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VOORWOORD

In 1989 richt de minister van Onderwijs en Wetenschappen aan het Sociaal en Cultureel Planbureau
(SCP) een verzoek een onderzoek te doen naar schaalvergroting in het onderwijs.  De1

onderzoeksopdracht van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (O&W) resulteerde in
eerste instantie in twee publikaties. In de probleemverkenning Naar een schaalvergrotingsbeleid in
het onderwijs? (SCP 1989) worden de achtergronden van een schaalvergrotingsbeleid en de meest
relevante ontwikkelingen geschetst. Tevens komt de opzet van het SCP-onderzoek aan de orde. Het
hoofdrapport, getiteld School en schaal handelt over het speciaal onderwijs, het basisonderwijs en het
voortgezet onderwijs (Blank et al. 1990). Voor elk van deze voorzieningen worden gegevens en
analyses gepresenteerd over de bereikbaarheid, de produktiviteit en de kwaliteit van scholen van
genoemde onderwijssoorten. Tevens komen de gevolgen aan de orde van een beleid gericht op
schaalvergroting. Later volgen nog twee vervolgstudies. De eerste vervolgstudie was Schoolkeuze en
scholenplanning in het basisonderwijs (Boef-van der Meulen en Herweijer 1992). De tweede
vervolgstudie was Kosten van kennis, een empirisch onderzoek naar de produktiestructuur van het
basisonderwijs in Nederland (Blank 1993). 
In 1991 wordt het SCP door de staatssecretaris van O&W nogmaals benaderd met het verzoek om de
gevolgen van nieuwe voorstellen voor een beleid van schaalvergroting in het basisonderwijs door te
rekenen (O&W 1991a en 1991b). Het ging in eerste instantie om een ad hoc-opdracht. De uitkomsten
van de SCP-berekeningen van deze voorstellen werden gepresenteerd in interne notities (Blank 1991,
Blank en Niggebrugge 1992). 
Bovendien is het volgens het ministerie van O&W zinvol om het proces van schaalvergroting
gedurende het invoeringstraject (tot het schooljaar 1996/'97) op de voet te volgen. Daarom wordt het
SCP gevraagd jaarlijks een rapportage te maken over de stand van zaken en inzicht te geven welke
ontwikkelingen in de resterende periode in het basisonderwijs nog te verwachten zijn. Hiervoor
hebben het ministerie van O&W en het SCP een meerjarencontract afgesloten. 
De uitkomsten van deze exercitie zullen ieder jaar in een SCP-Werkdocument worden weergegeven.
Deze Werkdocumenten zullen uiteindelijk een reeksje vormen. Om het geheel te completeren is
daarom besloten ook de eerder aan het ministerie van O&W aangeboden notities in een
Werkdocument op te nemen. In de eerdere notities kwam een aantal technische aspecten uitgebreider
aan bod dan in de nieuw te verschijnen Werkdocumenten. Ook kan achteraf makkelijker worden
vastgesteld waarom eerdere ramingen over de gevolgen van schaalvergroting eventueel afwijken van
recentere ramingen of feitelijke ontwikkelingen.

2 september 1993
Jos Blank
Dono Niggebrugge
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DEEL  I

Drs. J.L.T. Blank
Sociaal en Cultureel Planbureau
19 juni 1991
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I.1  INLEIDING

In deze notitie worden enige indicaties gepresenteerd van de gevolgen van de "gezamenlijke
conclusies van de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen en organisaties van besturen en
ouders in het basisonderwijs naar aanleiding van de nota Toerusting en bereikbaarheid" (O&W
1991). Het betreft hier een berekening van de gevolgen voor het scholenaanbod, de inzet van
personeel en de kosten. De gevolgen worden berekend met een simulatiemodel dat door het Sociaal
en Cultureel Planbureau (SCP) werd ontwikkeld voor de studie School en schaal (Blank et al. 1990:
34-36, 97-100). Het model is vanwege een aantal nieuwe elementen in de voorstellen aangepast.
Vanwege de complexiteit van sommige bepalingen dienden aanvullende veronderstellingen te worden
gemaakt. Hierop wordt nog nader ingegaan.
Aan de inhoud van de O&W-notitie, evenals aan de techniek van het simuleren wordt hier verder
geen aandacht besteed (zie O&W 1991 en Blank et al. 1990). In paragraaf I.2 wordt uitsluitend
ingegaan op de wijze waarop de verschillende onderdelen van de voorstellen in de simulaties zijn
geïmplementeerd. Paragraaf I.3 bevat een aantal tabellen met uitkomsten over de gevolgen voor het
scholenaanbod, de inzet van personeel en de kosten. In paragraaf I.4 worden ten slotte enige
kanttekeningen geplaatst. 

