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1. Inleiding 
 

 
 
Het voortgezet onderwijs in Fryslân krijgt de komende jaren te maken met steeds 
verder dalende leerlingenaantallen. Een aantal onderwijsinstellingen en 
gemeenten hebben in het kader van het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen 
(RPO) de omvang van de leerlingenkrimp in kaart gebracht en denken na over 
oplossingen. In andere RPO’s komen onderwijsinstellingen en gemeenten om 
verschillende redenen er niet toe om dit vraagstuk op te pakken. Een en ander 
impliceert dat een totaal overzicht van de leerlingenkrimp in Fryslân ontbreekt. 
Het ontbreken van dat overzicht kan er toe leiden dat de spreiding van het aanbod 
van het voortgezet onderwijs (met name het vmbo basis- en kader 
beroepsgerichte onderwijs) in Fryslân in de knel komt.  
 
Met het oog op de bereikbaarheid, spreiding en de kwaliteit van het voortgezet 
onderwijs is het belangrijk dat de leerlingenkrimp in alle RPO’s in Fryslân in kaart 
wordt gebracht. Waar wordt de grootste afname in leerlingenaantallen verwacht? 
Wat betekenen de dalende leerlingenaantallen voor het lesaanbod? Deze vraag 
speelt met name voor het lesaanbod vmbo, welke doorgaans meer kosten met zich 
meebrengt. Welke oplossingen zijn kansrijk voor de toekomst van het onderwijs in 
de regio’s en over de gehele provincie gezien? 
 
 

1.1 Vraagstelling  

 
Samengevat gaat het in het project om de volgende vragen: 

1. Wat is de omvang van de leerlingenkrimp in het voortgezet onderwijs voor 
de verschillende RPO’s? 

2. Welke gevolgen heeft de leerlingenkrimp voor het voortgezet onderwijs in 
Fryslân? 

3. Welke oplossingen richtingen zijn kansrijk voor de toekomst? 
 

 
1.2 Plan van aanpak  

 
De drie onderzoeksvragen zijn beantwoord in een samenhangend onderzoeks- en 
adviestraject. Het gehele traject omvat zes stappen. De eerste vijf stappen 
worden per RPO afgelegd. In de zesde, tevens laatste, stap nemen de 
verschillende RPO’s kennis van elkaars agenda’s en wordt er een provinciale  
agenda samengesteld. In onderstaand overzicht zijn het plan van aanpak en de zes 
stappen kort samengevat. 
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Overzicht 1: Anticiperen op leerlingenkrimp in zes stappen 

Stap 1: Inzicht demografische processen 

  
Analyse van de kencijfers en prognoses 
over participatiegraad op korte en 
langere termijn op RPO niveau 

 
Inzicht in leerling prognoses en participatiegraad 
voortgezet onderwijs op korte en langere termijn  
 

Stap 2: Kennisdeling 

  
Kennisdeling van de analyse met de 
stakeholders van het Friese voortgezet 
onderwijs 

 
Betrokken partijen hebben inzicht in 
de gevolgen van de demografische ontwikkelingen 
voor het voortgezet onderwijs in RPO verband 

Stap 3: Brainstorm 

  
Brainstormen over de gevolgen voor de 
voortgezet onderwijs instellingen in de 
RPO gebieden 

 
Knelpunten en mogelijke oplossingen zijn 
geïnventariseerd en gerubriceerd naar scenario’s 

Stap 4: Scenario’s 

  
Discussie aan de hand van scenario’s 
richting meest realistische scenario, 
concept agenda voor de toekomst 

 
Vaststellen van belangrijke uitgangspunten voor 
agenda voor de toekomst. 

Stap 5: Regionale concept agenda 

  
Bespreken meest realistische scenario, 
concept agenda voor de toekomst 

 
Vo in RPO: agenda voor de toekomst 

Stap 6: Provinciale agenda 

  
Delen van de agenda’s voor de toekomst 
van vo in Fryslân 

 
De verschillende RPO’s hebben kennis van elkaars 
agenda’s en werken volgens de provinciale vo-
agenda 

 

 

 

1.3 Leeswijzer 
 

In deze rapportage geven wij de resultaten van het traject, zoals dat uitgevoerd 
is in RPO Heerenveen en omgeving. Na een korte impressie over het onderwijs-
aanbod in de regio volgen in het derde hoofdstuk de prognoses over de krimp in 
het gebied. In het vierde hoofdstuk worden aan de hand van een drietal scenario’s 
de effecten van de krimp voor de verschillende onderwijssoorten in beeld 
gebracht. Het vijfde hoofdstuk betreft de beschrijving van de aanpak richting 
kansrijke oplossingsrichtingen. In het zesde hoofdstuk worden de resultaten van 
de brainstorm in de vorm van standpunten gegeven. In het laatste hoofdstuk is op 
grond van een samenvatting en conclusies de regionale agenda voor de toekomst 
opgemaakt.  
 

