UITNODIGING
Voor portefeuillehouders en beleidsambtenaren van gemeenten en provincies die zich bezig
houden met de thema’s krimp en onderwijs en voor schoolbestuurders en -directies in de drie
noordelijke provincies en de kop van Overijssel.
Wij nodigen u van harte uit voor de LVO werkconferentie
'Krimp is samen groeien'
op woensdag 28 maart a.s. in Groningen
Datum
Tijd
Locatie
Adres
Telefoon
Parkeren
Aanmelding
Kosten
Annuleren

28 maart 2012
van 13:00 tot 17:30
AOC Terra
Hereweg 101, Groningen
050 529 29 29
op eigen terrein van AOC Terra
via e-mail aan projectbureau@lvo-onderwijs.nl
€ 50,00 voor leden van de LVO; niet-leden betalen € 100,00
bij annulering na 21 maart 2012 wordt de volledige deelnemersprijs
in rekening gebracht

Krimp is samen groeien
Door verschillende demografische ontwikkelingen daalt het aantal leerlingen op veel plaatsen. Maar
deze daling staat niet los van andere aspecten binnen de gemeenten en de regio. Vandaar dat er
vanuit de invalshoek onderwijs gekeken is naar goede voorbeelden van een integrale aanpak. Het
doel van de conferentie is om mensen bewust te maken van de gevolgen van demografische
ontwikkelingen en om met elkaar naar oplossingen te zoeken.
In deze conferentie staat vooral de kwaliteit van onderwijs centraal. Gemeenten en schoolbesturen
die al ervaring hebben met deze ontwikkelingen laten zien voor welke oplossingen in hun lokale
situaties gekozen is. Het gaat daarbij niet alleen om de resultaten die geboekt zijn, maar ook om de
problemen die men heeft moeten overwinnen. Daarmee kunnen mensen die nu met dit verschijnsel
worden geconfronteerd hun voordeel doen.
Sprekers vanuit gemeentelijke overheid en schoolbestuurlijke vertegenwoordigers delen hun
ervaringen met de deelnemers. Daarnaast is er ruimte om de situatie van de deelnemers in een breed
verband met elkaar te verkennen
De conferentie wordt georganiseerd door de Landelijke Vereniging Onderwijsadviseurs (LVO) in
samenwerking met Kooyenga Groep en BMC advies en management. De conferentie gaat door bij
minimaal 60 deelnemers.

Programma
13:00 - 13:30 u
13:30 - 13:40 u
13:40 - 14:00 u
14:00 - 14:20 u
14:20 - 14:30 u
14:30 - 15:15 u
15:15 - 15:30 u
15:30 - 16:15 u
16:15 - 16:30 u
16:30 - 17:00 u

Ontvangst en inschrijving
Opening door gastheer Wim Cnossen, directeur AOC-Terra
Inleiding door de dagvoorzitter Marianne Besselink (gedeputeerde provincie
Groningen) en Jacob Bruintjes (wethouder gemeente Borger-Odoorn)
Toelichting op het IOO rapport 'Onderzoek kostenontwikkeling PO' in
krimpgebieden door Harry Swarts (ministerie OCW)
pauze
Deelsessies eerste ronde
pauze
Deelsessies tweede ronde
Evaluatie: Wat gaat u hier morgen mee doen?
Afsluiting met borrel en hapje
Mogelijkheid van rondleiding in de school

Presentaties
Toelichting IOO rapport 'Onderzoek kostenontwikkeling PO' door Harry Swart (ministerie OCW)
Minder leerlingen! Hoe nu verder?
Uit onderzoek dat IOO heeft verricht komen de volgende aanbevelingen: Blijf aan het stuur. Leg
contacten met ouders, gemeente, dorpsraden, kinderopvang en bestuurders van andere scholen in de
omgeving. Begin op tijd. Zoek draagvlak voor oplossingen. Afwachten zet de onderwijskwaliteit onder
druk, leidt tot sluiting van scholen waar je het juist niet wilt, en zorgt voor financiële problemen.
Deelsessies
1. Samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen
Spreker: Klaas de Boer (wethouder gemeente Opsterland)
In zijn boek 'Hoe God verdween uit Jorwerd' beschrijft Geert Mak de teloorgang van het autonome
dorp. Het dorp waar eeuwenlang de gemeenschap op elkaar was aangewezen en elkaar in stand
hield. Na de Tweede Wereld Oorlog verandert de samenleving en vervagen de grenzen rond het
autonome dorp.
Daar waar Geert Mak ophoudt gaat het verhaal echter gewoon door. Ontgroening, vergrijzing en de
krediet- en hypotheekcrisis hebben hun weerslag op het autonome dorp, dat onderdeel is geworden
van een groter geheel. De gemeente Opsterland speelt daarop in. In 2011 stelde de gemeenteraad
een visiedocument vast, waarin gekeken wordt naar de basisvoorzieningen ontmoeten, wonen,
onderwijs, sport en zorg. De gemeente is nu bezig met de dorpen het visiedocument verder uit te
werken.
In deze sessie wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van dat proces: waar we tegenaan liepen, wat
successen waren en hoe het nu verder gaat. Het onderwijs staat in de presentatie centraal.

