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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 
advies traject. 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 Zuidwest Fryslân. Na een korte impressie over het onderwijsaanbod 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.  
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2. RPO Zuidwest Fryslân 
 

 
2.1 Onderwijsinstellingen en vestigingen   
 
De gemeenten Súdwest Fryslân, Gaasterlân-Sleat en Littenseradiel vormen samen 
het RPO Zuidwest Fryslân (in het vervolg ook wel afgekort als RPO ZW). Aan het 
RPO ZW zijn de volgende onderwijsinstellingen voor het voortgezet onderwijs 
verbonden:  
 
Overzicht 2.1: Onderwijsinstellingen RPO Zuidwest Fryslân 

Onderwijsinstelling Denominatie Vestiging(en) 
Vertegenwoordigd 
door: 

CVO Zuidwest 
Fryslân 

Christelijk Sneek, Bolsward, 
Koudum, Wommels, 
Balk 

Dhr. B. Kamphuis 

Nordwin College Algemeen 
Bijzonder 

Sneek Mevr. A. van den 
Broek 

RSG Magister 
Alvinus 

Openbaar Sneek Dhr. S. Haverkamp 

 

 

2.2 Onderwijsaanbod en aantal leerlingen  
 
Aantal leerlingen naar onderwijssoort RPO Zuidwest Fryslân (teldatum 1 oktober 
2012) volgens opgave van de onderwijsinstellingen: 

 

 

 
Aantal leerlingen  

Vmbo bb/kb 1377 

Vmbo tl 1728 

Havo 2015 

Vwo 1394 

Totaal 6514 
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Aantal leerlingen (teldatum 1 oktober 2012) per onderwijslocatie naar vestigingsplaats: 

 

Sneek 
 

Sneek leerjaren Bogerman leerjaren RSG Magister Alvinus leerjaren Nordwin College 

  
 

christelijk 
 

openbaar 
 

alg. bijz. 

Vmbo bb/kb 1 t/m 4 337 1 t/m 4 158 1 t/m 4 328 

Vmbo tl 1 t/m 4 498 1 t/m 4 400 1 t/m 4 111 

Havo 1 t/m 5 720 1 t/m 5 682 
  Vwo 1 t/m 6 478 1 t/m 6 610 
  Totaal 

 
2033 

 
1850 

 
439 

 

Balk en Koudum 

Balk leerjaren CSG Gaasterland Koudum leerjaren Bogerman 

  
 

christelijk   christelijk 

Vmbo bb/kb 1 t/m 4 140 vmbo bb/kb 1 t/m 2 40 

Vmbo tl 1 t/m 4 111 vmbo tl 1 t/m 4 148 

Havo  1 t/m 3 40 havo 1 t/m 3 52 

Vwo  1 t/m 3 18 vwo 1 t/m 3 19 

Totaal 
 

309 Totaal  259 

Wommels en Bolsward 

Wommels leerjaren     Bogerman Bolsward leerjaren 
Marne 

College 

  
 

christelijk   christelijk 

Vmbo bb/kb 1 t/m 2 30 vmbo bb/kb 1 t/m 4 344 

Vmbo tl 1 t/m 4 95 vmbo tl 1 t/m 4 365 

Havo  1 t/m 3 44 havo 1 t/m 5 477 

Vwo  1 t/m 3   1 vwo 1 t/m 6 268 

Totaal 
 

170 Totaal  1454 
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3. Omvang van leerlingenkrimp in  
RPO Zuidwest Fryslân 
 

 
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 
 
Nederland telde in 2000 1.249.433 jongeren behorend tot de basisgeneratie voor 
het voortgezet onderwijs. Bijna 9.000 van deze jongeren woonden in RPO 
Zuidwest Fryslân (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 Zuidwest 
Fryslân nog sprake is van een lichte toename (+1,4%).  
 
