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Van krimp in kramp
of kansen zien
Van krimp in kramp
dagstelling

of kansen zien
Scholen op het Bildt en in Leeuwarderadeel zien hun leerlin-
genaantal afnemen. De stelling: Niet van krimp in kramp
schieten, maar juist samen toekomstkansen creëren.

JAAP JANSMA

De gemeente- en schoolbe-
sturen van het Bildt en
Leeuwarderadeel werden
door sterk dalende leer-

lingenaantallen van de laatste jaren
gedwongen na te denken en eigen
antwoorden te vinden op de krimp.
De gemeentebesturen, verantwoor-
delijk voor de huisvesting van de
scholen, kwamen in 2010 met een
plan waarin samenwerkingsscholen
kansen boden om zoveel mogelijk
een school in het dorp te behouden.

Waar de samenwerking tussen de
schoolbesturen van de Vereniging
voor Christelijk Basisonderwijs in de
gemeenten Het Bildt en Leeuwarde-
radeel (werknaam CBO G2) en On-
derwijsgroep Fier (openbaar en bij-
zonder-neutraal onderwijs) vier jaar
geleden begonnen is vanuit krimp
en beperkingen, daar willen beide
besturen nu op respectvolle wijze
open staan voor verschillende ge-
loofsovertuigingen en meningen. Ze
willen een brug slaan naar kansen en
mogelijkheden die er zijn in een ver-
anderende open samenleving.

De beeldvorming van ‘christelijke
en openbare’ scholen is niet bij ie-
dereen even scherp. De tijd dat de sa-
menleving op tal van terreinen werd
geordend naar levensbeschouwelij-
ke organisaties is voorbij. Geschei-
den sport- of dierenclubs, midden-
stands- , hobby- of feestverenigin-
gen zijn op het Bildt en in Leeuwar-
deradeel niet meer te vinden.

Er zijn mensen die uit de toene-
mende ontkerstening en ontkerke-
lijking concluderen dat christelijke
scholen de langste tijd hebben ge-
had. Anderzijds zijn er mensen die
zelf niet (meer) geloven en hun kin-
deren naar christelijke scholen stu-
ren en er zijn actief-gelovige mensen
die kiezen voor openbaar onderwijs.

Voor een nieuwe generatie leer-
krachten en ouders geldt dat een tijd
van honderd jaar verzuiling geen
herkenning oproept. Zij zijn gewend

JAAP JANSMA om veel meer te midden van anders-
denkenden te opereren en hechten
vaak meer waarde aan ontmoeting
met andersdenkenden dan zich te
groeperen met mensen die hetzelf-
de denken.

Tevens leeft er bij veel mensen het
idee dat bij het openbaar onderwijs
de levensbeschouwing, waarbij de
joods-christelijke cultuur, die het
Nederlands politiek- en rechtsbestel
en de Nederlandse grondwet ge-
vormd heeft, niet of niet voldoende
aan bod komt. Er zijn ook atheïsten
die hun kinderen naar openbare
scholen sturen en zich zorgen ma-
ken over ‘de religieuze doctrine’.

Steeds meer ouders kiezen als het
om de keuze van de school gaat voor
hun kind, voor een goede familietra-
ditie , goede sfeer en uitstraling van
de school, school- en groepsgrootte,
afstand kind-school en minder voor
een christelijke of openbare school.
In de wereld van het onderwijs wor-
den vandaag aan de dag vele zaken
gereduceerd tot meetbare compe-
tenties, tot geld en vooral tot getal-
len, eindcijfers, toetsen, en wat dies
meer zij.

Er vormt zich een beeld dat al het
andere, zoals intuïtie, fantasie, crea-
tiviteit en menselijkheid, er steeds
minder toe doet. Juist in deze tijd
blijkt echter hoe fataal het uitpakt
als mensen geen drive en diepere zin
meer kennen en niet meer voor
ogen hebben wat de gemeenschap-
pelijke waarden en doeleinden zijn.
Er is daarom een groeiende behoefte
aan leiders en scholen die ergens
voor staan en dat op aansprekende

Het doel is
om een school
in de dorpen
te behouden

manier kunnen verwoorden en la-
ten zien.

Ook binnen Onderwijsgroep Fier
en CBO G2 is een vitaliseringproces
bezig op het gebied van identiteit
welke tot bezieling leidt. Samen het
gesprek voeren over de bronnen
waaruit geput wordt bij het dagelijks
werk, leidt tot inspiratie. Dat is ook
gebleken bij de totstandkoming van
een samenwerkingsschool in Vrou-
wenparochie (2012) en Oudebildtzijl
(2014). Het in gesprek gaan over
christelijke en openbare identiteit,
gemeenschappelijke kernwaarden
en normen en doelen die worden na-
gestreefd heeft het personeel en ou-
ders nieuwe energie gegeven.

Er zijn ook plannen voor één sa-
menwerkingsschool (i.p.v. drie basis-
scholen) in Britsum en Koarnjum en
samenvoeging van de twee scholen
in Sint Jacobiparochie en Minnerts-
ga. Het is de bedoeling dat in de gro-
tere dorpen Stiens en Sint Annapa-
rochie de christelijke en openbare
scholen blijven bestaan.

De besturen van Onderwijsgroep
Fier en VCBO het Bildt/Leeuwardera-
deel (CBO G2) hebben vanuit een ge-
meenschappelijke visie het voorne-
men samen verantwoordelijk te wil-
len zijn voor het onderwijs voor alle
kinderen op christelijke, openbare
scholen en samenwerkingsscholen
op het Bildt en in Leeuwarderadeel.
Het onderzoek naar één samenwer-
kend bestuur is in volle gang. Het
doel van een gezamenlijk bestuur is
om een school in de dorpen te be-
houden, de kwaliteit van het onder-
wijs te waarborgen en de onderwijs-
kundige en levensbeschouwelijke
identiteit daarbij te betrekken.

Het vergt van bestuur en werkne-
mers op adequate en authentieke
wijze vorm en inhoud aan te geven
aan wat kinderen in de 21ste eeuw als
voorbereiding op hun plaats in de
samenleving voor hoofd, hart en
handen nodig zijn.
Jaap Jansma is algemeen directeur
en bestuurder CBO G2.

Reageren op het nieuws? ingezonden@lc.nl of www.lc.nl

Op het Bildt en in Leeuwarderadeel zien scholen hun leerlingenaantal afnemen. FOTO LC


