
 

 

        
 
Aan:  Burgemeester en Wethouders van de gemeente Loppersum 
 Postbus 25 
 9919 ZG  Loppersum 
 
Van: Team, MR en OR Abt Emo School en dorpsvereniging Orando 
 p/a Huizingerweg 7a 
 9922 PP  Westeremden 
 
        Westeremden, 8 april 2011 
 
Geacht College, 
 
Wij schrijven u naar aanleiding van uw brief van 3 maart 2011, waarmee u reageerde op onze tien 
vragen zoals neergelegd op 17 februari 2011 bij de wethouder mevrouw Hartman. 
 
Wij zijn teleurgesteld in uw reactie. Deze voegt weinig toe aan het IHP. Hieronder lichten wij toe hoe 
wij tegen de door ons genoemde punten aankijken. Wij hebben hierbij de nummering aangehouden 
zoals ook gehanteerd in onze eerste brief. 
 
 Burgerparticipatie 

1. U geeft met uw reactie geen antwoord op onze vraag waarom de gemeente (geldt overigens 
ook voor Marenland!) niet eerder dan midden februari voor het eerst heeft gesproken met 
ouders en individuele scholen. Wij zouden hierover een aparte brief kunnen vullen maar 
beperken ons hier tot een paar kernvragen: 
 
- Waarom hebt u uw verantwoordelijkheid om betrokkenen in een vroeg stadium te 

betrekken en volledig te informeren over de vorming van beleid gedelegeerd aan een 
„one issue‟ belangenorganisatie, die alleen over onderwijs gaat, en een commerciële 
organisatie als Kids2B? 

- Hebt u toezicht gehouden op de uitvoering door deze partijen?  
- Begrijpt u dat wij vinden dat uw aanpak in tegenspraak is met uw eigen Strategisch 

Communicatieplan? 
- Wat verstaat u in uw communicatieplan onder „in een vroeg stadium‟ betrekken van de 

burger? 
- Vindt u dat u ouders, individuele scholen, burgers conform uw communicatieplan heeft 

betrokken/betrekt? 
-  U vindt het belangrijk dat de gemeenteraad tijdig bij beleidsvorming wordt betrokken. Is 

dat bij het IHP gebeurd? Zo nee: waarom niet? 
 
 Wij vragen u om bij een eventueel vervolg van het IHP scholen en ouders (en overige 
 bewoners) wel te betrekken. Wanneer u daarbij taken in handen legt van de schoolbesturen, 
 waaronder Marenland, vragen wij u erop toe te zien dat zij deze taken op een goede manier 
 uitvoeren. 

 
Krimp 

2. Ten aanzien van het onderwerp krimp verwijst u naar de verordening onderwijshuisvesting. 
Wij weten dat gebruikmaking van deze verordening ruimte laat voor interpretaties en hebben 
daarom ook nog steeds een aantal vragen: 

- Zijn de leerlingenprognoses in het IHP de officiële leerlingenprognoses zoals omschreven 
in de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs?  

- Zijn de leerlingenprognoses opgesteld door DHV BV, door de gemeente Loppersum of 
door ander bedrijf of instelling?  

- Op welke manier zijn de leerlingenprognoses onderbouwd zoals beschreven in bijlage II 
van de verordening? 

- Welke gegevens zijn gebruikt voor de punten a t/m g uit de verordening? 



 

 

- Welke aannames/assumpties zijn gemaakt ten aanzien van de punten d t/m g uit de 
bijlage van de verordening? 

- Hoe zijn deze aannames onderbouwd? 

- Op welke wijze zijn de gegevens en aannames uit de punten a t/m g omgezet in een 
prognosemodel? Welke analysetechnieken en welke programmatuur zijn hier voor 
gebruikt? 

Ter nuancering van het doemdenken (zo willen wij het toch wel noemen) van het IHP en zeker 
van Marenland in haar “Strategisch beleidsplan 2010 - 2014” zetten wij deze cijfers hieronder 
af tegen de cijfers van het CBS (bron: http://statline.cbs.nl).  

 

  
 

Het herstel dat het CBS voorziet voor de periode na 2020 komt in de cijfers van het IHP en 
Marenland niet terug.  
 
