LIJST DUIJNDAM
Art.34 vragen omtrent Onderwijs binnen Vlissingen;
Als Lijst Duijndam maak ook ik me zorgen over het onderwijs binnen onze gehele gemeente,
waarbij vooral basisscholen gezien kunnen worden als een belangrijke ader voor de
leefbaarheid van onze wijken.
Naar aanleiding van het volgende krantenstuk
https://www.ad.nl/binnenland/ruim-900-scholen-hebben-br-te-weinigleerlingen~a76e1fe2/?utm_source=dailynewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20
180921&utm_userid=&ctm_ctid=7be1b4d21d7a8d41540468da36563f29
en de analyse welke door het RTL Nieuws is gepresenteerd;
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4423451/bijna-duizend-scholen-te-klein-onderwijskwetsbaar
Zijn mijn zorgen alleen maar groter geworden, omdat vanaf de start van dit nieuwe
schooljaar door het ministerie voor de komende 5 jaar nieuwe normen zijn ingesteld.
Er zijn door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voorspellingen gedaan over het
leerlingenaantal in de toekomst.
Als een school 3 jaar te weinig leerlingen heeft krijgt deze geen geld meer van de overheid
en moet dan dicht.
Nu zou ik graag vanuit het Vlissingse perspectief een aantal vragen hierover willen stellen:
* Welk norm aantal leerlingen wordt er gehanteerd voor Vlissingen en haar wijken?
* Zijn er in de gemeente Vlissingen scholen, die qua aantal leerlingen, in de gevarenzone
zitten?
* Is het college bereid om bij de beantwoording van deze vragen een prognose van de
leerlingen aantallen per school mee te sturen, voor het huidige schooljaar, het komende
schooljaar tot en met een ruwe schatting voor de komende tien jaar?
* Welke vorm van samenwerking is mogelijk? Kan het college per samenwerkingsvorm
financiële haalbaarheid en praktische haalbaarheid op een rij zetten?
* Wat betekent een school, in de ogen van het college, voor de leefbaarheid in een
wijk/gebied/dorp in de gemeente Vlissingen?
* Is de gemeente Vlissingen bereid om actie te ondernemen om het voortbestaan van de
bedreigde basisscholen te garanderen? Zo ja, welke acties is het college bereid te nemen op
de korte en lange termijn? Zo nee, waarom niet?
* Heeft het College al een idee wat voor gevolgen heeft over het wel of niet komen van de
marinierskazerne en daarmee de kinderen van de mariniers op de schoolprognoses?
Bi voorbaat dank voor de beantwoording van deze vragen, graag zou ik deze vragen en de
eventuele beantwoording gedeeld willen zien onder alle raadsleden.

Met vriendelijke groeten,
Angélique Duijndam,
Lijst Duijndam, Gemeenteraadslid Gemeente Vlissingen
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beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake Artikel 34 vragen van fractie Lijst Duijndam
inzake onderwijs binnen Vlissingen
Geachte mevrouw/heer,
Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u
als volgt.
Uw inleiding
Als Lijst Duijndam maak ook ik me zorgen over het onderwijs binnen onze gehele gemeente,
waarbij vooral basisscholen gezien kunnen worden als een belangrijke ader voor de
leefbaarheid van onze wijken.
Naar aanleiding van het volgende krantenstuk https://www.ad.nl/binnenland/ruim-900scholen-hebben-br-te-weiniq-Ieerlingen~a76e1fe2/?utm source=dailynewsletter&utm
medium=email&utmcampaign=20180921&utmuserid=&ctmCtid=7be1b4d21d7a8d41540468
da36563f29
en de analyse welke door het RTL Nieuws is gepresenteerd;
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4423451/biina-duizend-scholen-te-kleinonderwiiskwetsbaar
Zijn mijn zorgen alleen maar groter geworden, omdat vanaf de start van dit nieuwe
schooljaar door het ministerie voor de komende 5 jaar nieuwe normen zijn ingesteld.
