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Geachte leden van de raad, 

 

Het college heeft op 27 maart 2018 besloten om op grond van de Wet Primair Onderwijs een 

verzoek in te dienen bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om het 

grondgebied van de gemeente Midden-Groningen te splitsen voor de vaststelling van twee 

opheffingsnormen voor de basisscholen, één voor het meer landelijke gebied en één voor het meer 

bebouwde gebied. Het ministerie heeft op 19 maart jl. een besluit genomen op ons verzoek. Via 

deze brief informeren wij u over het besluit.  

 

Opheffingsnorm basisonderwijs  
Het ministerie van OCW stelt eens in de 5 jaar voor elke gemeente een opheffingsnorm vast voor de 

basisscholen. De leerlingdichtheid bepaalt de hoogte van de opheffingsnorm. In landelijke gebieden 

geldt daarom een lagere opheffingsnorm dan in de grote steden.  

 

Als het leerlingaantal van een basisschool lager is dan de opheffingsnorm kan dit gevolgen hebben 

voor de bekostiging van deze basisschool vanuit het rijk. De bekostiging wordt niet direct gestaakt 

als het leerlingaantal van een basisschool onder de opheffingsnorm komt. Dit gebeurt pas nadat het 

leerlingaantal drie achtereenvolgende jaren onder de opheffingsnorm zit. Verder blijft een 

basisschool waarvan het leerlingaantal lager is dan de opheffingsnorm bekostiging van het rijk 

ontvangen als de gemiddelde schoolgrootte van het schoolbestuur tenminste 10/6de * de geldende 

opheffingsnorm is.  

 

Bij een gemeentelijke herindeling wordt de opheffingsnorm tussentijds gewijzigd. Het college kan 

een besluit tot splitsing van het grondgebied indienen bij het ministerie zodat er een hogere 

opheffingsnorm is voor het meer dichtbevolkte en er een lagere norm is voor het meer dunbevolkte 

deel van de gemeente.  
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Ons verzoek 

Wij hebben het ministerie verzocht om ons grondgebied te splitsen in een stedelijk en landelijk 

gebied. Zo blijft de opheffingsnorm van basisscholen aansluiten bij de leerlingdichtheid. In een 

landelijk gebied kunnen basisscholen langer in stand blijven zodat de toegankelijkheid van het 

basisonderwijs gewaarborgd blijft. Voor het meer bebouwde gebied geldt juist dat een hogere 

opheffingsnorm zorgt voor een doelmatige inrichting van het onderwijsaanbod. Met ons voorstel 

zou de opheffingsnorm van het stedelijke gebied vastgesteld worden op circa 98 leerlingen en voor 

het landelijke gebied op circa 33 leerlingen.  

 

We stelden de volgende splitsing voor: 

Gebied I stedelijk gebied: Hoogezand, Sappemeer, Foxhol, Kiel-Windeweer, Kropswolde en 

Waterhuizen  

Gebied II landelijk gebied: Borgercompagnie, Froombosch, Harkstede, Hellum, Kolham, Lageland, 

Luddeweer, Meeden, Muntendam, Noordbroek, Overschild, Scharmer, Schildwolde, Siddeburen, 

Slochteren, Steendam, Tjuchem, Tripscompagnie, Westerbroek, Woudbloem en Zuidbroek 

 

Besluit ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 

Het ministerie heeft ons verzoek afgewezen, na bezwaar van Stichting Ultiem, Primenius en de 

VCO-MOG tegen de door ons voorgestelde splitsing. Volgens het ministerie zijn er geen aanzienlijke 

verschillen in het bebouwingskarakter en de bevolkingsdichtheid tussen het landelijke en stedelijke 

gebied. Hiermee voldoet de gemeente niet aan de voorwaarde voor splitsing. Het ministerie erkent 

dat de bevolkingsdichtheid tussen de twee gebieden verschilt. In het stedelijke gebied zijn er 634 

inwoners per km² en in het landelijke gebied zijn er 128 inwoners per km². Echter, binnen het 

stedelijke gebied zijn er net zulke grote verschillen in bebouwingsdichtheid als tussen het 

stedelijke en landelijke gebied. De wijken- dorpen Foxhol, Kropswolde en Kiel-Windeweer zijn 

namelijk onderdeel van het stedelijke gebied. Deze wijken-dorpen zijn te typeren als landelijke 

gebieden.  