Bovenstaande grafiek laat zien dat partijen zeker over de ontwikkeling op de langere termijn 
zeer verschillend denken. Wanneer daaraan wordt toegevoegd de grote verschillen tussen 
Loppersum en haar buurgemeenten (een kleine verschuiving tussen gemeenten kan enorme 
gevolgen hebben voor de leerlingenaantallen) en de te verwachten gunstige economische 
ontwikkeling van de Eemsdeltaregio kan bovenstaande ontwikkeling ook wel eens heel anders 
(gunstiger) uitpakken.  
 
Hoe het leerlingenaantal zich op de langere termijn zal ontwikkelen is voor iedereen 
onbekend. Het kan positief en negatief uitpakken. Het klinkt misschien raar - het onderwerp is 
immers zeer populair - maar gezien deze grote onzekerheden mag het onderwerp krimp geen 
rol van betekenis spelen in de besluitvorming rond het voortbestaan van de scholen in onze 
gemeente. 

 
 Kwaliteit 

3. Om de kwaliteit van onderwijs te bewaken zijn er richtlijnen opgesteld waaraan alle scholen 
zich moeten conformeren. In het geval van de Abt Emo School is er geen enkele aanwijzing 
om aan de onderwijskwaliteit te twijfelen. Dit wordt bevestigd door de inspectierapporten van 
de afgelopen jaren, die op verzoek kunnen worden overlegd. Ook Marenland geeft aan dat er 
geen onderzoeken zijn die aantonen dat kleine scholen kwalitatief slechter onderwijs leveren 
dan grote scholen. 

 
Bij vrees voor kwetsbaar van kleine scholen van de kant van Marenland zou dit schoolbestuur 
zich ook kunnen richten op beheersing van dit risico, in plaats van simpelweg het risico te 
elimineren door de betreffende scholen op te willen heffen. 
 
Overgang voortgezet onderwijs 

4. Net als in het IHP ontbreekt ook in uw reactie de onderbouwing. Opnieuw wordt hier 
ervaringen (hoeveel ervaringen, en hoe betrouwbaar zijn deze?) neergezet als een “gegeven”. 

http://statline.cbs.nl/


 

 

Als er sprake is van relevante en onderbouwde gegevens of onderzoeken, dan zouden wij 
graag zien dat deze worden vermeld, met bronvermelding (van relevante onderzoeken e.d.).  
 
Tegenover de door u aangehaalde ervaring plaatsen wij die van ons: juist door de kleine 
groepen kunnen kinderen zich niet aan hun verantwoordelijkheid onttrekken. Zij moeten het 
woord voeren op een uitvoering. Zij moeten actief meedoen met het organiseren van een 
klassenavond of van de laatste schooldag. Leerlingen van een kleine school zijn daarmee juist 
zeer goed voorbereid op actieve deelname aan het voortgezet onderwijs.  

 
 Leefbaarheid 

5. Wij gaan er vanuit dat ook het College begrijpt dat enkel uit het maken van een dorpenronde 
niet blijkt dat het aspect leefbaarheid van belang wordt gevonden. Laat staan dat het hiermee 
“onderzocht” zou zijn.  
 
Wij zijn van mening dat opheffen van de kleine scholen een groot en nadelig effect heeft op de 
leefbaarheid van de dorpen. Dit wordt ook onderkend door de minister van onderwijs, die 
hierom recentelijk drie scholen met minder dan 23 leerlingen heeft opengehouden. Vanuit het 
oogpunt van leefbaarheid zouden de kleine scholen dus juist niet moeten worden opgeheven.  

 
 Risicokinderen 

6. Ook uit uw reactie over dit onderwerp blijkt dat een mening wordt gevormd op basis van niet 
onderbouwde veronderstellingen. Wanneer de noodzaak voor het oprichten van 
“geïntegreerde kindvoorzieningen” wordt onderbouwd met het argument dat dit beter is voor 
de kinderen, dan moet dit worden onderbouwd.  

 
 Wij zijn het niet met de door u veronderstelde voordelen eens en vinden in dit aspect dus geen 
 reden voor het oprichten van deze voorzieningen (en daarmee voor het opheffen van de 
 scholen in onze gemeente).  
 