 

 

 

  



 

 

 

 

7 

 

2. RPO Heerenveen en omgeving 
 
 

 
2.1 Onderwijsinstellingen en vestigingen   
 
Voor een provincie-breed beeld zijn onder het RPO Heerenveen en omgeving de 
gemeenten Boarnsterhim, Heerenveen, Skarsterlân, Weststellingwerf en 
Lemsterland gerekend. Dat is ook de reden dat we hier spreken van RPO 
Heerenveen en omgeving (in het vervolg ook wel afgekort als RPO HE e.o.). Aan 
het RPO HE e.o. zijn vijf onderwijsinstellingen voor het voortgezet onderwijs 
verbonden:  

 
Overzicht 2.1: Onderwijsinstellingen RPO Heerenveen eo 

Onderwijsinstelling Denominatie Vestiging(en) 
Vertegenwoordigd 
door: 

OSG Sevenwolden Openbaar 
Heerenveen, 
Joure, Grou Mevr. R. Popping 

Chr. Bornego 
College Christelijk 

Heerenveen, 
Joure Dhr. F. Hoekstra 

Nordwin College Algemeen bijzonder Heerenveen Dhr. H. Aartsen 

Linde College Openbaar/Katholiek Wolvega Dhr. B. Lubberdink 

AOC Terra Algemeen bijzonder Wolvega 
Mevr. R. Kolkman 
Dhr. P. Valk 

 
 

 

2.2 Onderwijsaanbod en aantal leerlingen  
 
Aantal leerlingen naar onderwijssoort RPO Heerenveen e.o. (teldatum 1 oktober 
2012) volgens opgave van de onderwijsinstellingen: 

 

 

 
Aantal leerlingen  

Vmbo bb/kb 1.703 

Vmbo tl 1.637 

Havo 1.972 

Vwo 1.529 

Totaal 6.841 
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Aantal leerlingen per onderwijslocatie naar vestigingsplaats: 

 
Heerenveen 

 
leerjaar 

 
Sevenwolden Bornego Nordwin 

Vmbo bb/kb 1 t/m 4 6081 274 216 

Vmbo tl 1 t/m 4 3832 225 91 

Havo  1 t/m 5 7713 517   

Vwo   1 t/m 6 7083 392   

Totaal   2.470 1.408 307 
1 Sevenwolden Vakcollege, Kingcollege en Buitenbaan samen  
2 Sevenwolden Buitenbaan en Kingcollege samen  
3 Sevenwolden Buitenbaan en Kingcollege samen 

 
Joure 

 

 
leerjaar Sevenwolden Bornego  

Vmbo bb/kb 1 t/m 2 58 57  

Vmbo tl 1 t/m 4 121 213  

Havo 1 t/m 3 78 123  

Vwo 1 t/m 3 29 89  

Totaal   286 482  

 

 
Grou 

 
leerjaar 

 
Sevenwolden  

Vmbo bb/kb 1 t/m 2 30  

Vmbo tl 1 t/m 4 156  

HavoO  1 t/m 3 89  

Vwo  1 t/m 3 30  

Totaal   305  

 
Wolvega 

 

 
leerjaar Linde College AOC Terra   

Vmbo bb/kb 1 t/m 4 328 132  

Vmbo tl 1 t/m 4 370 781  

Havo 1 t/m 5 394    

Vwo 1 t/m 6 281    

Totaal   1.373 210  
1 Inclusief 13 leerlingen Groene Lyceum 

 
Het praktijkonderwijs en het aantal leerlingen daarin, is buiten beschouwing 
gelaten.  
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3. Omvang van leerlingenkrimp in  
RPO Heerenveen e.o. 
 
 
 
De omvang van de leerlingenkrimp wordt in beeld gebracht aan de hand van de 
trends en prognoses van de basisgeneratie voortgezet onderwijs (vo). Tot de 
basisgeneratie vo wordt 70 procent van alle twaalfjarigen plus alle dertien tot en 
met achttienjarigen gerekend. Deze groep jongeren is de doelpopulatie van het 
voortgezet onderwijs.  
 

 

3.1 Trends basisgeneratie vo 2000-2011 
 
In 2000 telde Nederland 1.249.433 jongeren in de basisgeneratie. Ruim van 10.000 
deze jongeren woonden in RPO Heerenveen e.o. (zie tabel 3.1). In de periode 
2000-2011 is op landelijk niveau het aantal jongeren in de basisgeneratie 
toegenomen (+6,3%). In Fryslân meten wij in dezelfde periode een lichte daling  
(-0,7%), terwijl er in het RPO gebied Heerenveen en omgeving  nog sprake is van 
een lichte toename (+2,4%).  

 
Tabel 3.1: Omvang en trend basisgeneratie in Nederland, Fryslân, RPO HE e.o. en gemeenten  

 
Stand  Stand  Trend 2000-2011 

  2000 2011 (2000=100) 

Nederland 1.249.433 1.328.309 106,3 

Fryslân 54.428 54.034 99,3 

RPO HE e.o.  10.335 10.579 102,4 

Boarnsterhim  1.534 1.549 101,0 

Heerenveen  3.260 3.487 107,0 

Skarsterlân  2.363 2.441 103,3 

Weststellingwerf  2.081 2.020 97,1 

Lemsterland  1.097 1.081 98,6 
Bron: Provincie Fryslân - bewerking Partoer 

 

Niet alle gemeenten hebben het aantal jongeren zien groeien. In Weststelling-
werf (-2,9%) en Lemsterland (-1,4%) is de omvang van de basisgeneratie in de 
periode 2000-2011 licht afgenomen. De andere gemeenten laten daarentegen 
groeicijfers zien, waarvan de gemeente Heerenveen (+7,0%) de grootste groei 
heeft doorgemaakt.   
 

 

 

 

  



 

 

 

 

10 

 

3.2 Prognoses basisgeneratie VO 2020-2030 

 
Volgens de prognoses zal de omvang van de basisgeneratie vanaf 2018 afnemen. In 
vergelijking met het landelijke en Friese gemiddelde zijn de prognoses voor RPO 
HE e.o. gunstiger. Dat wil zeggen dat in 2020 de omvang van de basisgeneratie in 
RPO HE e.o. ten opzichte van 2011 ruim zes procent (+6,4%) toegenomen is. Op 
langere termijn is de omvang van de basisgeneratie in de regio Heerenveen e.o. 
echter weer op het niveau van 2011.  
 

