• Communiceren met ouders,
medezeggenschapsraden en 		
werknemersorganisaties
• Gesprek aangaan over mogelijkheden
van leerlingenvervoer
• Rust creëren door voorspelbaarheid
en betrouwbaarheid
• Scenario’s en planning jaarlijks toetsen
aan demografische ontwikkelingen en
waar nodig bijstellen

gemeente

• Waar nodig leerlingenvervoer organiseren
• Extra investeren in kwaliteit van 		
samengevoegde (brede) scholen
• Luisterend oor bieden aan inwoners,
maar steunen schoolbesturen bij evt.
herschikking onderwijsvoorzieningen

schoolbestuur

• Monitoren demografische
ontwikkelingen, indien 			
nodig scenario’s aanpassen
in afstemming met betrokkenen

gemeente

• Monitoren demografische
ontwikkelingen, indien nodig
scenario’s aanpassen in
afstemming met schoolbesturen

analyse en
strategieontwikkeling
op verschillende
niveaus
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hoe
aan de
slag?
vijf uitgangspunten
1 Krimp niet bestrijden, maar begeleiden Krimp is onomkeerbaar;
de opgave is om tijdig en zo goed mogelijk in te spelen op de ontwikkelingen.

Vestiging
School

2 Weten waarover het gaat Een adequate aanpak van het
krimpvraagstuk begint met een heldere gegevensanalyse.

Schoolbestuur

3 Gezamenlijke opgaven, gezamenlijke oplossingen Het in een

Samenwerkende
scholen in de regio

vroegtijdig stadium meenemen van betrokkenen is cruciaal voor het ontwikkelen
en realiseren van oplossingen voor krimpopgaven. Ruimte bieden voor emoties is
daarbij essentieel.

4 Werken vanuit kansen Een positieve benadering zorgt voor
maximaal effect.

5 Regionale afstemming en samenwerking is noodzaak
Krimp vraagt bij uitstek om bestuurskracht op regionaal schaalniveau.

krimp en voorgezet onderwijs

16

• Analyse en strategieontwikkeling
op alle niveaus, van vestiging tot aan
samenwerkende scholen in regio.

• Sommige oplossingen kunnen op
vestigingsniveau gevonden worden,
andere op schoolniveau, andere
vragen om samenwerking met
collega’s in regio.

communicatie
en
organisatie

Krimp is een gevoelig thema en vraagt dus om zorgvuldige communicatie.
Het in een vroegtijdig stadium meenemen van betrokkenen is cruciaal
voor het ontwikkelen en realiseren van oplossingen voor krimpopgaven. Communicatie
is afhankelijk van de fase van de krimp en van de context (strategie voor individuele
school dan wel regio).
Intensieve samenwerking met interne

projectgroep opdrachtgever.

Relevante stafdiensten en directeuren medeverantwoordelijk

krimp en voorgezet onderwijs
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voor proces.

Voor
start van traject

Tijdens
traject

Na afloop
van traject

Intern medewerkers,
MR en ouders op hoogte
brengen van doel
en aanpak.

Intern actieve
participatie medewerkers
en ouders.

Intern medewerkers,
MR en ouders op hoogte
brengen van resultaten
en vervolgstappen.

Extern gemeenten,

schoolbesturen voor
voortgezet onderwijs en
primair onderwijs in
regio informeren over het
traject.

Extern participatie

van gemeenten en
schoolbesturen
afhankelijk van context.

Extern gemeenten,
schoolbesturen in regio
op hoogte brengen
van afgelegd proces,
resultaten op hoofdlijnen
en vervolgstappen.
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stappenplan

waarom veranderen?

Demografische
ontwikkelingen

wat willen we bereiken?

hoe gaan we het bereiken?

Externe
analyse

Personeel

Kansen &
bedreigingen
Visie
Uitgangspunten
Doelstellingen

Strategie

Beleidsplan

Onderwijs
aanbod

Huisvesting

Interne
analyse
Sterktes
& zwaktes
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Financiën
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aanpak
stap 1

stap 2

stap 3

stap 4

Externe en
interne analyse

Strategie en
doelstellingen

Meerjarenbeleidsplan

Aan de slag!

waarom veranderen?

wat willen we bereiken?

hoe gaan we het bereiken?