Er zijn door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voorspellingen gedaan over het
leerlingenaantal in de toekomst. Als een school 3 jaar te weinig leerlingen heeft krijgt deze
geen geld meer van de overheid en moet dan dicht. Nu zou ik graag vanuit het Vlissingse
perspectief een aantal vragen hierover willen stellen:
Vraag 1
* Welk norm aantal leerlingen wordt er gehanteerd voor Vlissingen en haar wijken?
Ons antwoord
Iedere 5 jaar stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de stichtings- en
opheffingsnormen voor elke gemeente vast. Voor de nieuwe periode 2018-2023 zijn deze
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aantallen resp. 242 en 145 leerlingen. Deze aantallen zijn ongewijzigd ten opzichte van de
voorgaande periode 2013-2018.
Vraag 2
* Zijn er in de gemeente Vlissingen scholen, die qua aantal leerlingen, in de gevarenzone
zitten?
Ons antwoord
Nee. Scholen die in de gevarenzone dreigen te komen, worden door het schoolbestuur
administratief samengevoegd met een andere school.
Vraag 3
* Is het college bereid om bij de beantwoording van deze vragen een prognose van de
leerlingen aantallen per school mee te sturen, voor het huidige schooljaar, het komende
schooljaar tot en met een ruwe schatting voor de komende tien jaar?
Ons antwoord
Ja, hiervoor verwijzen we u naar het in 2015 door de gemeenteraad vastgestelde Integraal
Huisvestingsplan (IHP) onderwijs 2015-2019.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiHy5
3bjK7eAhWMUlAKHRU_DUQQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.vlissingen.nl%
2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FIntegraal_Huisvestingsplan_Onderwijs_2015__2019.pdf&usg=AOvVaw2OLC6PlULJoBWle-rUq4hi
Op pagina 20 vindt u een overzicht met leerlingaantallen per schoollocatie in verschillende
jaren. Schoollocaties die een aantal onder de opheffingsnorm hebben, zijn administratief
samengevoegd met andere scholen. Zie ook hierna onder 4.
Vraag 4
* Welke vorm van samenwerking is mogelijk? Kan het college per samenwerkingsvorm
financiële haalbaarheid en praktische haalbaarheid op een rij zetten?
Ons antwoord
Door de schoolbesturen wordt tot nu toe gekozen om scholen binnen hetzelfde bestuur
samen te voegen, waardoor aan de norm voldaan kan blijven worden. Bijvoorbeeld de
Ravenstein en Frans Naerebout van de St. Archipelscholen (openbaar onderwijs) of Het Vlot
en de Ichtus van de St. Onze Wijs (bijzonder onderwijs). Ook is een samenwerkingsschool
mogelijk tussen schoolbesturen openbaar- en bijzonder onderwijs. Het is aan de
schoolbesturen zelf zo nodig een keuze te maken en de financiële en praktische
haalbaarheid te bezien.
Vraag 5
* Wat betekent een school, in de ogen van het college, voor de leefbaarheid in een
wijk/gebied/dorp in de gemeente Vlissingen?
Ons antwoord
De school heeft een belangrijke rol in de leefbaarheid van een wijk. In het IHP zijn daarom 6
zogenaamde voedingsgebieden (wijken) benoemd, waarmee het basisonderwijs in alle
Vlissingse wijken is geborgd.
Vraag 6
* Is de gemeente Vlissingen bereid om actie te ondernemen om het voortbestaan van de
bedreigde basisscholen te garanderen? Zo ja, welke acties is het college bereid te nemen
op de korte en lange termijn? Zo nee, waarom niet?
Ons antwoord
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Er is geen sprake van een bedreiging van het voortbestaan van basisscholen.
Vraag 7
* Heeft het College al een idee wat voor gevolgen heeft over het wel of niet komen van de
marinierskazerne en daarmee de kinderen van de mariniers op de schoolprognoses?
Ons antwoord
Wij verwachten dat de prognosecijfers van het IHP beperkt naar beneden bijgesteld moeten
worden ingeval de marinierskazerne niet naar Vlissingen zou komen. Overigens worden de
leerling prognoses regelmatig op allerlei nieuwe en/of geüpdatete variabelen opgesteld.
Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar
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