 
Figuur 3.1: Prognoses omvang basisgeneratie Nederland, Fryslân en RPO HE eo 

 

De prognoses over de omvang van de basisgeneratie op gemeenteniveau lopen 
uiteen. Op korte termijn (2020) is een daling in de omvang van de basisgeneratie 
te verwachten in de huidige gemeente Skarsterlân (-3,5%), terwijl de andere 
gemeenten nog een groei zullen doormaken. De krimp in de gemeente Skarsterlân 
zet ook op langere termijn door en komt naar verwachting uit op ruim veertien 
procent (-14,3%). Lemsterland kan volgens de prognoses rekenen op een groei van 
bijna twaalf procent (+11,8%).  

 
Tabel 3.2: Prognoses omvang basisgeneratie op gemeenteniveau  

  
Stand 
2011  

      Prognose 2020 
(2011=100)  

        Prognose 2030 
(2011=100)  

 Boarnsterhim  1.549 1.960 126,5 1.633 105,4 

 Heerenveen  3.487 3.636 104,3 3.628 104,1 

 Skarsterlân  2.441 2.356 96,5 2.091 85,7 

 Weststellingwerf  2.020 2.154 106,6 2.037 100,8 

 Lemsterland  1.081 1.152 106,6 1.209 111,8 
Bron: Provincie Fryslân – bewerkingen Partoer 
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4. Scenario’s participatiegraad  
 

 
 
In dit hoofdstuk wordt het effect van de ontwikkelingen in de basisgeneratie op de 
participatiegraad van het voortgezet onderwijs doorgerekend. Daarvoor zijn drie 
scenario’s uitgewerkt. De scenario’s geven een indicatie van het aantal leerlingen 
in 2020 en 2030 in de vier onderwijssoorten, te weten vmbo basisberoeps- en 
kaderberoepsgericht (vmbo bb/kb), vmbo theoretische leerweg (vmbo tl), havo en 
vwo.  
 
De uitwerking van de scenario’s is gebaseerd op de prognosecijfers van de 
basisgeneratie. In het voorgaande hoofdstuk hebben we gezien dat op korte 
termijn (2020) de basisgeneratie ruim zes procent (+6,4%) zal toenemen. Op 
langere termijn (2030) zal de omvang van de basisgeneratie in de regio op het 
niveau van 2011 uitkomen (+0,2%). In tabel 4.1 zijn de prognoses betreffende de 
basisgeneratie doorgerekend naar het aantal leerlingen. Deze doorrekening is 
uitgevoerd op het aantal leerlingen in het vierde leerjaar, omdat op dat moment 
de leerlingen in een van de vier eerder genoemde onderwijssoorten zitten. 
 
Tabel 4.1: Prognoses leerlingen in het voortgezet onderwijs RPO HE e.o. 

   
Stand 
2011 Prognose  2020  Prognose  2030  

Basisgeneratie 
RPO HE e.o. 

 
10.579 

 
11.258 106,4 

 
10.598 

 
100,2 

Doorrekening  
 

(1.553/100)*106,4 
 

(1.553/100)*100,2 

Prognoses 
leerlingen 4de Lj 

 
1.553 

 
1.653 

 
106,4 

 
1.556 

 
100,2 

Bron: Provincie Fryslân – bewerking Partoer 

 
Volgens de prognoses zal het aantal leerlingen in het vierde leerjaar in 2020 zijn 
toegenomen tot 1.653 leerlingen. In 2030 zal het aantal leerlingen in het vierde 
leerjaar (1.556) weer op het niveau van 2011 zijn (1.553). Let wel, het gaat hier 
om het aantal leerlingen in het vierde leerjaar, waarop later de scenario’s 
uitgewerkt zijn. De scenario’s geven een beeld van het aantal leerlingen in 2020 
en 2030 in de vier onderwijssoorten.  
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4.1 Scenario 1: participatiegraad naar huidige verdeling 
 

Het eerste scenario is gebaseerd op de huidige participatiegraad (2011) in het 
voortgezet onderwijs in de regio (zie figuur 4.1).  

 

 
Figuur 4.1: Verdeling van leerlingen naar onderwijssoorten RPO HE e.o.  (2011) 
Bron: DUO Cfi/Provincie Fryslân- bewerkingen Partoer 

 

Volgens het eerste scenario, gebaseerd op de huidige verdeling, zullen de 
ontwikkelingen van het aantal leerlingen in alle onderwijssoorten gelijk zijn. Dat 
wil zeggen dat op korte termijn (2020) alle onderwijssoorten ruim zes procent 
meer leerlingen tellen en op langere termijn (2030) het aantal leerlingen in alle 
onderwijssoorten gelijk is aan het aantal van 2011.  

 

 
 

 

  
Figuur 4.2: Scenario 1 naar huidige verdeling (2011) 
Bron: DUO Cfi/Provincie Fryslân- bewerkingen Partoer 
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4.2 Scenario 2: participatiegraad naar trend RPO HE e.o. 
 
Het tweede scenario is gebaseerd op de trend in de participatiegraad binnen het 
RPO gebied. De logaritmische trendanalyse laat zien dat deelname aan het vmbo 
bb/kb en vwo licht zal afnemen tegen een lichte toename van het aantal 
leerlingen aan het vmbo tl en havo.  

 

 
Figuur 4.3: Logaritmische trendanalyse participatiegraad voortgezet onderwijs RPO HE e.o. 
Bron: DUO Cfi/Provincie Fryslân- bewerkingen Partoer  

 
Wanneer wij deze trend doorrekenen zal het vwo op korte termijn (2020) ruim 
zeven procent minder leerlingen tellen dan nu het geval is en op langere termijn 
(2030) ruim tien procent minder.  