I.2  TECHNISCHE IMPLEMENTATIE VAN DE VOORSTELLEN

Het simulatiemodel geeft een nabootsing van de gevolgen van het hanteren van een stelsel van
opheffingsnormen en uitzonderingsbepalingen voor het scholenbestand. Op basis van de gegevens
over het scholenbestand 1986/'87 wordt voor iedere school nagegaan of deze nog aan de gestelde
criteria voldoet. Indien dit niet het geval is, wordt de school opgeheven en worden de leerlingen
volgens bepaalde voorkeuren (m.b.t. afstand en denominatie) herverdeeld over scholen in de
omgeving van de opgeheven school. Uiteindelijk ontstaat er een nieuw scholenbestand waarvoor met
de huidige formatie- en bekostingsregels de inzet van personeel en andere ingezette middelen kan
worden afgeleid. 
In het navolgende wordt kort ingegaan op de verschillende onderdelen van de voorstellen en de wijze
waarop deze zijn geïmplementeerd in het simulatiemodel:

1. Opheffingsnormen op basis van leerlingdichtheid: volledig geïmplementeerd.
2. Splitsingsmogelijkheid: geen rekening mee gehouden. Gegevens over `sociaal- geografische

grenzen' ontbreken, evenmin zijn er zinvolle veronderstellingen te maken over de mate waarin
consensus binnen een gemeente tussen besturen kan worden bereikt. Overigens dient te worden
bedacht dat splitsing in veel gevallen ook zal leiden tot een verhoging van de norm in één van de
gebieden. Dat er op grote schaal van deze optie gebruik zal worden gemaakt ligt derhalve niet
voor de hand.

3. Laatste school in een kern: geïmplementeerd, waarbij wordt verondersteld dat er geen
onderscheid bestaat tussen een neven- en een hoofdvestiging. Hier wordt in het vervolg van deze
notitie nog op ingegaan.

4. Laatste school van een richting: geïmplementeerd, waarbij ondergrenzen worden gehanteerd van
respectievelijk 23 leerlingen bij een straal van 5 kilometer en 50 bij een straal van 3 kilometer.
Ook hier is geen onderscheid tussen neven- en hoofdvestiging gehanteerd. De notitie (O&W
1991) is op dit punt overigens onduidelijk. "Binnen een straal van 3 tot 5 km" wordt hier
geïnterpreteerd als "binnen een straal van 3 kilometer".

5. Gemiddelde schoolgrootte: geïmplementeerd, waarbij de vereiste gemiddelde schoolgrootte wordt
gemaximeerd op 260. Ook hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen neven- en
hoofdvestiging. Met eventuele effecten op het aantal opheffingen door het aangaan van
samenwerkingsverbanden wordt in het simulatiemodel geen rekening gehouden. Prikkels tot het
aangaan van samenwerkingsverbanden lijken op voorhand niet duidelijk. Twee bevoegde
gezagen die beiden scholen onder de vereiste gemiddelde schoolgrootte besturen kunnen geen
winst boeken door een samenwerkingsverband. De gemiddelde schoolgrootte wordt hier immers
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nauwelijks door beïnvloed (óf voor het ene bevoegd gezag in positieve zin, het andere in
negatieve zin). De verplichting tot het overnemen van elkaars wachtgelders, boventalligen en
garantielopers kan eerder als een negatieve prikkel worden beschouwd.

In alle simulaties is, na raadpleging van het ministerie van O&W, uitgegaan van een absolute
ondernorm van 23 leerlingen. In de notitie (O&W 1991) wordt dit evenwel niet met zoveel woorden
omschreven. 
Er wordt in de simulaties, zoals reeds werd aangegeven, geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en
nevenvestiging. Implementatie van dit onderscheid was technisch lastig uitvoerbaar. Er is derhalve
gekozen voor een benadering waarbij een nevenvestiging wordt opgevat als een hoofdvestiging. In
termen van het aantal scholen maakt dit geen verschil. In termen van personeel en kosten zijn de
verschillen gering. De besparingen in de personeelssterkte vloeien immers voor 0,75 weer terug naar
de school. In de huisvestingssfeer ontstaan geen besparingen. Wel worden er besparingen gerealiseerd
in de materiële kosten ten bijdrage van de `vaste voeten' die in de bekostiging worden gehanteerd.

I.3  RESULTATEN

Er worden 4 varianten onderscheiden. Deze varianten sporen met verschillende combinaties van
uitzonderingsbepalingen. Hierdoor ontstaat een indruk over de mate waarin de verschillende
uitzonderingsbepalingen ten opzichte van elkaar bijdragen aan het aantal `ontheffingen'. De
onderscheiden varianten zijn:
I. gemeentenorm
II. gemeentenorm + gem. sch.grootte
III. gemeentenorm + gem. sch.grootte + laatste sch. richting
IV. gemeentenorm + gem. sch.grootte + laatste sch. richting + laatste sch. kern.

In tabel I.1 staan de gevolgen van de verschillende varianten vermeld in termen van het aantal op te
heffen scholen, de inzet van personeel en de totale kosten (in procenten en in absolute bedragen in
prijzen van 1986/'87).