Blik naar buiten
kansen en bedreigingen
binnen de thema’s:

Strategie bepalen
met onderwerpen zoals:

Bepalen consequenties
van de strategie voor:

• visie
• strategische doelstellingen
• basisstrategie richting krimp

•
•
•
•
•
•

• demografie
• overheidsbeleid
• samenwerking in de regio

Verkennen scenario’s
Blik naar binnen
sterktes en zwaktes binnen
de thema’s:
•
•
•
•

Aanscherpen strategie
inclusief definitieve keuze scenario’s

onderwijsaanbod
personeel
huisvesting
financiën

Vaststellen activiteiten komende jaren
Vaststellen quick wins
Ontwikkelen implementatieplan

SWOT en confrontatiematrix

krimp en voorgezet onderwijs

onderwijsaanbod
personeel
huisvesting
financiën
organisatie
communicatie
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5 | stap

1

Het analyseschema

externe
en interne
analyse

Samenwerking - concurrentie in de regio

Onderwijsaanbod

BINNEN

Blik naar

BUITEN

• Demografie

• Personeel

• Overheidsbeleid

• Huisvesting

• Ontwikkelingen in concurrentieveld

• Onderwijsaanbod:

• Andere externe ontwikkelingen,

•
•

wat bied je aan en hoe bied

zoals regionale arbeidsmarkt, 			

je het aan (kwaliteit)

digitalisering etc.

Focus in analyse op gevolgen krimp
Analyseschema toont aspecten in samenhang

krimp en voorgezet onderwijs
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imago
bereikbaarheid
ligging

Financiën

Huisvesting

Marktaandeel
Demografische ontwikkelingen

Gemeentelijk beleid

• Financiën

Personeel

Aantal
leerlingen

Rijksbeleid

Blik naar

Andere externe ontwikkelingen

5 | stap

1

deskresearch,
interviews en
werksessies

Deskresearch

Interviews

Werksessies

Informatie verzamelen:
prognoses, financiële
stukken, formatieplannen etc.

Interviews met
gemeenten en andere
externe stakeholders

Informatie bespreken
en duiden met
directeuren, personeel
en ouders.

Verzamelde informatie
bespreken met directie
en staf.

5 | stap

Aantal leerlingen naar
leerjaar en richting

1

aanpak
deskresearch
Partners en
concurrenten in beeld

Gericht verzamelen van informatie
op basis van analyseschema
Materiaal uit verschillende bronnen, zoals:
• Prognoses gemeente / schoolbestuur
• Leerlingadministratie
• Financiële stukken schoolbestuur: begroting, jaarrekening
• Meerjarenformatieplan, reorganisatieplan et cetera
• Huisvestingsplan
• Rapporten Onderwijsinspectie
• Tevredenheids- en imagoonderzoeken
• Beleidsstukken gemeenten

krimp en voorgezet onderwijs
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Werksessie SWOT

5 | stap

1

aanpak
werksessie

Verzamelde
informatie bespreken

Gezamenlijk
scoren

Confrontatiemix
samen invullen

Verzamelde informatie
bespreken in werksessie op schoolniveau
met directeuren,
personeel en ouders.

‘Ranken’ sterke en
zwakke punten, kansen
en bedreigingen
(SWOT).

Geeft beeld van meest
urgente vraagstukken
die vragen om een
oplossing - én van de
kansen die verzilverd
kunnen worden.

Tip
In de praktijk blijkt het handig om het maken van de SWOT in één werksessie te
combineren met het voorbereiden van de strategie en mogelijke scenario’s (stap 2).

krimp en voorgezet onderwijs
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5 | stap

2

visie
en strategie

mogelijke
scenario’ s

complex

Bespreken resultaten SWOT

• Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen in beeld

Vaststellen onderwijsvisie (op hoofdlijnen)

• Clustering
onderwijs

• Uitgangspunten gezamenlijk gedeeld

• Uitruil opleidingen

• Digitaal
afstandsonderwijs

Bespreken basisstrategie t.a.v. krimp
• Van bagatelliseren tot benutten

Verkennen scenario’s

• Voor welke (toekomstige) problemen zijn dit oplossingen en/of welke
kansen worden hiermee opgepakt?
• Welke risico’s zijn er verbonden aan de scenario’s?