 

 
Figuur 4.4: Scenario 2 naar trend RPO HE e.o. 
Bron: DUO Cfi/Provincie Fryslân- bewerkingen Partoer 

 
Ook in het vmbo bb/kb zullen volgens de prognoses minder leerlingen zitten. Op 
korte termijn (2020) gaat het om een daling van bijna vijf procent. Naar 
verwachting zal het aantal leerlingen in het vmbo bb/kb op langere termijn (2030) 
ruim acht procent lager zijn dan nu het geval is.    
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4.3 Scenario 3: participatiegraad naar Friese trend 
 
Het derde scenario is gerelateerd aan de trend van de participatiegraad, zoals dat 
voor de gehele provincie Fryslân geldt. Anders dan in het RPO gebied zelf, zien we 
op provinciaal niveau vooral een daling van het aantal vmbo bb/kb leerlingen. De 
deelname aan havo en vmbo tl neemt daarentegen toe.  

 

 
Figuur 4.5: Logaritmische trendanalyse participatiegraad voortgezet onderwijs Fryslân 
Bron: DUO Cfi/Provincie Fryslân- bewerkingen Partoer 

 
Op grond van het derde scenario zullen de verwachte demografische 
ontwikkelingen in RPO HE e.o. vooral zijn weerslag hebben op de deelname aan 
het vmbo bb/kb. Op korte termijn (2020) zal het vmbo bb/kb bijna zes procent 
minder leerlingen tellen. Op langere termijn (2030) moeten de beroepsgerichte 
opleidingen rekening houden met een verlies van bijna tien procent leerlingen ten 
opzichte van de huidige deelname.  
 

 
Figuur 4.6: Scenario 3 naar Friese trend 
Bron: DUO Cfi/Provincie Fryslân- bewerkingen Partoer 
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4.4 Samenvatting en conclusies 
 
Volgens de prognoses zal het voortgezet onderwijs in 2020 in de regio Heerenveen 
ruim zes procent meer leerlingen tellen dan nu het geval is. Op langere termijn 
(2030) zal het aantal leerlingen weer uitkomen op het aantal van 2011.  
 
Om zicht te krijgen op het effect van de demografische ontwikkelingen op de 
verschillende onderwijssoorten zijn drie scenario’s doorgerekend. Het eerste 
scenario is gebaseerd op de huidige verdeling van de leerlingen in het voortgezet 
onderwijs. Bij het tweede scenario is de trend in de participatiegraad binnen het 
RPO gebied als uitgangspunt genomen. Het derde scenario is gerelateerd aan de 
trend van de participatiegraad, zoals dat voor de gehele provincie Fryslân geldt.  
 
Bij de drie scenario’s zijn een aantal kanttekeningen te plaatsen. Het eerste 
scenario gaat bijvoorbeeld voorbij aan feit dat het opleidingsniveau van de leer-
lingen in het voortgezet onderwijs de afgelopen jaren is gestegen. Het tweede 
scenario houdt wel rekening met een stijgend opleidingsniveau, maar daarbij 
geldt de kanttekening dat de berekeningen gebaseerd zijn op een betrekkelijk 
kleine groep leerlingen. De resultaten van het derde scenario zijn, in vergelijking 
met de resultaten van het tweede scenario, meer robuust, maar daarvan zijn de 
berekeningen gebaseerd op ontwikkelingen buiten het betreffende gebied.  
 
De tekortkoming van het eerste scenario weegt zwaar. Het opleidingsniveau in het 
voortgezet onderwijs laat de afgelopen jaren een stijging zien en voor de 
toekomst is het goed om daar ook rekening mee te houden. In de verdere duiding 
laten we de resultaten van het eerste scenario dan ook buiten beschouwing. De 
beide andere scenario’s geven voldoende houvast om de resultaten te zien als een 
bepaalde bandbreedte over de verwachtingen van het aantal leerlingen op korte 
en langere termijn (zie tabel 4.2).  

 
Tabel 4.2: Korte en langere termijn verwachtingen participatiegraad RPO Heerenveen e.o. 

 
2020 

(2011=100) 
2030 

(2011=100) 

 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 2 Scenario 3 

Vmbo bb/kb 95,1 94,4 91,6 90,9 

Vmbo tl 108,3 101,5 110,9 103,1 

Havo 101,3 104,4 104,0 106,4 

Vwo 92,7 99,4 89,5 99,4 

 
De scenario’s laten zien dat de demografische ontwikkelingen in de regio 
Heerenveen een negatief effect hebben voor het vmbo bb/kb-onderwijs. Op korte 
termijn (2020) zal het aantal leerlingen in het vmbo bb/kb vijf a zes procent lager 
zijn. Op langere termijn (2030) zal het vmbo bb/kb rekening moeten houden met 
acht a tien procent minder leerlingen. Naast het vmbo bb/kb zal ook het vwo te 
maken krijgen met dalende leerlingaantallen. De korte termijn verwachting komt 
uit op een daling van bijna zeven procent. Op langere termijn (2030) kan de daling 
van het aantal vwo-leerlingen in de regio Heerenveen doorzetten tot ruim tien 
procent. 
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Tegenover de verwachte daling van het aantal leerlingen in het vmbo bb/kb en 
het vwo zijn de prognoses voor het vmbo tl en havo in de regio gunstiger. Dat wil 
zeggen dat de uitgewerkte scenario’s voor het vmbo tl en havo groeicijfers laten 
zien variërend van twee tot tien procent.  
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5. Brainstorm over oplossingsrichtingen  
 
 
 
De discussie over de oplossingsrichtingen zijn, zoals afgesproken in het plan van 
aanpak, benaderd vanuit drie invalshoeken: 
 

- Kwalitatief goed voortgezet onderwijs voor alle kinderen uit de regio 

- Bereikbaar, thuis nabij, onderwijs 

- Duurzaam betaalbaar en goed te organiseren onderwijs. 
 