Tabel I.1 Scholen, leerlingen, personeel en kosten bij opheffingsvarianten 1986/'87a b

opgeheven verplaatste personeel personeel kostenmu- kostenmu-

variant scholen %) mutatie (in %) mutatie (fte's) tatie (in %) tatie (x mln.)
leerlingen (in

I. 1.650 10,3 3,1 2.050 4,5 280
II. 1.400 8,8 2,6 1.740 3,8 230
III. 1.260 8,2 2,3 1.540 3,4 210
IV. 1.210 8,0 2,2 1.470 3,3 200

 Kostenbedragen in prijzen van 1986/'87. Feitelijke kosten 1986/'87 = 6,1 miljard gulden.a

 Personeel in fte's van 1986/'87. Feitelijk personeel 1986/'87 = 66.400.b

Bron: SCP

De opheffingsnormen sec leiden tot de sluiting van 1.650 scholen. Hierbij zijn ruim 10% van de
leerlingen betrokken. De opheffingsnormen hebben in deze variant een vermindering van de
personeelsinzet van 3,1% en van de totale kosten met 4,5% tot gevolg. Dit laatste percentage komt
overeen met een bedrag van 280 miljoen gulden.
Toepassing van alle genoemde uitzonderingsbepalingen impliceert de sluiting van ruim 1.200
scholen. Hierbij dient 8% van de leerlingen een andere school te gaan bezoeken. De procentuele
effecten voor de inzet van personeel en de kosten bedragen respectievelijk 2,2% en 3,3% (200 miljoen
gulden). De gemiddelde schoolgroottebepaling leidt voor 250 scholen tot een ontheffing van de
opheffingsnorm. De bepaling over de laatste school van een richting leidt tot het behoud van nog eens



11

140 scholen en de bepaling over de laatste school van een kern tot het behoud van nog eens 50
scholen extra.
Tabel I.2 geeft een beeld van het scholenbestand dat na de opheffingen resulteert. Er is hierbij een
indeling gemaakt in twaalf grootteklassen.

Tabel I.2 Scholen en schoolgrootte na opheffingen bij verschillende varianten, 1986/'87 a

schoolgrootte 0 I II III IV

0<=ll<50 490 120 210 240 270
50<=ll<75 640 260 330 400 420
75<=ll<100 790 370 410 450 450
100<=ll<150 1.830 950 990 1.020 1.030
150<=ll<200 1.890 1.480 1.570 1.590 1.590
200<=ll<250 1.340 1.540 1.540 1.530 1.520
250<=ll<300 680 960 940 930 930
300<=ll<350 350 510 500 480 480
350<=ll<400 190 280 250 250 250
400<=ll<450 100 140 140 130 130
450<=ll<500 50 80 70 70 70
ll>=500 50 80 70 70 70
totaal 8.410 6.760 7.020 7.150 7.200

leerlingen
  gemiddeld 170 210 210 200 200
  minimum 10 20 20 20 20
  maximum 700 750 750 720 720

 Aantallen afgerond op tientallen.a

Bron: SCP

I.4  ENIGE KANTTEKENINGEN

In het verleden is soms gebleken dat bij beleidsmakers een sterke behoefte bestaat om uitkomsten van
simulaties zoals deze te verabsoluteren. Daarom zijn enige kanttekeningen op zijn plaats. Sommige
kanttekeningen zijn typisch academisch te noemen (de wetenschappelijke twijfel), andere daarentegen
hebben een praktisch karakter. Met name laatstgenoemde categorie dienen in de discussies te worden
geëxpliciteerd en meegewogen.
Het simulatiemodel is een sterk vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Een heel scala van
gedragsveronderstellingen, onder meer over de preferenties van ouders als het gaat om het kiezen van
een school voor hun kinderen, ligt hieraan ten grondslag. 
Een andere belangrijke veronderstelling is dat scholen gesitueerd zijn in het zwaartepunt van een
woonkern en dat de leerlingen in de school `wonen'. Gegevens over de feitelijke afstand tussen de
woning en de school van een leerling - waar het bij bereikbaarheid om te doen is - ontbreken.
Opvallend is dat dit aspect ook in de nieuwe voorstellen voor de opheffingsnormen in het geheel niet
aan de orde komt. 
Het simulatiemodel beschrijft een werkelijkheid waarin van de ene op de andere dag alle
aanpassingen plaats hebben. In feite is het een beschrijving van de gevolgen op de lange termijn
waarbij wordt verondersteld dat het leerlingenbestand, preferenties en dergelijke ongewijzigd zijn
gebleven. Met het proces van aanpassing en de daarmee gemoeide kosten wordt geen rekening
gehouden. Hierbij kan worden gedacht aan de kosten van wachtgeldregelingen en de eventuele
kapitaalvernietiging die optreedt.
Bij de berekening van de gevolgen in termen van kosten is uitgegaan van de gemiddelde prijs van de
ingezette middelen (personeel, materiaal en kapitaal) in het schooljaar 1986/'87. Inmiddels liggen de
prijzen hoger. Zo zijn bijvoorbeeld de regelingslonen in het onderwijs tussen 1986 en 1989 met ruim
3% gestegen. Bij het rekenen in absolute bedragen dient derhalve bij de verschillende
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Dit verzoek is een direct gevolg van de motie van de kamerleden Franssen en1

