
Krimp 

Provincie Flevoland 

Bijna alle gemeenten in Flevoland krimpen. Opvallend is de lichte daling in Almere, daar zijn de 

afgelopen jaren omvangrijke nieuwbouwwijken opgeleverd. Alleen op Urk groeit het aantal kinderen 

met een kleine procent per jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerkingsovereenkomst instandhouding in Zeewolde 

Stichting Interconfessioneel Basisonderwijs Zeewolde (SIBZ) bestuurt als éénpitter basisschool Kaleidoscoop. 

De school werd vier jaar geleden in de gemeente Zeewolde gesticht. Iedere pas gestichte school moet 

binnen vijf jaar de stichtingsnorm halen. In Zeewolde bedraagt de stichtingsnorm 200 leerlingen. 

Kaleidoscoop dreigt dit aantal, gezien de door de crisis tegenvallende nieuwbouw, niet te halen.  

Het is mogelijk om een school die niet binnen vijf jaar de stichtingsnorm haalt, toch in stand te houden. 

Zo kan een doorstart (een aansluitende stichtingsprocedure) worden gemaakt wanneer de geplande 

woningbouw vertraging op heeft gelopen. In het geval van Kaleidoscoop is dat niet mogelijk door sterk 

verminderde nieuwbouw. Een andere optie is instandhouding door middel van de gemiddelde 

schoolgrootte (GSG): scholen onder de norm kunnen in stand worden gehouden door getalsmatige grote 

scholen van hetzelfde bestuur. Aangezien Kaleidoscoop een éénpitter is, is instandhouding door GSG 

onmogelijk. Bestuurlijke fusie met een ander bestuur was geen optie maar een samenwerkingsovereen-

komst, conform WPO artikel 157, met de Stichting Katholiek Onderwijs Zeewolde (SKOZ) behoort wel tot 

de mogelijkheden. 

Met een samenwerkingsovereenkomst tussen besturen kan aanspraak worden gemaakt op de GSG om  

een bedreigde school in stand te houden zonder daadwerkelijk bestuurlijk te fuseren. In de 

overeenkomst is in elk geval opgenomen de verplichting voor elk bevoegd gezag om geen personeel te 

benoemen met voorbijgaan van personeel van een der scholen waarvan het bevoegd gezag aan de 

overeenkomst deelneemt.  

Vereniging Katholiek onderwijs heeft SIBZ geadviseerd over de instandhoudingsmogelijkheden en 

mr. Josine van der Brug begeleidt de stichting bij het opstellen van de samenwerkingsovereen-

komst. Voor een instandhoudingsadvies kunt u contact opnemen met drs. Ilse Bakker, 

E: i.bakker@vkonet.nl 
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