Tabel 3.1: Omvang en trend basisgeneratie in Nederland, Fryslân, RPO ZW 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 Zuidwest 8.917 9.043 101,4 

Súdwest Fryslân 7.064 7.088 100,3 

Gaasterlân-Sleat 871 904 103,8 

Littenseradiel 983 1.052 107,0 
Bron: Provincie Fryslân - bewerking Partoer 

 

Uitgesplitst op gemeenteniveau zien wij dat de omvang van de basisgeneratie in 
de gemeente Littenseradiel het meest is toegenomen (+7,0%). In de gemeenten 
Súdwest Fryslân (+0,3%) en Gaasterlân-Sleat (+3,8%) is de groei van het aantal 
jongeren in de periode van 2000-2011 vergelijkbaar met het provinciale beeld.   
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3.2 Prognoses basisgeneratie VO 2020-2030 

 
Volgens de prognoses zal vanaf 2018 de omvang van de basisgeneratie afnemen. In 
vergelijking met het landelijke en het Friese gemiddelde zal de omvang van de 
basisgeneratie in RPO ZW sterker afnemen. In 2020 is de basisgeneratie in RPO ZW 
ten opzichte van 2011 vijf procent lager. Op langere termijn (2030) zet de daling 
van het aantal jongeren in de regio door tot bijna veertien procent (-13,7%) 

 
Figuur 3.1: Prognoses omvang basisgeneratie Nederland, Fryslân en RPO ZW 

 
Bron: Provincie Fryslân – bewerkingen Partoer 

 
De toekomstverwachtingen over de basisgeneratie zijn in de gemeenten Súdwest  
zullen de beide gemeenten rekening moeten houden met een daling van het 
aantal jongeren in de basisgeneratie van vier a zes procent. De langere termijn 
verwachting (2030) zal de daling in de beide gemeenten doorzetten tot twaalf a 
dertien procent.  

 
Tabel 3.2: Prognoses omvang basisgeneratie op gemeenteniveau  

  
Stand 
2011  

      Prognose 2020 
(2011=100)  

        Prognose 2030 
(2011=100)  

Súdwest Fryslân 7.088 6.843 96,5 6.264 88,4 

Gaasterlân-Sleat 904 756 83,7 615 68,0 

Littenseradiel 1.052 990 94,2 923 87,8 

Bron: Provincie Fryslân – bewerkingen Partoer 

 
Gemeente Gaasterlân-Sleat staat in vergelijking met de gemeenten Súdwest 
Fryslân en Littenseradiel een sterkere krimp te wachten. Volgens de prognoses 
telt Gaasterlân-Sleat in 2020 ruim zestien procent minder jongeren. De krimp in 
de gemeente Gaasterlân-Sleat zet ook op langere termijn door en komt naar 
verwachting uit op 32 procent.  
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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/bk, 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 vijf procent (-5,0%) zal dalen. Op langere termijn 
(2030) zal de daling doorzetten tot 13,7%. 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 en daarin waarschijnlijk examen zullen gaan doen. 

 
Tabel 4.1: Prognoses leerlingen in het voortgezet onderwijs RPO ZW 

   
Stand 
2011 Prognose  2020  Prognose  2030  

Basisgeneratie 
RPO ZW 9.043 8.589 95,0 7.801 86,3 

Doorrekening  
 

(1.405/100)*95,0 
 

(1.405/100)*86,3 

Prognoses 
leerlingen 4de Lj 1.405 1.335 95,0 1.213 86,3 

Bron: Provincie Fryslân – bewerking Partoer 

 
Volgens de prognoses zal het aantal leerlingen in het vierde leerjaar in 2020 zijn 
afgenomen tot 1.335 leerlingen. In 2030 zal het aantal leerlingen in het vierde 
leerjaar verder gedaald zijn tot 1.213. 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 
percentages) in het voortgezet onderwijs in de regio (zie figuur 4.1).  
 

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

Volgens het eerste scenario, gebaseerd op de huidige verdeling, zal de daling van 
het aantal leerlingen in alle onderwijssoorten gelijk zijn. Dat wil zeggen dat op 
korte termijn (2020) alle onderwijssoorten in vergelijking met 2011 vijf procent 
minder leerlingen zullen tellen. Op langere termijn (2030) zal het aantal 
leerlingen in alle onderwijssoorten ruim dertien procent lager zijn.  
 

  

  
 

 

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 ZW 
 

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 in het RPO gebied afneemt. Voor het vwo geldt dat de deelname vrij stabiel 
zal zijn. Tegenover de lagere participatie in het vmbo bb/kb en de stabiele 
participatie in het vwo is een hogere deelname te verwachten in het vmbo tl en 
het havo-onderwijs.  
 