Jorritsma-Lebbink (TK 1988/1989). In deze motie vraagt de tweede kamer de
regering "... te bevorderen dat een commissie van onafhankelijke deskundigen een
herschikkingsplan ontwikkelt voor alle vormen van onderwijs ...". Nader beraad
leidt echter tot het besluit niet een commissie van deskundigen samen te stellen,
maar het Sociaal en Cultureel Planbureau te verzoeken een studie te doen naar de
mogelijkheden van schaalvergroting in het onderwijs.

kostencomponenten een prijsbijstelling te worden toegevoegd. Andere prijseffecten kunnen optreden
bij herschikkingen in het onderwijs. De eventuele uitstoot van personeel heeft dikwijls een
prijsopdrijvend effect (nl. jong personeel gaat er het eerst uit). Eenzelfde argument geldt ten aanzien
van de versnelde uitstoot van oude gebouwen (lagere prijzen).
In de simulaties zijn niet alle elementen uit de voorstellen geïmplementeerd. Zo zijn
nevenvestigingen opgevat als hoofdvestigingen. De kosten worden hierdoor enigszins te hoog en de
besparingen te laag geschat. Evenmin is rekening gehouden met het aangaan van
samenwerkingsverbanden en de mogelijkheid van splitsing, waardoor het aantal op te heffen scholen
geringer zou kunnen worden. De besparingen zijn in dat geval enigszins te hoog geschat.

NOOT BIJ DEEL I
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DEEL II

Drs. J.L.T. Blank
F.D.E. Niggebrugge
Sociaal en Cultureel Planbureau
17 maart 1992
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II.1  INLEIDING

Deze notitie is een vervolg op de notitie Gevolgen van schaalvergroting in het basisonderwijs van 10
juni 1991 (Blank 1991). In die notitie (verder aangeduid als de juni-notitie) werden uitkomsten
gepresenteerd van de gevolgen van de voorstellen tot schaalvergroting zoals die zijn vastgelegd in
"gezamenlijke conclusies van de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen en organisaties
van besturen en ouders in het basisonderwijs naar aanleiding van de nota Toerusting en
bereikbaarheid" (O&W 1991b). Het ging hier om de gevolgen voor het scholenaanbod, de inzet van
personeel en de kosten. In samenspraak en samenwerking zijn met medewerkers van het ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen (O&W) nieuwe berekeningen uitgevoerd. 

Deze nieuwe berekeningen geven een raming van het aantal scholen, de totale kosten en de inzet van
personeel:
1. in het schooljaar 1996/'97 bij de invoering van het voorgestelde stelsel van opheffingsnormen;
2. in het schooljaar 1996/'97 bij een ten opzichte van het schooljaar 1990/'91 ongewijzigd

scholenbestand.

Met nadruk wordt hier gewezen op het ontbreken in de ramingen van effecten die optreden als gevolg
van de stichting van scholen. Aangezien een verhoging van de stichtingsnormen eveneens een
onderdeel vormt van de voorstellen zal bij de bepaling van de totale besparingen hiermee nog
expliciet rekening dienen te worden gehouden. 
Voorts is van belang op te merken dat bij de ramingen van de kosten geen rekening is gehouden met
prijsontwikkelingen. Alle genoemde bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van 1990. 
Evenmin is rekening gehouden met andere (mogelijke) afspraken tussen O&W en het onderwijs,
zoals bijvoorbeeld de herbesteding van middelen en eventuele garantieregelingen. 
Er is dus uitsluitend een analyse gemaakt van 2 situaties, waarbij alle overige factoren constant wordt
verondersteld (salarissen, prijzen, formatieregelingen en bekostigingsregels).

De berekeningen zijn gemaakt met een simulatiemodel dat door het Sociaal en Cultureel
Planbureau (SCP) werd ontwikkeld voor de studie School en schaal (Blank et al. 1990: 34-36, 97-
100). Dit model is vanwege een aantal nieuwe elementen in de voorstellen aangepast (zie de
juni-notitie). Aan de inhoud van de O&W-notitie, evenals aan de techniek van het simuleren wordt
hier verder geen aandacht besteed (zie O&W 1991a, O&W 1991b en SCP 1990). Wel enige aandacht
wordt geschonken aan de wijzigingen die in de berekeningen zijn aangebracht ten opzichte van de
berekeningen die aan de juni-notitie ten grondslag lagen (§II.2). Zo wordt er bijvoorbeeld uitgebreid
aandacht besteed aan de ontwikkeling van het gebouwenbestand. In paragraaf II.2 wordt tevens
ingegaan op de wijze waarop de verschillende onderdelen van de voorstellen in de simulaties zijn
geïmplementeerd. De beschrijving van de implementatie was reeds in de juni-notitie opgenomen,
maar wordt vanwege het grote belang bij de interpretatie van de uitkomsten hier nog eens integraal
weergegeven. Paragraaf II.3 bevat een aantal tabellen met uitkomsten over de gevolgen voor het
scholenaanbod, de inzet van personeel, de inzet van gebouwen en de kosten. In paragraaf II.4 volgen
ten slotte enige kanttekeningen. 

