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Doel: 
Het college en de schoolbesturen constateren een forse krimp in het basisonderwijs. Wij overleggen 
met de schoolbesturen hoe wij deze problematiek kunnen aanpakken. Beide partijen zitten daar heel 
open in. Het college heeft de behoefte uw mening over de aanpak te horen.  
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Inleiding:  
Uit demografisch onderzoek blijkt, dat de basisscholen in Dalfsen met een forse krimp te maken 
krijgen. Gesproken wordt over 20%. Dit betekent leegstand in schoolgebouwen. Een –mede uit 
financieel oogpunt- ongewenste ontwikkeling. Het biedt ook kansen in te spelen op toekomstige 
ontwikkelingen. Hoe pakken we dat op? 
 
Vergelijking mogelijkheden: 
Inspelen op samenwerking tussen organisaties 
De jeugd staat centraal en niet een organisatie. Jongeren moeten in een zo gunstig mogelijk 
leefklimaat kunnen opgroeien. Ieder kind wordt in een stimulerende omgeving de mogelijkheid 
geboden zich te ontwikkelen binnen zijn of haar mogelijkheden. Daarvoor wordt een doorlopende 
ontwikkeling en leerlijn aangeboden die past bij de talenten van het kind. Vakexperts en 
vrijwilligersorganisaties worden ingeschakeld.  
 
Alles onder één dak is ideaal; op loopafstand een goed alternatief 
Alle activiteiten die de jeugd nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen onder één dak brengen is een 
ideaalplaatje. Voor zover mogelijk is er één doorlopende leerlijn, vanuit één filosofie en onder leiding 
van één directie. Daar waar het ruimtetechnisch en financieel kan prima, maar daar waar concurrentie 
ontstaat niet. Daar is niemand bij gebaat. In alle gevallen praten wij over het inzetten van 
gemeenschapsgeld. 
In onze kernen is geen sprake van een blanco situatie en daarom zal in de meeste gevallen gekozen 
moeten worden voor een next best variant. Voorzieningen zijn op loopafstand. 
 
Scholen en Kulturhusen vullen elkaar aan. 
De gemeente heeft met de ontwikkeling van de Kulturhus(concepten) ingezet op gezamenlijke 
programmering. Van organisaties wordt verwacht dat zij elkaar versterken en goedkoper kunnen 
functioneren. Scholen kunnen gebruik maken van het activiteitenaanbod dat in Kulturhusconcepten 
ontwikkeld wordt. Er moeten arrangementen komen die de ontwikkeling van de jeugd stimuleren. De 
Cultuurmakelaar en de Buurtsportcoaches zijn aangesteld om verbindingen te leggen tussen 
professioneel geleide organisaties als scholen en organisaties die met vrijwilligers werken.. 
 
Stoppen met de Kulturhusen en kindcentra ontwikkelen 
In 2004 is Dalfsen gestart met de Kulturhusontwikkeling. Door de Grote projecten die in 2008 gestart 
zijn is aan de ontwikkeling een stevig boost gegeven. Scholen hebben nu de wens om Kindcentra te 
ontwikkelen. Een kindcentrum geeft minimaal onderdak aan kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en 
VVE.  Het Kindcentrum wordt onder andere op rijksniveau gestimuleerd. Dat gaat voorbij aan de 
ontwikkelingen die de provincie Overijssel met de gemeente heeft ingezet: het ontwikkelen van 
Kulturhusen. Van concurrentie lijkt sprake te zijn. 
 
Overeenkomsten 
Zijn er eigenlijk wel verschillen tussen Kulturhusen en Kindcentra? Wij vinden dat dat wel meevalt. Als 
het om inhoud gaat praten wij over hetzelfde. Netwerken en verbinden zijn sleutelwoorden om onze 
doelen te bereiken.. 
 
Verschillen: 
Verschil zit hem in de functies die we in gebouwen onderbrengen. Daar gaat het spannen en kan 
concurrentie ontstaan. 
 
Communicatie: 
Het college is met de schoolbesturen in overleg om tot een gezamenlijke visie te komen. Wij hebben 
er vertrouwen in dat dat gaat lukken. Want we willen allemaal hetzelfde: de belangen van het kind 
behartigen. Op 15 mei komen we weer bij elkaar en rond de zomer willen wij de gezamenlijke visie 
klaar hebben en die in concrete plannen per kern uitwerken. 
 
Vervolg: 
Wij willen van u horen of de weg die wij zijn ingeslagen door u gedragen wordt. Het college redeneert 
vanuit de bestaande situatie. Er is veel in schoolgebouwen geïnvesteerd en ongewenste concurrentie 
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willen wij tegen gaan. Wij kiezen er voor om de kleine scholen met leegstand onderdak te verschaffen 
in de schoolgebouwen die direct aan of op loopafstand van de Kulturhusen staan. Dat biedt naar onze 
mening goede kansen om invulling te geven aan onze gezamenlijke doelstellingen en leidt tot een 
verstandige inzet van gemeenschapsgeld. 
 
De raad zal bij de consequenties betrokken worden en de uitwerkingsscenario’s worden voorgelegd.  
Hoe precies is een zaak van nadere uitwerking. 
Dit staat nog los van de geplande overheveling van het buitenonderhoud richting schoolbesturen 
vanaf 1 januari 2015. 
 
 
Bijlagen: 

1. De gemeenschapsschool, een onderzoek naar de effecten van krimp binnen het primair 
onderwijs van de gemeente Dalfsen, van David van de Kerke (januari 2013). 

2. Visie en aanpak krimp op scholen 2013, ‘Samen oplossen’ van april 2013. 
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