Waar liggen kwaliteit kansen, wat zijn de idealen, waar liggen grenzen, welke 
lichten staan op groen, welke oranje en welke rood? Hoeveel ruimte is er voor vrij 
denken en doen? Wat zijn de grenzen in bereikbaarheid, in geografische zin: fiets 
afstand, openbaar vervoer? Wat zijn minimum/maximum aantallen leerlingen, 
waar liggen exploitatie grenzen, in financiële zin? 
 
De antwoorden op deze vragen zijn de basis voor de uitwerking van verschillende 
scenario’s, die in stap 4 van het plan van aanpak aan de orde komen. 

 

5.1 Invalshoeken in criteria 
 
Voor een discussie over de agenda voor de toekomst zijn de invalshoeken nader 
uitgewerkt in zes criteria, te weten: 

 Kwalitatief hoogwaardig, uitdagend, breed aanbod en up to date onderwijs 

 Aansluiting op vraag arbeidsmarkt/regio 

 Aansluiting mbo, hbo en wo 

 Bereikbaarheid van de voortgezet onderwijsvoorzieningen zowel op de fiets 
als met openbaar vervoer 

 Keuze vrijheid in denominaties en onderwijs vernieuwing richtingen 
(Dalton, Montessori, Impulse e.d.) 

 Betaalbaarheid, organiseerbaarheid en een gezonde exploitatie van de 
onderwijsvoorzieningen. 

 
Deze criteria zijn van belang voor de formulering van de Friese ambitie van het 
voortgezet onderwijs. De fictieve scenario’s zijn de opmaak, een middel om de 
ambitie te formuleren. De deelnemers hebben de zes criteria in termen van 
zwakte/sterkte analyses gescoord vanuit een integrale blik op belangen voor 
ouders, leerlingen, leerkrachten, de werkgelegenheid in de regio, het vervolg 
onderwijs (mbo, hbo, wo), gezonde exploitatie enz. op middellange en lange 
termijn. 
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5.2 Scenario’s 
 
De hieronder beschreven fictieve scenario’s hebben gevolgen voor het geven en 
kunnen volgen van kwalitatief onderwijs, voor de leerlingen en het personeel, 
voor de bereikbaarheid, voor de te bieden of te leveren faciliteiten, voor 
afstemming met de vervolgopleidingen en het bedrijfsleven en voor de onderwijs 
bedrijfsvoering. 
 
Scenario 1: Lokaal onderwijs 
 
Centraal uitgangspunt van dit scenario is het handhaven en versterken van de 
huidige status quo. Alle Friese vo-instellingen gaan als bestuurlijk zelfstandige 
instellingen door. Alle huidige instroompunten blijven zo lang mogelijk 
gehandhaafd al dan niet in concurrentie of samenwerking met elkaar. Alle scholen 
organiseren en zorgen voor contacten met vervolgopleidingen en bedrijfsleven. Er 
zijn kleine scholen met een smal aanbod tegenover grotere scholen met een 
breder aanbod. Er zijn diverse denominaties en onderwijs vernieuwing concepten 
op diverse locaties. 
 
Scenario 2: Regionaal onderwijs 
 
Uitgangspunt hierbij is het organiseren van een rijk onderwijsaanbod op regio 
niveau. De instellingen gaan met het bedrijfsleven en andere partners werken aan 
een rijk onderwijsaanbod voor leerlingen en docenten. Onderwijsinhoudelijk 
worden er afspraken gemaakt over het brede aanbod van voortgezet onderwijs. 
Om dit onderwijsinhoudelijk en financieel mogelijk te maken, gaan een aantal 
instellingen ook organisatorisch samen en/of samenwerken. Daarbij wordt 
gesproken over fusies of vergaande coöperatieve samenwerkingsvormen. Binnen 
de gemeenten blijft het aanbod bestaan, maar waar er meerdere scholen in één 
gemeente zijn, worden die op termijn samengevoegd. Er komen minder 
instroompunten. Er is mogelijk sprake van uitzonderingen. 
 
Scenario 3: Bovenregionaal onderwijs 
 
Bij dit meest vergaande scenario ontstaan er één of twee instellingen voor 
algemeen voortgezet onderwijs. Ze bieden het volledige voortgezet onderwijs. 
Uitgangspunt is dat de instellingen actief blijven in de gemeenten waar ze dat nu 
ook al zijn, maar dat het aantal instroompunten vermindert. Er wordt gestreefd 
naar een onderwijslandschap dat bestaat uit onderbouw colleges ( op meerdere 
plekken en een breed oriënterend aanbod) en bovenbouw colleges (centraal op 
één of twee plekken in de regio voor de bovenbouw, met specialistische 
faciliteiten in/op bedrijven of op een “onderwijscampus”). 
 
Scenario 4: Opdenk scenario 
 
Er was ruimte om vanuit het “opdenken” een eigen scenario te benoemen en net 
als de andere 3 te scoren.  
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6. Standpunten RPO Heerenveen e.o. 
 
 
 
De deelnemers van RPO Heerenveen e.o. hebben de ambitie om de kwaliteit, het 
brede aanbod en de spreiding van het totale voortgezet onderwijs in Heerenveen 
e.o. verder door te ontwikkelen. Daarbij worden de diversiteit in onderwijs vanuit 
levensbeschouwing, het eigen strategische beleid en de al lopende ontwikkelingen 
van de onderwijsinstellingen gerespecteerd. Er wordt actief ruimte en 
samenwerking gezocht voor vernieuwingen. 
 
Hieronder worden de uitspraken per criterium samengevat op hoofdlijnen. De 
uitspraken over de aansluiting van het voortgezet onderwijs op arbeidsmarkt en 
vervolg opleidingen zijn samengevoegd in criterium 2. 
 