II.2  TECHNISCHE IMPLEMENTATIE VAN DE VOORSTELLEN

Het simulatiemodel geeft een nabootsing van de gevolgen van het hanteren van een stelsel van
opheffingsnormen en uitzonderingsbepalingen voor het scholenbestand. Op basis van de gegevens
over een scholenbestand in een bepaald jaar wordt voor iedere school nagegaan of deze nog aan de
gestelde (opheffings)criteria voldoet. Indien dit niet het geval is wordt de school opgeheven en
worden de leerlingen volgens bepaalde criteria (met betrekking tot afstand en denominatie)
herverdeeld over scholen in de omgeving van de opgeheven school. Uiteindelijk ontstaat er een nieuw
scholenbestand op grond waarvan met de formatie- en bekostingsregels de inzet van personeel en
andere ingezette middelen kunnen worden afgeleid. 
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In het navolgende wordt kort ingegaan op de verschillende onderdelen van de voorstellen en de wijze
waarop deze zijn geïmplementeerd in het simulatiemodel:
1. Opheffingsnormen op basis van leerlingdichtheid: volledig geïmplementeerd.
2. Splitsingsmogelijkheid: geen rekening mee gehouden. Gegevens over `sociaal- geografische

grenzen' ontbreken, evenmin zijn er zinvolle veronderstellingen te maken over de mate waarin
consensus binnen een gemeente tussen besturen kan worden bereikt. Overigens dient te worden
bedacht dat splitsing in veel gevallen ook zal leiden tot een verhoging van de norm in één van de
gebieden. Dat er op grote schaal van deze optie gebruik zal worden gemaakt, ligt derhalve niet
voor de hand.

3. Laatste school in een kern: geïmplementeerd, waarbij wordt verondersteld dat er geen
onderscheid bestaat tussen een neven- en een hoofdvestiging. Hier wordt in het vervolg van deze
notitie nog nader op ingegaan.

4. Laatste school van een richting: geïmplementeerd, waarbij ondergrenzen worden gehanteerd van
respectievelijk 23 leerlingen bij een straal van 5 kilometer en 50 bij een straal van 3 kilometer.
Ook hier is derhalve geen onderscheid tussen neven- en hoofdvestiging gehanteerd. De notitie
naar aanleiding van Toerusting en bereikbaarheid is op dit punt overigens onduidelijk. "Binnen
een straal van 3 tot 5 km" wordt hier dan ook geïnterpreteerd als "binnen een straal van 3
kilometer".

5. Gemiddelde schoolgrootte: geïmplementeerd, waarbij de vereiste gemiddelde schoolgrootte wordt
gemaximeerd op 260. Ook hier wordt derhalve geen onderscheid gemaakt tussen neven- en
hoofdvestiging. Van eventuele effecten op het aantal opheffingen door het aangaan van
samenwerkingsverbanden wordt in het simulatiemodel geabstraheerd. Externe prikkels tot het
aangaan van samenwerkingsverbanden lijken niet aanwezig te zijn. Twee bevoegde gezagen die
beiden scholen onder de vereiste gemiddelde schoolgrootte besturen kunnen geen winst boeken
door een samenwerkingsverband. De gemiddelde schoolgrootte wordt hier immers nauwelijks
door beïnvloed (óf voor het ene bevoegd gezag in positieve zin, het andere in negatieve zin). De
verplichting tot het overnemen van elkaars wachtgelders, boventalligen en garantielopers kan
eerder als een negatieve prikkel worden beschouwd.

Zoals in de inleiding reeds werd aangegeven zijn er een aantal wijzigingen ten opzichte van de
juni-notitie aangebracht. De belangrijkste hiervan zijn:
1. Uitgangspunt vormt het scholenbestand van het schooljaar 1996/'97. De reden hiervoor is dat in

dat jaar de voorstellen pas nagenoeg volledig zullen zijn doorgewerkt. In de periode vóór
1996/'97 zullen opheffingen, fusies en dergelijke geleidelijk aan tot stand komen. Het
scholenbestand 1996/'97 wordt geconstrueerd uit het scholenbestand 1990/'91, waarbij de
leerlingaantallen van de scholen worden aangepast op basis van ramingen over het aantal 4-11
jarigen per gemeente (Primos-ramingen) en de (macro-) ramingen over de aantallen leerlingen
per achterstandscategorie (verstrekt door O&W).1

2. Aanpassingen in de bekostigingsformules. Voor de berekening van de kosten en de inzet van
personeel is gebruik gemaakt van de in 1991 geldende bekostigingsregels.2

3. Aanpassingen in de opheffingsnormen. Inmiddels is er geactualiseerde informatie over bevolking
en oppervlakte per gemeente beschikbaar. Hierdoor werd het noodzakelijk de met de
bevolkingsdichtheid samenhangende opheffingsnormen aan te passen.