 
Figuur 4.3: Logaritmische trendanalyse participatiegraad voortgezet onderwijs RPO ZW  
Bron: DUO Cfi/Provincie Fryslân- bewerkingen Partoer 

 

Wanneer wij de trend doorrekenen zal de daling van het aantal jongeren in de 
regio vooral gevolgen hebben voor het vmbo bb/kb. Op korte termijn (2020) zal 
het vmbo bb/kb in vergelijking met 2011 ruim tien procent minder leerlingen 
tellen. De lange termijn verwachting (2030) komt uit op een afname van ruim 24 
procent leerlingen in het vmbo bb/kb-onderwijs.   
 

 
Figuur 4.4: Scenario 2 naar trend RPO ZW 
Bron: DUO Cfi/Provincie Fryslân- bewerkingen Partoer 

 

Ook het vmbo tl, havo en vwo zal het aantal leerlingen zien dalen. Op korte 
termijn (2020) moeten de genoemde theoretische onderwijsrichtingen rekening 
houden met een daling van twee a vier procent. Op langere termijn (2030) zullen 
het vmbo tl, havo en vwo in vergelijking met 2011 circa tien procent minder 
leerlingen tellen.     
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4.3 Scenario 3: participatiegraad naar Friese trend 
 
Het derde scenario is gerelateerd aan de participatiegraad, zoals dat voor de 
gehele provincie Fryslân geldt. Net zoals in het RPO-gebied zelf, zien we ook op 
provinciaal niveau de deelname aan vmbo bb/kb en het vwo afnemen, tegen een 
toename van het aantal leerlingen aan vmbo tl en havo-onderwijs.   

 

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

 
Volgens het derde scenario zal de daling van het aantal jongeren in RPO ZW vooral 
zijn weerslag hebben op de deelname aan het vmbo bb/kb. Op korte termijn 
(2020) zal het vmbo bb/kb in vergelijking met 2011 bijna zeventien procent 
minder leerlingen tellen en op langere termijn (2030) bijna 25 procent. Ook vwo 
en vmbo tl zullen in dit scenario een afname van het aantal leerlingen laten zien 
van respectievelijk bijna 6 procent en 4 procent in 2020. Op langere termijn 
wijzen de prognoses op een afname van ongeveer 11 procent voor vmbo tl en 
ongeveer 15 procent voor vwo in 2030. 
 

 
Figuur 4.6: Scenario 3 naar Friese trend 
Bron: DUO Cfi/Provincie Fryslân- bewerkingen Partoer 
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De verwachtingen voor havo zijn het meest gunstig. Tot 2020 zal het aantal 
leerlingen in havo bijna stabiel zijn. Volgens de lange termijnverwachting (2030) 
zal de daling van het aantal leerlingen in havo bijna acht procent zijn. 
 

 
4.4 Samenvatting en conclusies 
 
Volgens de prognoses zal de regio Zuidwest Fryslân op korte termijn (2020) vijf 
procent minder jongeren tellen dan nu het geval is. Op langere termijn (2030) zal 
het aantal jongeren in vergelijking met 2011 bijna veertien procent lager zijn. 
 
Om zicht te krijgen op het effect van de daling van het aantal jongeren op de vier 
onderwijssoorten van het voortgezet onderwijs 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 is een aantal kanttekeningen te plaatsen. Het eerste 
scenario gaat bijvoorbeeld voorbij aan feit dat het opleidingsniveau van de 
leerlingen 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 zowel binnen als 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 van 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 Zuidwest Fryslân 

 
2020 

(2011=100) 
2030 

(2011=100) 

 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 2 Scenario 3 

Vmbo bb/kb  89,8  88,4  76,3  76,6  

Vmbo tl 96,0  96,2  90,6  88,6  

Havo 96,2  99,4  88,3  92,1  

Vwo 98,1  94,5  88,7  85,5  
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De scenario’s laten zien dat de daling van het aantal jongeren in de regio 
Zuidwest Fryslân vooral zijn weerslag zal hebben op het vmbo bb/kb en het vwo. 
Op korte termijn (2020) zal het aantal leerlingen in het vmbo bb/kb in vergelijking 
met 2011 ruim tien procent lager zijn. Op langere termijn (2030) kan de daling 
van het aantal leerlingen in het vmbo bb/kb oplopen tot bijna 24 procent.  
 