 

6.1 Kwalitatief breed onderwijs aanbod 
 
De huidige situatie, de verwachte ontwikkelingen in de leerlingaantallen  en de 
eigen gegevens over deelname aan de vier onderwijssoorten, geven aanleiding tot 
het verder in gesprek gaan over de ambities en de toekomst van het voortgezet 
onderwijs in de regio. Daarnaast doen zich financiële bezuinigingen voor in de 
bekostiging van het onderwijs. Ook deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen 
voor het onderwijs aanbod. Er is nu een goede spreiding van voortgezet onderwijs. 
 
Het gebied kan worden verdeeld in een deel boven en een deel onder de rivier De 
Tjonger. In Heerenveen is een alliantie gesloten tussen de verschillende onderwijs 
instellingen. “De alliantie is er op gericht om het beroepsonderwijs in de regio 
krachtiger op de kaart te zetten, de kwaliteit van dit beroepsonderwijs op een 
hoger plan te trekken, het ambitie niveau van het beroepsonderwijs in 
Heerenveen te verhogen, samen nieuwe uitdagingen aan te gaan met bedrijven en 
instellingen in de regio en de leerlingen in Heerenveen en omstreken zo hoog 
mogelijk op te leiden”. Een en ander is verwoord in een tien punten actieplan 
waarin wordt gezocht naar passende vormen in de samenwerking om de ambities 
waar te maken. Hier wordt volop aan gewerkt. De keuzes, die hierin worden 
gemaakt, kunnen gevolgen hebben voor het onderwijs aanbod in de omgeving van 
Heerenveen. De gevolgen van de keuzes zullen op de agenda van het RPO aan de 
orde komen. 
 
De locaties in Joure en Grou zijn kleiner in omvang en aanbod. Bij handhaving van 
de huidige situatie komt het voortbestaan van de onderwijssoorten in Joure, door 
het dalend aantal leerlingen, onder druk te staan. De scholen zijn hierover al 
langer in goed gesprek met de gemeente Skarsterlân. Er zijn scenario’s, 
routekaarten voor de toekomst geschetst. De nieuwe gemeente De Friese Meren 
installeert een taskforce om deze schetsen verder uit te werken. Er zullen keuzes 
moeten worden gemaakt met betrekking tot de samenwerking primair en 
voortgezet onderwijs. De keuzes van het primair onderwijs hebben gevolgen voor 
het voortgezet onderwijs en v.v.  
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De scholen zijn actief betrokken bij de gesprekken over deze ontwikkelingen. De 
taskforce wordt extern ondersteund in procesbegeleiding en mogelijke 
regievoering. In dit kader is voortdurende monitoring van de leerlingenaantallen 
en de gevolgen daarvan belangrijk. 
 
Het Linde College in Wolvega behoort formeel tot RPO Steenwijk e.o. Binnenkort 
worden de besprekingen over een nieuw RPO in deze regio gestart. AOC Terra 
wordt uitgenodigd voor deze besprekingen. De behoefte bestaat tot meer overleg 
en samenwerking. In de omgeving Wolvega zijn geen plannen voor aanpassingen in 
het huidige onderwijs aanbod. De beide RPO’s willen ook in de toekomst met 
elkaar in gesprek blijven als er zich veranderingen in het onderwijsaanbod gaan 
voordoen. De leerlingaantallen in met name het vmbo bb/bk en vwo vragen om 
aandacht, afstemming en samenwerking.  
 
De wettelijke bestuurlijke omstandigheden lijken soms goede oplossingen voor de 
gewenste inrichting van het vo in de weg te staan. Het Ministerie is voornemens 
de regelgeving zodanig aan te passen dat samenwerking tussen kleine scholen en 
denominaties wordt bevorderd. De vo-scholen behoren tot verschillende school 
bestuurlijke denominaties. Voor Nordwin en AOC Terra geldt dat ze onder het 
ministerie van Economische Zaken vallen. In de gegeven omstandigheden met 
verticaal georganiseerd agrarisch onderwijs blijft het zoeken naar heldere 
structuren en pragmatische samenwerkingsvormen van het agrarische onderwijs 
met de overige onderwijsinstellingen. Afstemming en gezamenlijk optrekken is 
gewenst, maar moet niet remmend gaan werken. 
 
Examinering, bekostiging, nieuwe profielen, licenties; er zijn veel onzekerheden 
die zullen leiden tot het maken van nieuwe keuzes voor alle scholen en 
onderwijssoorten. Het met elkaar denken in scenario’s, waarbij samen aan 
knoppen wordt gedraaid, kan helpen bij het maken van de juiste gezamenlijke 
keuzes vanuit kracht en kwaliteit.  
 
 

6.2 Aansluiting op vervolg onderwijs en arbeidsmarkt 
 
Er wordt een toenemende vraag naar arbeidskrachten voor zorg, techniek en 
technologie verwacht: in de regio Heerenveen met name op mbo+ en hbo niveau. 
Het ministerie heeft kortgeleden voor de technieksector een actieplan opgesteld 
en een flink stimulering budget vrijgemaakt. De regio wil daar volop gebruik van 
maken. Nieuwe onderwijs leerlijnen zullen gezamenlijk worden ontwikkeld in het 
kader van “Toptechniek”, “Techniekpact” en “Wenkend Perspectief”, vanuit de 
bovenbouw van het basisonderwijs, via vmbo naar mbo. In de Technet kringen 
wordt de samenwerking met het bedrijfsleven gezocht. Voor de zorg zou een 
vergelijkbaar netwerk opgezet kunnen worden. De regio is erbij gebaat dat de 
provincie Friesland zorgdraagt voor een follow up van de Toptechniek projecten 
onder de vlag van het Techniekpact. 
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Het Loopbaan Oriëntering en Begeleiding (LOB) scholingsprogramma in de 
techniekvakken, start in 2013 en wordt verbreed. Daarbij is het wenselijk dat ook 
ouders van kinderen worden betrokken in het kiezen van de juiste opleidingen en 
ontwikkeling kansen voor de jongeren als het gaat om techniek- en andere 
beroepen.  
Kennismaken met de huidige beroepsmogelijkheden in bedrijven en instellingen 
laten jongeren en ouders zien wat de aantrekkelijke kanten van de beroepen zijn 
en de kansen op interessant werk. 
 