4. Aanpassingen bij de berekeningen van afstanden tussen scholen. Thans kan over veel
gedetailleerdere informatie over afstanden worden beschikt. Nederland wordt daarbij niet meer
ingedeeld in kernen, maar in postcodegebieden.3

5. Expliciete modellering van de gebouwenvoorraad. Hierbij wordt uitgegaan van de actuele
gebouwenvoorraad. Gebouwen die leeg staan als gevolg van de opheffingen van scholen worden
weer hergebruikt door scholen die een tekort aan ruimte hebben. Hierbij wordt verondersteld dat
slechts dan een gebouw wordt hergebruikt indien het zich binnen een afstand (over de weg) van
1,5 kilometer bevindt van een school die een tekort aan ruimte heeft.
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II.3  RESULTATEN

In tabel II.1 staan de uitkomsten voor het schooljaar 1996/'97 van twee varianten vermeld in termen
van het aantal scholen, de inzet van personeel, de inzet van gebouwen en de totale kosten (in prijzen
van 1990).

Tabel II.1 Scholen, leerlingen en inzet van middelen in 1996/'97

variabele scholenbestand opheffingsnormen beide varianten
bij ongewijzigd bij volledige implementatie verschil tussen

leerlingen (x1000) 1.505 1.505
scholen 8.413 7.285 1.128
totale kosten (x mln. gld) 6.439 6.271 168a

personeel (x voltijdbanen) 73.175 71.991 1.184
lokalen in gebruik 57.935 57.167 768

 In prijzen van 1990.a

Bron: SCP

Uit tabel II.1 blijkt dat door toepassing van de nieuwe normen het aantal scholen ten opzichte van het
ongewijzigde scholenbestand 1.128 scholen lager uitkomt (-13%). De totale kosten zijn in dat geval
168 miljoen gulden (-2,6%) lager en de inzet van personeel kent een verschil van 1184 arbeidsjaren
(-1,6%). De totale behoefte aan gebouwen in termen van het aantal lokalen is bij implementatie van
de nieuwe opheffingsnormen 768 lokalen (-1,3%) geringer. Dit valt overigens in het niet bij de grote
overcapaciteit die thans aanwezig is. Deze bedraagt ruim 11 duizend (!) lokalen (niet in tabel). Dit is
ongeveer 17% van het totaal aantal lokalen. Indien de besparing in de sfeer van de huisvesting wordt
uitgedrukt in termen van vierkante meters in plaats van aantal lokalen is de besparing aanzienlijk
groter, aangezien voor ieder gebouw een relatief hoge vaste voet (in vierkante meters) geldt.

Tabel II.1 heeft betrekking op de situatie in het schooljaar 1996/'97. Ten opzicht van de huidige
situatie (1991/'92) treedt er een forse groei van het aantal leerlingen op en dientengevolge een forse
groei van de inzet van middelen. De inzet van personeel zal bijvoorbeeld de komende 5 jaren met
maar liefst 4,5% moeten groeien.

Behalve genoemde variant is er ook nog een variant doorgerekend, waarbij rekening wordt gehouden
met een fasering van de opheffingen en fusies in de tijd. Hierbij is verondersteld dat de gemeenten het
voortouw nemen bij opheffingen en fusies van scholen van openbaar onderwijs. Onder deze
veronderstelling neemt het aantal opgeheven openbare scholen toe met 40, terwijl het totaal aantal
opgeheven scholen een toename kent van 20.

Tabel II.2 geeft een beeld van de grootte van de scholen in beide varianten. Er is hierbij een indeling
gemaakt in twaalf grootteklassen.
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Tabel II.2 Scholen en schoolgrootte verschillende varianten, 1996/'97

schoolgrootte scholenbestand opheffingsnormen
bij ongewijzigde bij volledige implementatie

0<=ll<50 495 269
50<=ll<75 615 432
75<=ll<100 766 485
100<=ll<150 1.830 1.145
150<=ll<200 1.706 1.450
200<=ll<250 1.257 1.324
250<=ll<300 789 903
300<=ll<350 429 536
350<=ll<400 219 329
400<=ll<450 128 182
450<=ll<500 88 109
ll>=500 91 121
totaal 8.413 7.285

leerlingen
  gemiddeld 179 207
  minimum 1 23
  maximum 852 852

Bron: SCP

Van de zeer kleine scholen (tot 50 leerlingen) wordt bijna de helft opgeheven. Niettemin blijven er in
deze klasse een kleine 300 scholen voortbestaan. In de klassen van scholen met een leerlingaantal van
tussen de 75 en 150 betreft het een kleine 40% van de scholen. Relatief gespaard blijft de klasse van
scholen met een leerlingaantal tussen de 50 en 75 (30%). 
Het gemiddelde aantal leerlingen per school bedraagt bij het huidige scholenbestand 179. Bij
toepassing van het nieuwe stelsel van opheffingsnormen neemt het gemiddelde met bijna 30
leerlingen toe tot 207. Voor de grootste school in het bestand heeft de invoering van het nieuwe
stelsel geen effect.