 Taalachterstand 

7. In uw reactie spreekt u van een ongelukkige woordkeuze. U erkent hiermee echter niet dat er 
wordt gezocht naar een oplossing die niet is bestemd voor een type samenleving dat bestaat 
een gemeente met een veelheid van kleine dorpen. Kinderen van 0 tot 12 jaar een “netwerk in 
de regio” bieden lijkt ons erg ambitieus. Het zou er op kunnen uitdraaien dat kinderen overal 
(dorp en “geïntegreerde kindervoorziening”) een beetje en dus nergens echt bij horen. 
 
Zoals u zult begrijpen zien wij ook in dit argument dus nog altijd geen reden voor het oprichten 
van geïntegreerde kindvoorzieningen.  
 
Financieel voordeel 

8. Zowel het IHP als ook het “Strategisch beleidsplan 2010 - 2014” van Marenland bevat geen 
onderbouwing van de financiële consequenties van beide plannen. Wel spreekt het IHP op 
pagina 38 van alternatieve plannen waarmee kosten gemoeid zouden kunnen gaan tot wel  
€ 9,2 mln. (en dat zijn dan alleen de investeringskosten voor de gebouwen!). Voor dit geld kan 
ook veel gedaan worden aan de huidige gebouwen. 
Toch lijkt het financiële voordeel (of zelfs de financiële noodzaak) een belangrijk argument 
voor het doorvoeren van de nu gepresenteerde plannen. 
 
Voordat een besluit wordt genomen over welk alternatief scenario ook, zullen deze scenario‟s 
eerst in financiële zin moeten worden afgezet tegen het “0-alternatief” (het voortbestaan van 
de huidige scholen). De financiële noodzaak (of voordelen) van aanpassing van de huidige 
situatie kan alleen blijken uit een dergelijke vergelijking. In deze vergelijking moeten zowel de 
kosten van huisvesting als van onderwijs worden betrokken. 
 
Problemen Abt Emo School met omgeving 

9. Voor dit punt verwijst u naar Mareland. Wij kunnen u uit eerste hand vertellen dat zowel van 
problemen met de jeugdsoos als van een afgelegen ligging geen sprake is. 
 
 
 
 
 



 

 

Aantal leerlingen Abt Emo School 
10. Op onze vraag over de opheffingsnorm reageert u met een technische uitleg over een fout van 

uw kant welke een gevolg is van het onderscheid tussen de gemeentelijke en de landelijke 
opheffingsnorm (respectievelijk 37 en 23 leerlingen). Hopelijk zult u begrijpen dat waar onze 
school (momenteel 35 leerlingen) al jaren lang onder de gemeentelijke norm zit en mag blijven 
voortbestaan, het niet zo kan zijn dat deze norm nu opeens - bij gebrek aan andere 
argumenten - aanleiding zou kunnen zijn de school op te heffen.  

 
 
Op basis van de voorgaande 10 punten hebben wij een kort overzicht gemaakt. In dit overzicht is 
aangegeven of een punt reden zou kunnen zijn de kleine scholen (in bijzonder de Abt Emo School) te 
sluiten () of deze juist te laten voortbestaan () of dat een punt geen enkele rol kan spelen bij een 

besluit hierover (). Dit laatste kan zijn omdat het niet relevant is of omdat beide situaties zich op een 
dergelijk punt niet onderscheiden. Over een punt (??) is simpelweg onvoldoende bekend om iets 
zinnigs te kunnen zeggen. 
 

 onderwerp opheffen scholen 
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Conclusies 
Zoals u ziet zien wij in bovengenoemde tien punten geen redenen voor het opheffen van de 
bestaande scholen, of voor oprichten van centrale kindvoorzieningen (wij willen hiermee overigens 
niet zeggen dat er op geen enkele school problemen zouden zijn).  
Vanuit leefbaarheid en de situatie van de Abt Emo School zelf zijn er alleen redenen aan te wijzen die 
spreken vóór voortbestaan van de school.  
 
 
Graag ontvangen wij uw reactie op de in deze brief gestelde vragen.  
Wij vertrouwen erop dat u onze kijk op de zaak zult laten meewegen in uw besluiten over het verdere 
verloop van het IHP en alles wat er verband mee houdt. Wij wensen u bovendien veel wijsheid toe bij 
het verdere verloop van dit proces.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Team, MR en OR van de Abt Emo School. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: een kopie van deze brief is verzonden aan de raadsleden. 