De vmbo-groep leerlingen met afstand tot de arbeidsmarkt vraagt speciale zorg in 
samenwerking met de gemeente(n), die inhoud moeten geven aan de 
participatiewet. Voor een goede begeleiding van deze leerlingen is nauwe 
afstemming en samenwerking met gemeente(n) en o.a. Jeugdzorg nodig.  
 
 

6.3 Bereikbaarheid op fiets of met openbaar vervoer 

 
De aansluiting van schooltijden en busreis tijden verdient meer en eerder overleg 
tussen onderwijs, vervoerder en provincie. Bij het opstellen van het nieuwe 
Programma van Eisen voor een volgende aanbesteding wil het RPO eerder en beter 
worden betrokken. Het RPO zal zich daarin proactief opstellen. De scholen 
bevinden zich nu veelal op fietsafstand van de woonplaatsen. Daarbij wordt 
uitgegaan van een fietsafstand van ongeveer 15 km.   
 
 

6.4 Keuze vrijheid, onderwijsvernieuwing, denominaties 
 
RPO Heerenveen e.o. wil het brede aanbod blijven garanderen door samenwerking 
en afstemming in en tussen de denominaties. Er moet ruimte blijven voor nieuwe 
ideeën. De denominaties zijn bereid samen op te trekken om kwalitatief goed en 
breed vmbo-onderwijs te blijven bieden in de regio. De diversiteit in het 
onderwijs vanuit levensbeschouwing en onderwijs concepten is belangrijk en 
waardevol. Vergaande samenwerking of samenvoeging tussen de denominaties kan 
leiden tot vervaging maar ook tot versterking van de identiteiten. Het is de moeite 
waard de mogelijkheden voor versterking van de identiteit te zoeken en te 
gebruiken. Nieuwe onderwijsconcepten toevoegen zonder samenwerking leidt tot 
verdunning en dat moet worden voorkomen. De bestaande onderwijsinstellingen 
werken samen aan vernieuwing en innovatie. Dat is geen doel op zich maar een 
middel voor de hoofddoelstelling: het in standhouden en verbeteren van de 
onderwijs kwaliteit.  

 

 

6.5 Betaalbaarheid, organisatie en gezonde exploitatie  

 
De aangescherpte exameneisen, bezuinigingen en andere ontwikkelingen, dwingen 
wellicht tot het maken van nieuwe keuzes, waarbij opschaling van 
onderwijssoorten nodig kan zijn. Monitoring van de gevolgen daarvan op leerling 
stromen en de schoolkeuzes van de jongeren is belangrijk.  
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Het is en blijft belangrijk om op RPO niveau, met respect voor elkaars posities, af 
te stemmen: waar  bieden we wat in het voortgezet onderwijs, wie doet wat en 
wat doen we samen. Licenties spelen daarin een rol. Het is nodig in RPO verband 
te blijven zorgen voor een goede verdeling van de licenties vanuit kracht en 
kwaliteit. 
 
De deelnemers stellen vast dat voor het kwalitatief en breed in standhouden van 
de onderwijssoorten een zekere kritische massa van leerlingen nodig is.  
Dat geldt dan met name voor het vmbo bb/kb en de bovenbouw van de 
opleidingen. De agenda voor de toekomst moet echter worden gevoerd vanuit de 
ambitie om te zorgen voor kwaliteit van het onderwijs en minder vanuit 
minimumaantallen. 
 
Kwaliteit van het onderwijs valt en staat ook met de kwaliteit van de docenten. 
Deskundigheid bevordering kan in samenwerking worden opgepakt. Daarnaast is 
voldoende mobiliteit en een personeelspool goed voor zowel de docenten als de 
schoolorganisaties. Helder werkgeverschap is in samenwerking constructies 
belangrijk. Flexibele en brede inzet van personeel is gewenst. De voortgezet 
onderwijs instellingen en de koepels Pompeblêd en Fricolore bieden hierin een 
goede basis om toekomstige personeelsproblemen het hoofd te bieden.  
 
Richting 2016 worden er tekorten en overschotten van bepaalde docenten 
verwacht; tekorten het eerst in de meer specifieke vakken en profielen. Het is 
wenselijk om in gezamenlijkheid hierop te anticiperen en te scouten naar 
betrokken en enthousiaste docenten en jonge docenten in spe.  
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7. Regionale agenda RPO Heerenveen e.o. 
 

 

 

7.1 Samenvatting en conclusies 
 

 De ambities om te blijven zorgen voor kwalitatief onderwijs met een breed 
aanbod geven redenen tot overleg, afstemming en samenwerking voor de 
onderwijs agenda van RPO Heerenveen e.o. Op korte en lange termijn 
vraagt deze ambitie om oplossingen voor de vier onderwijssoorten. Er zijn 
vooral zorgen over het vmbo bb/kb en het vwo onderwijs. 

 Voor zover er sprake is van leerlingenkrimp doet dat zich vooral voor in de 
omgeving van Joure en minder in Heerenveen.  

 De bezuinigingen op de bekostiging van het voortgezet onderwijs zijn fors 
en zullen leiden tot het maken van nieuwe keuzes.  