Door de groei van het aantal leerlingen en de instroom van leerlingen van opgeheven scholen zal een
aantal scholen te kampen krijgen met ruimtegebrek. Dit ruimtegebrek kan op twee manieren worden
opgevangen. Ten eerste door gebruik te maken van schoolgebouwen in de omgeving, die als gevolg
van opheffingen van scholen leeg staan. Ten tweede door het verrichten van nieuwbouw. Ook voor de
berekening van de gevolgen voor het gebouwenbestand is een simulatiemodel ontwikkeld. Hierbij
wordt verondersteld dat groepen, die niet in binnen de bestaande capaciteit van een school kunnen
worden gehuisvest, worden geplaatst in een gebouw in de omgeving. Dit is een gebouw dat door de
opheffing van een andere school is vrijgekomen en zich binnen een afstand van 1,5 kilometer van het
hoofdgebouw van de school bevindt. Indien dit niet mogelijk is wordt er voor de betrokken school
uitbreiding van de bestaande capaciteit gecreëerd (verder aangeduid met nieuwbouw). Groepen
worden dus niet geplaatst in niet-benutte lokalen van het hoofdgebouw van een andere school in de
omgeving. In de appendix staat het één en ander nader toegelicht. 
In tabel II.3 zijn de veranderingen in het gebouwenbestand weergegeven. In het bijzonder wordt
daarbij de omvang van de te verrichten nieuwbouw aangegeven.
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Tabel II.3 Scholen en gebouwen, 1996/'97

bij ongewijzigd bij volledige implementatie
scholenbestand opheffingsnormen

leegstaande gebouwen door
opheffingen - 1.213
scholen met ruimtegebrek 1.690 2.729
gebouwen in hergebruik - 965
gebouwen niet in hergebruik 248
scholen die nieuwbouw behoeven
waarvan met aantal lokalen: 1.690 1.331

1 lokaal 986 648
2 lokalen 338 280
3 lokalen 184 125
4 lokalen 77 83
meer dan 4 lokalen 105 195

Bron: SCP

Uit tabel II.3 blijkt dat er de komende jaren een uitbreiding van het aantal lokalen plaats zal hebben,
ongeacht eventuele opheffingen. Bij een ongewijzigd scholenbestand zullen bij 1690 scholen het
aantal lokalen moeten worden uitgebreid. Door de opheffingen wordt het aantal scholen met een
ruimtegebrek weliswaar groter, maar is de behoefte aan nieuwbouw aanzienlijk geringer vanwege een
efficiëntere benutting van de bestaande capaciteit. Een belangrijk deel van de capaciteit die vrijkomt
door opheffingen van scholen kan weer worden hergebruikt. Het gaat hier om 965 van de in totaal
1.213 vrijgekomen gebouwen (80%). In de meeste gevallen betreft de nieuwbouw slechts één of twee
lokalen. Na opheffingen is dit voor 70% van de scholen met nieuwbouw nodig, bij een ongewijzigd
scholenbestand is dit aantal nog groter (80%). Na opheffingen geldt dat in 195 gevallen het de
nieuwbouw van meer dan vier lokalen betreft. Bij een ongewijzigd scholenbestand is dit aantal
geringer (105). 

II.4  SLOTBESCHOUWING

In deze notitie werden twee ramingen van het scholenaanbod, de totale kosten, de inzet van personeel
en de inzet van gebouwen gepresenteerd voor het basisonderwijs in het schooljaar 1996/'97. In de
eerste raming werd uitgegaan van een ongewijzigd scholenaanbod ten opzichte van het schooljaar
1990/'91. In de tweede raming werd uitgegaan van een toepassing van de voorstellen voor een nieuw
stelsel van opheffingsnormen. In beide ramingen werd geen rekening gehouden met de effecten die
voortvloeien uit stichting. Aangezien een verhoging van de stichtingsnormen eveneens deel uitmaakt
van het pakket voorstellen dient hier bij de beoordeling nog wel expliciet rekening te worden
gehouden. Het verdient wellicht aanbeveling hier nog eens afzonderlijk onderzoek naar te verrichten.
De genoemde bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van 1990. Met prijsontwikkelingen dient dan ook
expliciet rekening te worden gehouden.
Voorts bestaan er nog een aantal onzekerheden die de feitelijke uitkomsten kunnen doen afwijken van
de modeluitkomsten. Deze onzekerheden hebben betrekking op de veronderstellingen die aan het
simulatiemodel ten grondslag liggen en de gehanteerde leerlingprognoses. Met name kunnen de
leerlingprognoses, zo is in het verleden gebleken, nog wel eens discrepanties vertonen met de
feitelijke ontwikkelingen.
Er is in het simulatiemodel geen rekening gehouden met de zogenoemde splitsingsmogelijkheid. Dit
zou in werkelijkheid kunnen betekenen dat het aantal opheffingen enigszins geringer zal zijn. In het
simulatiemodel is evenmin rekening gehouden met het onderscheid tussen hoofd- en
nevenvestigingen. Dit heeft weliswaar geen gevolgen voor het aantal opgeheven scholen, maar wel
voor de berekende besparingen. Die zullen in werkelijkheid enigszins groter zijn. 
In het simulatiemodel worden de scholen uit het scholenbestand stuk voor stuk `afgehandeld'. Hierbij
wordt een volgorde gehanteerd, waarbij de scholen die ver `onder de rode streep zitten' als eerste
worden opgeheven. Indien deze volgorde wordt gewijzigd blijken ook de modeluitkomsten te



