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Krimp hakt in middelbare scholen
De provincie
voorziet zwaarde-
re bevolkings-
krimp. Die zal de
komende tien jaar
vooral het middel-
baar onderwijs in
Noord-Friesland al
keihard treffen.

P
WILLEM BOSMA

Prognoses uit het verleden
bieden geen garantie voor
de toekomst, zeker niet als
de groei van de bevolking is

geraamd. Nog in 2001 – de eeuw was
met een veelbelovende welvaarts-
groei begonnen – kwam het Provin-
sjehûs met het vooruitzicht dat
Friesland anno 2017 zo’n 720.000 in-
woners zou tellen.

We weten nu dat het er 646.000
zijn geworden, dik 10 procent min-
der. En volgens de nieuwste progno-
se staat er tot 2050 krimp voor de
deur. Het cijfer zou na 2040 royaal
onder de 600.000 zakken.

Dat is het gevolg van individuali-
sering, minder baby’s en vertrek van
jongvolwassenen die hier geen mid-
delen van bestaan kunnen vinden.
Vergrijzing neemt dramatisch toe.

De trend wordt nu bijna tien jaar
onder ogen gezien. Het basisonder-
wijs weet al niet beter meer dan dat
kinderen alleen maar schaarser wor-
den. De komende tien jaar komt het
middelbaar onderwijs aan de beurt.

Het aantal leerlingen daalt tot
2025 saillant snel. Provinciebreed
zal de afname in tien jaar 6000 zijn
(11 procent). In Noordwest-Friesland
gaat het om 17 procent minder scho-
lieren in 2025. Dat zijn maar liefst
1340 minder scholieren, oftewel een
flinke plattelands-scholengemeen-
schap.

Het praktische antwoord in het
basisonderwijs was dat openbare en
christelijke scholen in één pand
kruipen of al dan niet formeel een
samenwerking of fusie aangaan.

Wethouder Caroline de Pee van Fra-
nekeradeel noemt Tzummarum als
recent voorbeeld. ,,De leerlingen-
prognose laat geen nieuwbouw voor
een van de basisscholen toe. Dan
moet je reëel zijn.’’

Middelbare scholen zijn nog niet
overal zo ver, maar op het Bildt werd
anderhalf jaar geleden met de Cam-
pus Middelsee de nieuwe toon gezet.
Wethouder Nel Haarsma: ,,De prog-
noses wienen al in skoftsje roaskleu-
riger as de realiteit. Jo witte dat de
basisskoalle-bern âlder wurde.’’ De
protestants-christelijke koepel en de
openbare Piter Jelles zitten nu in één
gebouw met 500 leerlingen.

Het leer- en werkplein van de
Campus is bedoeld om de kinderen
ook voor de toekomst voor de streek

te behouden. Haarsma: ,,Wy binne
as Fryske krimpregio’s by elkoar yn
de lear. Noardeast is proeftún foar
ekonomy. Dêr gean wy hinne te sjen
en sy komme op de Campus Middel-
see by ús dreamsessy.’’

Er zijn scholen die de krimp nog
relativeren. Johan Bouwman, direc-
tielid bij de christelijke scholenge-
meenschap Anna Maria van Schur-
man (AMS, Franeker): ,,Wij zijn ge-

groeid van 1000 naar bijna 1200
leerlingen. Door onze centrale lig-
ging is het intrekgebied groot. Er ko-
men zelfs leerlingen uit Harlingen
en Leeuwarden.’’

Volgens Bouwman is ,,aanspre-
kend onderwijs’’ de sleutel. ,,Het
gaat om kwaliteit en nog eens kwali-
teit’’. Haarsma, die regioportefeuil-
lehouder krimp in Noordwest-Fries-
land is, ,,snapt’’ dat scholen voor
zichzelf knokken. Maar ze waar-
schuwt voor de nadelen van concur-
rentie. ,,It makket skoallen kwets-
ber.’’

Plattelandsscholen kampen ook
met de voorkeur van tieners voor de
grote stad. ,,Dêr wurde wenwiken
boud mei winkels. As de bern dêr
thúsreitsje, bist se kwyt’’.

Bij de openbare middelbare
school Simon Vestdijk (Harlingen)
zegt rector Marja de Jonge dat con-
currentie binnen een kirmpregio uit
den boze is.

,,Het onderwijs in de regio is evi-
dent goed. Je moet samen de krimp
opvangen door wederzijds gebruik
van elkaars locatie en voorzienin-
gen. Daarover lopen al wel gesprek-
ken met AMS. De scholen in Dok-
kum en Kollum werken al zo. ’’

Op deze manier kunnen scholen
kosten besparen, terwijl er toch een
goede spreiding blijft. De Jonge: ,,Je
moet ook naar de toekomstige ar-
beidsmarkt kijken. In het vmbo bie-
den we nu een breed profiel met het
oog op een baan in de verzorging en
het toerisme.’’

‘Je moet samen de
krimp opvangen
door gebruik van
elkaars locatie’
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