Ook het aantal leerlingen in het vwo, havo en vmbo tl zal afnemen. Voor het vwo 
geldt dat de leerlingdaling op korte termijn (2020) beperkt zal zijn, maar op 
langere termijn (2030) bijna 15 procent kan zijn  
De prognoses voor de deelname aan havo vmbo tl zijn iets gunstiger. Dat wil 
zeggen dat de daling van het aantal leerlingen in havo en vmbo tl op korte termijn 
(2020) beperkt blijft tot 1 a 6 procent. Op langere termijn (2030) zal het aantal 
leerlingen in havo en vmbo tl, in vergelijking met 2011, 10 a 15 procent lager zijn.   
 
De verwachtingen voor de havo in de regio Zuidwest zijn in vergelijking met de 
andere drie onderwijssoorten het meest gunstig. De bandbreedte voor de havo op 
korte termijn (2020) ligt tussen een stabiel aantal leerlingen en een daling van 
vier procent. Op langere termijn (2030) zal de regio in vergelijking met 2011 acht 
tot twaalf procent minder havo-leerlingen tellen. 
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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 onderwijs voorzieningen 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. 
 

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. 
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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 Zuidwest Fryslân 
 
 
In dit hoofdstuk staan de uitspraken voor de uiteindelijke agenda voor RPO ZW op 
hoofdlijnen uitgewerkt. De uitspraken over de aansluiting op het vervolg onderwijs 
en de arbeidsmarkt zijn samengevoegd in paragraaf 6.2. 
Ieder RPO kent zijn eigen specifieke kenmerken. Dat geldt voor RPO Zuidwest 
Fryslân niet minder. Van de zeven onderwijs locaties in het gebied, behoren er 
vijf tot die van CVO Zuidwest Fryslân: Balk, Koudum, Bolsward, Wommels en 
Sneek. De scholen van RSG Magister Alvinus en die van Nordwin College staan 
beide in Sneek. 
Het scoren van de criteria op sterktes en zwaktes in fictieve scenario’s was voor 
de deelnemers mede daarom een lastige opgave. De scenario’s zijn volgens de 
deelnemers wel herkenbaar en de aangereikte criteria geven ook de juiste 
invalshoeken. Maar gezien het voorgaande is de spreiding van de onderwijs 
voorzieningen, in het kader van het traject “Anticiperen op de leerling krimp” in 
de regio, echter bijna alleen een interne zaak van CVO Zuidwest Fryslân. 
Toch zijn de deelnemers van RPO ZW met elkaar in gesprek gegaan om inhoud te 
geven aan hun standpunten voor de agenda van de toekomst.  
 

 

6.1 Kwalitatief breed onderwijs aanbod 
 
De huidige situatie en de korte termijn verwachtingen (2020) geven voor de 
deelnemers geen aanleiding tot het zetten van nieuwe stippen op de horizon. Er is 
nu een goede spreiding van het aanbod in de regio.  
De termijn verwachtingen (tot 2020 en na 2020) geven aanleiding om met elkaar 
in gesprek te gaan en te blijven. De drie onderwijsinstellingen doen dat ieder 
vanuit eigen positie en strategische plannen. “Groen” blijft groen en de keuzes 
tussen openbaar, algemeen bijzonder en christelijk voortgezet onderwijs zijn de 
moeite waard om te handhaven.  
Voor met name het vmbo bb/kb zijn er zorgen voor het kunnen behouden van het 
brede aanbod. De ontwikkelingen voor deze afdelingen zijn het meest zorgelijk.  
De onderwijsinstellingen nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om 
waar nodig samen het brede aanbod in stand te kunnen houden. Alle drie hebben 
ze goede contacten met elkaar in samenwerkingsverbanden zoals Fultura.  
De versnippering van de leerlingaantallen over de verschillende scholen in 
combinatie met de verwachte (sterke) krimp geven aanleiding om het vmbo bb/kb 
stevig onder de aandacht te houden. Daarbij worden de huidige posities en 
inrichting van het vmbo bb/kb gerespecteerd. Bogerman kiest in Sneek voor een 
sectoraal aanbod via het Vakcollege. Het Marne College in Bolsward geeft het 
vmbo vorm middels Schoolbedrijven. RSG Magister Alvinus kiest voor een 
intersectoraal breed aanbod. Nordwin kiest voor het “groene” aanbod.  
Dat vormt een mooi complementair aanbod voor de regio  
In dialoog met elkaar en met de stakeholders (gemeenten, ROC’s) willen de drie 
onderwijsinstellingen samenwerken aan passende oplossingen voor problemen die 
er zijn en nog zullen komen. 
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Naast de stevige aandacht voor het vmbo bb/kb is ook het vwo een punt van zorg 
en dan met name de bovenbouw. Voor het kunnen aanbieden van alle profielen en 
keuze vakken in de bovenbouw van het vwo is er een zekere kritische massa 
nodig. Binnen CVO Zuidwest Fryslân kunnen de twee locaties Bolsward en Sneek 
daarin passende oplossingen zoeken. 
Met RSG Magister Alvinus kan vanuit de behoefte van zowel RSG als CVO Zuidwest 
Fryslân worden gezocht naar samenwerkingen als het gaat om het vinden en 
behouden van specifieke docenten voor beide onderwijsinstellingen. De 
onderwijsinstellingen willen zich niet neerleggen bij de dalende deelname aan het 
vwo en willen met elkaar en met anderen in discussie om weerstand te bieden aan 
de dalende trend. 
 