 Er kan een onderscheid worden gemaakt in de onderwijsinstellingen boven 
en onder De Tjonger.  

 In Heerenveen wordt volop gewerkt aan de uitwerking van de Heeren-
veense Alliantie. 

 In Joure wordt volop samengewerkt binnen een onderwijs taskforce met 
het PO en de gemeente. 

 De scholen in Wolvega maken binnenkort een afspraak voor nieuw overleg 
in RPO Steenwijk e.o. 

 Het streven blijft erop gericht om in RPO verband(-en) te zorgen voor een 
breed en kwalitatief aanbod van voortgezet onderwijs voor de hele regio. 

 Ondanks soms wettelijke bestuurlijke belemmeringen blijven de 
onderwijsinstellingen zoeken naar heldere en pragmatische samen-
werkingen om de ambities waar te maken. 

 Afstemming met het vervolgonderwijs (ROC’s, AOC’s, hbo, wo) en de 
arbeidsmarkt is van groot belang. Het LOB scholingsprogramma, 
samenwerkingen in Technet kringen en andere samenwerkingen zorgen 
voor goede ontwikkelingen. De ervaringen kunnen worden verbreed naar 
andere arbeidsmarkten zoals de zorg en technologie. 

 RPO Heerenveen e.o. zal zich proactief inzetten bij het opstellen van een 
nieuw Programma van Eisen voor de volgende aanbesteding van het 
openbaar vervoer in de regio. 

 De onderwijsinstellingen blijven zoeken naar werkbare samenwerking 
vormen onderling en tussen de denominaties. Ze zijn voortdurend bezig 
met onderwijsvernieuwingen voor het behouden en versterken van de 
onderwijskwaliteit.  

 De aangescherpte exameneisen, bezuinigingen, nieuwe profielen e.d. 
kunnen verschuivingen in onderwijskeuzes opleveren. Monitoring van de 
leerlingenaantallen, onderwijskeuzes en de gevolgen daarvan blijft nodig. 

 Kwaliteit, betaalbaarheid, organiseerbaarheid en bereikbaarheid van het 
aanbod van breed voortgezet onderwijs in de regio, moet gevoerd worden 
vanuit het kwaliteitsprincipe en minder vanuit minimum aantallen 
leerlingen. De deelnemers onderkennen dat er een zekere kritische massa 
van leerlingenaantallen nodig is. 
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 Kwaliteit van onderwijs valt en staat ook met de kwaliteit van de 
docenten. Deskundigheidbevordering, kwaliteitszorg, scouting, mobiliteit 
en flexibele inzet zijn breed gewenst. 

 
Vanuit de analyses en conclusies komt het RPO Heerenveen e.o. tot de volgende 
agenda: 
 

 

7.2 Agenda voor de toekomst 
 
1.  De Heerenveense Alliantie is er op gericht om het beroepsonderwijs in de 

regio krachtiger op de kaart te zetten, de kwaliteit van dit 
beroepsonderwijs op een hoger plan te trekken, het ambitie niveau van het 
beroepsonderwijs in Heerenveen te verhogen, samen nieuwe uitdagingen 
aan te gaan met bedrijven en instellingen in de regio en de leerlingen in 
Heerenveen en omstreken zo hoog mogelijk op te leiden. Een en ander is 
verwoord in een tien punten actieplan waarin wordt gezocht naar passende 
vormen in de samenwerking om de ambities waar te maken. Hier wordt 
volop aan gewerkt. 

   
2. Onderwijs taskforce De Friese Meren (vo-locatie Joure) zoekt naar 

scenario’s, route kaarten voor de toekomst van het po en vo in de 
gemeente. Er is behoefte aan externe ondersteuning en procesbegeleiding. 

 
3.  Linde College en AOC Terra nemen initiatief tot nieuw overleg en  

samenwerkingen in RPO Steenwijk e.o. 
 
4. Slim omgaan met de licenties, afstemming en samenwerking vanuit kracht 

en kwaliteit voor het onderwijs om de kwaliteit en het brede aanbod van 
onderwijssoorten in stand te houden. 

 
5.  Kansen benutten voor een goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. 

Verder ontwikkelen en inzetten van Technet, Toptechniek, Techniekpact, 
LOB (ook in zorg en technologie). 

 
6.  Bij het opstellen van het nieuwe programma van eisen voor het openbaar 

vervoer, willen de RPO’s eerder en beter worden betrokken. 
 
7.  Vergaande samenvoeging en samenwerking tussen de denominaties kan 

leiden tot versterking van de identiteiten. Daarvoor worden kansen gezocht 
en mogelijk gebruikt. 

 
8.  Nieuwe onderwijs concepten toevoegen zonder samenwerking leidt tot 

verdunning en dat is ongewenst. Onderwijsinstellingen zoeken steeds naar 
vernieuwing en innovatie voor het in standhouden en verbeteren van de 
onderwijskwaliteit. 
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9.  Financiële bezuinigingen, aangescherpte exameneisen, nieuwe profielen 
enz. kunnen leiden tot veranderingen in leerlingaantallen en leerling 
stromen. Monitoring hiervan is belangrijk. Dat geldt met name voor vmbo 
bb/kb en de bovenbouw van de andere opleidingen. Voor het in 
standhouden van het brede aanbod is een zekere kritische massa aan 
leerlingen nodig. 

 
10.  De kwaliteit van het onderwijs valt en staat met de kwaliteit van het 

personeel. Deskundigheid, kwaliteitszorg, mobiliteit en flexibele inzet  kan 
in samenwerking worden gerealiseerd. Toekomstige tekorten van personeel 
kan in gezamenlijkheid via anticiperen daarop en scouting van enthousiaste 
docenten, worden voorkomen. In samenwerking constructies is helder 
werkgeverschap belangrijk. 
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