• Gezamenlijk
vormgeven
opleidingen

alleen

• Keuzes in aanbod:
vakken afstoten,
intersectoraal
programma etc.

• Gezamenlijk gebruik
huisvesting en 		
faciliteiten

samen

Werkvorm

• Werksessie met schooldirecteuren, College van Bestuur en
vertegenwoordiging MR

ps Een volgende stap kan zijn om de scenario’s te ontwikkelen in regionaal verband
(bijvoorbeeld binnen het RPO of samenwerkingsverband Passend Onderwijs).

• Inzet ICT voor
differentiatie in de klas
• Scholing docenten op
werken in combiklassen

niet complex

krimp en voorgezet onderwijs
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5 | stap
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3

meerjaren
beleidsplan

de resultaten

wat brengt dit traject?
Op basis van strategie en scenariokeuzes uitwerken
van meerjarenbeleidsplan
Beleidsplan gaat in op 7 beleidsterreinen
•
•
•
•
•
•
•

Onderwijsaanbod
Identiteit
Personeel
Huisvesting
Financiën
Organisatie
Communicatie en PR

krimp en voorgezet onderwijs

Traject leidt tot bewustwording
van de organisatie.

en urgentiebesef in alle geledingen

Relevant cijfermateriaal overzichtelijk bijeen gebracht.
Scherpe en gedragen SWOT-analyses op schoolniveau en bestuursniveau.
Helder beeld van mogelijke scenario’s inclusief voordelen en eventuele risico’s.
Breed gedragen meerjaren

beleidsplan.

Leereffect voor hele organisatie: aanscherping lopend beleid op het gebied van
huisvesting, personeelsplanning et cetera.

Input voor overleg met partners in de regio en/of regionale scenario’s.
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tot slot

hoe te komen tot een regionale aanpak krimp
Focus in deze methodiekbeschrijving op proces binnen één schoolbestuur.

Als gekozen wordt voor een regionale aanpak, blijft de aanpak grotendeels hetzelfdewaarbij elke stap in gezamenlijkheid wordt gezet.
Resultaat
Stap 1		
•
		
•
•

Externe en interne analyse
Op alle schaalniveaus,
van school tot aan regio
Feiten, cijfers, prognoses
SWOT

Inzicht in gevolgen krimp,
knelpunten en kansen

Stap 2		 Gezamenlijke analyse
• Delen analyses

Gedeeld inzicht in knelpunten
die vragen om regionaal antwoord
en kansen die regionaal opgepakt
kunnen worden

Stap 3		 Strategieontwikkeling
• Brainstorm over uitgangspunten en visie
• Mogelijke oplossingsrichtingen

Uitgangspunten en agenda
voor de toekomst

Stap 4		 Scenario’s
• Uitwerken aantal scenario’s,
		 inclusief voor- en nadelen

Knelpunten en mogelijke
oplossingen zijn geïnventariseerd
en geordend in scenario’s

Stap 5		 Regionale agenda
• Vaststellen voorkeursscenario(’s)

Agenda voor de toekomst

krimp en voorgezet onderwijs
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Deze methodiekbeschrijving is een
coproductie tussen Onderwijsgroep Noord
en STAMM en is mede mogelijk gemaakt
door de provincie Groningen.
Meer informatie Roosje van Leer
rleer@stamm.nl // 06 126 039 53
STAMM
Eemland 5b . 9405 KD Assen
Postbus 954 . 9400 AZ Assen
Telefoon 0592 394 400
E-mail info@stamm.nl
Website www.stamm.nl
© 2013 STAMM
Vormgeving: Buro voor beeld

Samenwerken aan een betere wereld. Dat
is wat ons drijft. Als adviesbureau voor de
sociale sector gaan wij voor baanbrekende
oplossingen. Wij realiseren dit door het
inspireren en verbinden van mensen om zo
samen het verschil te maken.
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