2. Samenwerking tussen schoolbesturen
Sprekers:

Annemarie Machielsen (algemeen directeur Schoolbestuur Lauwers en Eems)
John van Meekeren (voorzitter College van Bestuur Mgr. Niënhausstichting)

Het samenwerken tussen schoolbesturen wordt nogal eens bemoeilijkt, doordat dit gepaard gaat met
verlies van identiteit en bestuurlijke verantwoordelijkheid. Wettelijk zijn een aantal zaken zodanig
vastgelegd, dat zij soepele oplossingen onmogelijk maken. Als samenwerken betekent dat er een
verliezende partij/ partijen ontstaan, verliest iedereen. De schoolbesturen Lauwers en Eems en Mgr.
Niënhausstichting willen een win-win-situatie creëren in het dorp Wehe-den-Hoorn, waarin niemand
verliest en iedereen zich eigenaar voelt van de oplossing. Van twee kleine scholen maken we één
dorpsschool, maar borgen we ook bestuurlijke verantwoordelijkheid en het behoud van zowel de
katholieke als de openbare identiteit. Hiertoe hebben wij een sleutelexperiment ingediend. Dit
experiment zou een oplossing kunnen zijn voor vele schoolbesturen in vergelijkbare situaties. Hierover
en over het proces dat wij samen lopen, vertellen wij graag in de workshop.
3. Samenwerking tussen scholen
Sprekers:

Henk Oosting (algemeen directeur Schoolbestuur Westerwijs)
Johan Heddema (directeur-bestuurder Schoolbestuur PentaPrimair)

Ook in het Westerkwartier van Groningen worden de gevolgen van de ontgroening en vergrijzing
zichtbaar. Verminderde instroom van leerlingen maakt kleine basisscholen kwetsbaar. Een oplossing
om in een dorp, waar meerdere denominaties zijn, een gezonde onderwijsvoorziening langer in
stand te houden is het vormen van een samenwerkingsschool. De besturen Penta Primair en
Westerwijs hebben sinds 2007 een samenwerkingsschool in Sebaldeburen en met ingang van 1
augustus a.s. starten nog twee samenwerkingsscholen, te weten in Boerakker en Oostwold. Johan
Heddema en Henk Oosting vertellen u meer over een unieke vorm van bestuurlijke samenwerking en
over voorbereiding, draagvlak, gevoeligheden, communicatie en uitvoering in de praktijk.
4. Regionale samenwerking/ Pilot Integraal Kindcentrum
Sprekers:

Olga Hartman (Wethouder gemeente Loppersum)
Harm Evert Waalkens (Wethouder gemeente De Marne)
Herwil van Gelder (Wethouder gemeente De Marne)

In Noord Groningen werken schoolbesturen, gemeenten, kinderopvanginstellingen,
peuterspeelzaalwerk en provincie aan kindvoorzieningen. In de gemeenten De Marne en
Loppersum hebben in het kader van het hiervoor opgezette experiment ‘geïntegreerde
Kindvoorzieningen’ pilots in de praktijk gedraaid. De heren van Gelder en Waalkens en mevrouw
Hartman-Togtema besteden in hun presentatie aandacht aan het proces om te komen tot
samenwerking tussen al deze partijen op regionaal niveau. Zij laten hierbij zien hoe binnen een
regio verschillend omgegaan wordt met hetzelfde fenomeen: de kindvoorziening. Ook geven zij een
doorkijkje naar de toekomst. Het regionale experiment is afgerond, hoe gaat het nu verder?