20

Met de methode van iteratieve proportionele weging zijn uit de ramingen per1

gemeente en de ramingen per achterstandscategorie ramingen afgeleid voor de
aantallen per gemeente per achterstandscategorie. De procentuele veranderingen
ten opzichte van 1991 zijn vervolgens toegepast voor iedere leerlingcategorie en
school binnen een gemeente.
Zo komt in 1991 het fenomeen boventalligen niet meer voor. Deze2

personeelscategorie vormde in 1986/'87 nog een substantieel deel van de totale
personeelsinzet. Andere wijzigingen hebben betrekking op veranderingen die zijn
opgetreden in de formatieschalen en het ruimtebeslag van de etc-formatie. Voorts
bleken de linearisaties van de formatie, zoals die in de juni-notitie werden
gehanteerd in sommige gevallen tot geringe afwijkingen van de werkelijke
personeelsformatie te leiden. In de juni-notitie werden bovendien de inzet van
personeel voor vervanging ATV en ziekte buiten beschouwing gelaten. Deze zijn
thans wel in de berekeningen opgenomen.
Bij vorige berekeningen werd gebruik gemaakt van een indeling van Nederland in3

ongeveer 2.700 kernen van het sociaal-geografisch instituut van de Rijksuniversiteit
Utrecht. In de huidige berekeningen vormt een indeling in bijna 4.000 4-cijferige
postcode gebieden het uitgangspunt. De afstanden tussen postcodegebieden zijn
bepaald met het software-pakket TRIP van AND uit Rotterdam. Deze nieuwe
indeling leidt er met name toe dat de afstandsberekening in grote steden
nauwkeuriger wordt. Dit kan tot gevolg hebben dat het verwachte aantal opgeheven
scholen enigszins geringer wordt.

veranderen. Met andere woorden, indien er in de tijd een zekere fasering optreedt in het gehele
opheffings- en fusieproces zal dit gevolgen hebben voor het scholenbestand en de inzet van middelen.
Wanneer bijvoorbeeld gemeenten een voortrekkersfunctie zouden vervullen ten aanzien van het
openbaar onderwijs, leidt dit uiteraard tot een (geringe) toename van het aantal opgeheven openbare
scholen, maar ook tot een (geringe) toename van het totaal aantal opgeheven scholen.
Ook in de simulaties van het gebouwenbestand zijn een aantal verschillende veronderstellingen
gehanteerd. Een van de veronderstellingen is dat er een zekere mate van optimale herbenutting van
(door opheffing vrijgekomen) gebouwen plaats heeft. Hierdoor is het mogelijk dat (behalve in
hoofdgebouwen) in gebouwen meer dan één school is vertegenwoordigd. In de praktijk zal er dikwijls
geen sprake zijn van optimale herbenutting. De huidige grote overcapaciteit is hiervoor een duidelijke
indicatie.

NOTEN BIJ DEEL II
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APPENDIX

Voor de ontwikkelingen in het gebouwenbestand is eveneens gebruik gemaakt van een
simulatiemodel. Dit simulatiemodel geeft een nabootsing van de werkelijkheid waar het gaat om het
ontstaan van leegstand, het hergebruik van leegstand en te verrichten nieuwbouw.
Bij deze simulatie wordt de volgende procedure gehanteerd:
1. Indien een school wordt opgeheven komen de bijbehorende gebouwen (of delen ervan) vrij. Deze

gebouwen worden opgenomen in een leegstandsbestand en zijn in principe beschikbaar voor
hergebruik. Van ieder gebouw in dit bestand wordt tevens de capaciteit opgenomen (aangeduid
met restcapaciteit).

2. Bereken voor de bestaande scholen op basis van de regelgeving het aantal groepen.
3. Huisvest dit aantal groepen in de bestaande capaciteit.
4. Indien de bestaande capaciteit niet toereikend is zoek dan naar het dichtstbijzijnde gebouw dat in

het leegstandsbestand voorkomt. 
5. Indien dit binnen een afstand van 1,5 kilometer van de huidige locatie van het hoofdgebouw niet

mogelijk is realiseer dan nieuwbouw.
6. Indien er wel een geschikt gebouw te vinden is plaats hier dan zoveel mogelijk groepen van de

nog te plaatsen groepen (restgroepen).
7. Pas de restcapaciteit van dit gebouw aan
8. Indien nu nog niet alle groepen van een school geplaatst zijn ga dan opnieuw naar punt 4.
9. Deze procedure eindigt als voor iedere school alle groepen zijn ondergebracht in bestaande

gebouwen en/of nieuwe gebouwen.
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