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M O T I E  2013-02-IX 

 
Onderwerp: advies Onderwijsraad 

 
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d  28-02-2013  
gehoord de beraadslagingen,  

 
overwegende dat 

de Onderwijsraad met een advies is gekomen dat alle scholen met minder dan 100 
leerlingen moeten worden gesloten, 
 

van mening dat 
1. bij de vraag of een school open moet blijven de kwaliteit van de school leidend moet zijn; 
2. bij eventuele sluiting van scholen tevens de leefbaarheidsdoelstellingen van de gemeente 

betrokken dienen te worden; 
3. de huidige wet- en regelgeving rondom samenwerking dan wel fusie van scholen van 

openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs, het stichten van samenwerkingsscholen en de  
vorming van kindcentra etc, sterk belemmerend is om lokaal goede besluiten te kunnen 
nemen; 

4. voor een zeer groot deel van ouders de denominatie van een school niet in eerste instantie 
bepalend is voor de schoolkeuze; 

5. voor het welzijn en een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen een school 
een grotere schaalomvang dan de huidige landelijke opheffingsnorm wenselijk lijkt; 

6. de gemeente, in lijn met de door de VNG uitgesproken ambitie, in ieder dorp een 
kindcentrum wenst te realiseren; 

7. voor het financieel gezond kunnen exploiteren van basisschool en kindcentrum (w.o. 
peuterspeelzaal, kinderopvang) een (nieuwe) ondergrens dient te worden vastgesteld voor 
onderwijs en kindcentrum. Deze grens in nader overleg tussen bevoegde gezagen dient te 
worden vastgesteld; 

  
spreekt uit 

dat hij de schoolbesturen ruimte wil geven enkele adviezen van de onderwijsraad, in de 
aanloop naar definitieve wetgeving op basis van Algemene Maatregelen van Bestuur, 
vervroegd uit te voeren 
 
verzoekt het college 

1. de Staatssecretaris van Onderwijs te verzoeken om de gemeente Noordoostpolder via 
een Algemene Maatregel van Bestuur (in het kader van de wet ´innovatieve 
experimenteerruimte onderwijs´) de schoolbesturen in staat te stellen meerdere 
scholen in één dorp met verschillende denominaties te laten fuseren tot ‘scholen’ of 

 

 

 



 

 

‘kindcentra’ zonder denominatie, maar met behoud van aandacht voor diversiteit in 
identiteit.  

2. De Staatssecretaris te verzoeken, overeenkomstig het advies van de Onderwijsraad, 
voor de gemeente Noordoostpolder een ‘dunbevolktheidstoeslag’ van gelijke hoogte als  
‘de kleine scholen toeslag’ ter beschikking te stellen .  

3. In overleg met schoolbesturen, overeenkomstig het advies van de onderwijsraad, te 
inventariseren of instelling van een platform ‘regionale planning’ basisscholen 
Noordoostpolder, wenselijk is. 

4. De staatssecretaris van Onderwijs te verzoeken schoolbesturen en gemeentebestuur te 
laten bepalen wat een minimale schoolomvang is dan wel minimale omvang om een 
kindcentrum te stichten in een dorp.   

5. een afschrift van uw brief aan de Staatssecretaris te sturen aan de leden van de 
Tweede Kamer der Staten Generaal 

 
en gaat over tot de orde van de dag 

 


