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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake de situa-

tie van de scholen voor basisonderuvijs in de kleine kernen

Geachte heer Uppelschoten,

ln uw brief d.d. 22 mei 2015 hebt u een aantal vragen gesteld over de situatie van de

scholen voor basisonderwijs in de kleine kernen. Deze vragen beantwoorden wij als

volgt.

Vraaq 1

ln hoeveel kernen, dorpen in Drenthe is nog openbaar basisonderwijs aanwezig (in

relatie tot het aantal kernen, dorpen)

Antwoord 1

ln Drenthe zijn 243 kernen, verdeeld over 12 gemeenten. Op dit moment staat

in 67 van deze kernen I school, in 48 meer dan 1 school en in 128 kernen

staat geen enkele school. ln totaal ziin er 103 kernen in Drenthe waar open-

baar onderwijs aanwezig is. Er zijn 279 basisscholen in Drenthe; 152 hiervan

zijn openbaar.

Vraao2
ln hoeveel kernen, dorpen in Drenthe is het openbaar basisonderwijs, de afgelopen

5 jaar, respectievelijk 10 jaar verdwenen?
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Antwoord 2
Sinds 2006 zijn 31 scholen in Drenthe ges/ofen. Hieronder waren 25 openbare

scholen. Het gevolg van de fusies/sluitingen srnds 2006 is dat in 15 kernen in

Drenthe de laatste school is verdwenen; in alle gevallen betrof dit een open-

bare school. Daarnaast sloot de laatste school in Valthermond-Oosf (open-

baar) en Kazienaveen-Noord (pc), maar dit ziin beide geen officiële kernen. ln

2006 was er openbaar onderwijs in 118 kernen in Drenthe, nu in 103 kernen.

Vraaq 3
Wie beschermt de wettelijke eis voor voldoende openbaar ondenvijs?

Antwoord 3
Voorheen moest de gemeenteraad toestemming geven voor de sluiting van

scholen, maar dat is niet meer zo. Sinds januari 2014 moet een schoolbestuur
een voornemen tot sluiting (of fusie) melden aan de gemeenteraad. AIs de

gemeenteraad niet wil dat de school sluit, dan kan zii de school weer in eigen
beheer nemen en zo open houden.

Vraaq 4

Wie komt op voor het belang van kleine scholen in kleine kernen. Dit belang zou be-
palend moeten zijn voor het voortbestaan en niet het budget (rendement denken).

Antwoord 4
WI hebben niet de indruk dat schoolbesturen scholen sluiten vanuit de optiek

van rendement denken. Ze zijn er in eerste instantie voor verantwoordelijk dat

er op al hun scholen goed onderwijs gegeven kan worden binnen de beschik-

bare middelen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

secretaris voorzitter
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Schriftelijke vraag  ex artikel 41  

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Dhr. J.Tichelaar, 

Postbus 122, 

9400 AC Assen 

                22 mei 2015  

 

Betreft situatie van de scholen voor basisonderwijs in de kleine kernen. 

De gemeenten zijn verplicht ervoor te zorgen dat er voldoende openbaar basisonderwijs is in 
hun Gemeente. Deze wettelijke eis lijkt weggepoetst te worden, doordat de Gemeente het 
Openbaar Basisonderwijs heeft overgedragen aan openbare Stichtingen. 

Deze openbare Stichtingen besluiten zelfstandig waar, welke openbaren basisscholen in 
stand worden gehouden. De kleine scholen moeten rendement halen, m.a.w. zij moeten aan 
de financiële eisen van een budget kunnen voldoen. Nu doen zich twee problemen voor: 

1. Wat stelt de wettelijke eis van voldoende openbaar onderwijs in de praktijk  nog voor, als de 

verantwoordelijkheid voor dat onderwijs door de Gemeente is overgedragen? 

2.  Gaat het rendement denken bij scholen in kleine kernen voor het instandhoudingproces van 

voldoende openbaar onderwijs? 

Dit zijn niet alleen bestuurlijke en politieke vragen maar ook heel praktische vragen waar 
ouders mee zitten, die het er niet mee eens zijn, dat een openbare basisschool verdwijnt of is 
verdwenen. Deze ouders worden van het kastje naar de muur gestuurd, met de mededeling, 
dat de Gemeente daar niet over gaat. 

Waar kunnen zij daadwerkelijk invloed uitoefenen op de gang van zaken en wie bewaakt in 
politiek opzicht de wettelijke eis van voldoende openbaar onderwijs? 

Voorafgaand aan een discussie over dit onderwerp eerst vragen om zicht te krijgen op de 
feitelijke situatie: 

Vraag 1:  In hoeveel kernen, dorpen in Drenthe is nog openbaar basisonderwijs aanwezig (in 
relatie tot het aantal kernen, dorpen) 

Vraag 2:  In hoeveel kernen, dorpen in Drenthe is het openbaar basisonderwijs, de afgelopen 5 
jaar, respectievelijk 10 jaar verdwenen? 



Vraag 3:  Wie beschermt de wettelijke eis voor voldoende openbaar onderwijs? 

Vraag 4:  Wie komt op voor het belang van kleine scholen in kleine kernen. Dit belang zou 
bepalend moeten zijn voor het voortbestaan en niet het budget (rendement denken) 

Deze kwestie van de kleine scholen is een frustratie van ouders, niet alleen vanwege het 
verdwijnen, maar ook vanwege de machteloosheid, die ervaren wordt. De politiek zou zich 
bewust moeten zijn van het feit, dat het antwoord we gaan er niet meer over, niet meer kan. 

 

Namens de fractie van de PVV, 

Nico Uppelschoten 