 

Gevolgen besluit ministerie 

Het ministerie stelt één opheffingsnorm vast die geldt voor het totale gebied van de gemeente 

Midden-Groningen. De opheffingsnorm is vastgesteld op 54 leerlingen. Deze opheffingsnorm levert 

voor het stedelijke gebied geen problemen op. We zien dat vrijwel alle basisscholen in dit gebied, 

meer dan 80 leerlingen hebben. Dit is ook nodig voor een gezonde exploitatie van de scholen. Er is 

hier al sprake van een doelmatige inrichting van het onderwijsaanbod.  

 

De meeste basisscholen in het landelijk gebied hebben meer dan 54 leerlingen of gaan op de korte 

termijn fuseren. Het basisonderwijs blijft daar dus toegankelijk voor alle leerlingen. Voor twee 

basisscholen is één opheffingsnorm voor de gemeente wel ongunstig. Zo heeft de gereformeerde 

basisschool De Ster in Harkstede minder dan 54 leerlingen. Het schoolbestuur Noorderbasis kan 

gebruik maken van de regeling gemiddelde schoolgrootte. De school blijft bekostiging van het rijk 

ontvangen.  
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Dit is anders voor de Jan Ligthartschool in Westerbroek met 34 leerlingen. Dit is de enige 

basisschool van de Vereniging Zelfstandige Dorpsscholen. De Jan Ligthartschool heeft van het 

ministerie een experimentstatus. De basisschool blijft tot 1 augustus 2022 bekostiging ontvangen, 

ook al zit zij qua leerlingaantal onder de opheffingsnorm. Het is de bedoeling dat de basisschool 

een onderwijskundige vernieuwing doorvoert. Dit kenmerkt zich door actieve inzet van de 

dorpsgemeenschap aan het onderwijs. De nieuwe norm voor Midden-Groningen, ook na het besluit 

van het ministerie, is fors lager dan de oude norm van Hoogezand-Sappemeer. De Jan 

Ligthartschool voldeed niet aan de veel hogere opheffingsnorm in de voormalige gemeente 

Hoogezand-Sappemeer. Daarom heeft het ministerie in het kader van het experiment de 

gemeentelijke opheffingsnorm buiten werking gesteld. Zolang het ministerie dit besluit handhaaft, 

en de school meer leerlingen dan de landelijke opheffingsnorm van 23 leerlingen heeft, kan de 

school open blijven. Handhaaft het ministerie dit besluit niet, dan moet het schoolbestuur zich 

inspannen voor de groei van het aantal leerlingen, of aansluiting zoeken bij een ander 

schoolbestuur, zodat gebruik gemaakt kan worden van de gemiddelde schoolgrootte om onder de 

gemeentelijke opheffingsnorm toch open te kunnen blijven. 

 

Met ons splitsingsverzoek hebben we geprobeerd om de opheffingsnorm voor de basisscholen in het 

landelijke gebied te verlagen. We zijn er vanuit gegaan dat ons verzoek voldeed aan de Wet 

Primair Onderwijs. Helaas is dit niet gelukt. We hebben hierover contact gehad met de 

schoolbesturen Noorderbasis en de Vereniging Zelfstandige Dorpsscholen. Laatstgenoemd 

schoolbestuur heeft het college verzocht om bezwaar in te dienen tegen het besluit van het 

ministerie en een verzoek te doen tot een splitsing die wel voldoet aan de criteria van de Wet 

Primair Onderwijs.  

 

De kans dat het ministerie van OCW gemeentelijk bezwaar honoreert achten we gering en daarom 

zien we hiervan af. De argumenten die het ministerie aanvoert zijn feitelijk correct. Er is binnen 

het stedelijk gebied in het voorstel van het college verschil in bevolkingsdichtheid. Met het 

schoolbestuur in Westerbroek is contact geweest over het besluit van het ministerie. Daarbij heeft 

het college alle inspanning en medewerking toegezegd in de lobby om het buiten werking stellen 

van de gemeentelijke opheffingsnorm te handhaven. Daarbij is het zo dat we er bewust voor kozen 

om de landelijke gebieden Foxhol, Kropswolde en Kiel-Windeweer toe te voegen aan het stedelijke 

gebied. Het gevolg is anders dat de opheffingsnorm voor de basisscholen in het stedelijk gebied 

verhoogd zou worden van 98 leerlingen naar 134 leerlingen. Dit zou bij andere schoolbesturen in 

het stedelijk gebied op termijn voor problemen kunnen zorgen. Dat zij tegen de door het college 

aangedragen splitsing bezwaar maakten is daarvoor een duidelijk signaal.  
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Indien u vragen of opmerkingen hebt over deze brief, kunt u contact opnemen met Alice 

Tamminga, telefonisch bereikbaar via het nummer 0598-373579 of via de mail: 

alice.tamminga@midden-groningen.nl 

 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