 
6.2 Aansluiting op vervolg onderwijs en arbeidsmarkt 
 
CVO Zuidwest Fryslân heeft met ROC Friese Poort binnen het Vakcollege afspraken 
gemaakt als het gaat om doorlopende leerlijnen voor het beroeps onderwijs. 
Daarnaast zijn er goede contacten met andere vervolgopleidingen voor de 
leerlingen (mbo en hbo).  
RSG Magister Alvinus heeft ook goede contacten, een goede samenwerking en 
afspraken gemaakt met ROC Friese Poort en het andere mbo en hbo vervolg 
onderwijs. 
Datzelfde geldt voor Nordwin College binnen de “groene kolom”: mbo en hbo. 
In het kader van Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) blijven de onderwijs 
instellingen zich inzetten voor een adequate begeleiding van leerlingen in het 
maken van onderwijs- en beroepskeuzes. Daarbij zijn de contacten met het 
bedrijfsleven zeer belangrijk en waardevol 
Alle drie de onderwijs instellingen zijn en blijven in contact met elkaar over hun 
zorg voor de kwetsbare leerlingen in het beroepsonderwijs: vmbo bb, LWOO, PrO. 
Ze willen daarbij in goed overleg met bedrijfsleven en gemeenten zorgen voor 
goede stage plekken en aansluiting op de arbeidsmarkt voor deze kwetsbare groep 
leerlingen. 
 
 

6.3 Bereikbaarheid op fiets of met openbaar vervoer 

 
De scholen in de regio Zuidwest Fryslân zijn met openbaar vervoer (bus en trein) 
vanuit diverse richtingen goed bereikbaar voor de leerlingen. De onderwijs 
instellingen willen vroegtijdig betrokken zijn bij nieuwe aanbestedingen van het 
Openbaar vervoer en het opstellen van busroutes en reistijden. 
De huidige spreiding van voortgezet onderwijs voorzieningen zorgt voor aanbod op 
fiets afstand van de woonplaats. Het wel of niet in stand houden van deze 
spreiding is een interne aangelegenheid van CVO Zuidwest Fryslân, omdat de 
scholen buiten Sneek alle vijf behoren tot CVO Zuidwest Fryslân. Binnen het RPO 
verband blijven de deelnemers hierover in contact en waar mogelijk zullen ze de 
samenwerking zoeken. 
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6.4 Keuze vrijheid, onderwijsvernieuwing, denominaties 
 
De bestaande onderwijs situatie is historisch gegroeid en bestaat uit drie 
denominaties: openbaar, algemeen christelijk en bijzonder neutraal. De onderwijs 
instellingen zien op dit moment geen aanleiding om die situatie te veranderen. Ze 
respecteren de huidige spreiding en er valt daarin wat te kiezen voor ouders en 
leerlingen.  
Om pragmatische reden zijn er samenwerking vormen waarbij de verschillen in 
principes tussen de scholen worden gerespecteerd. Ze geven ieder voor zich 
inhoud aan de verschillende ‘kleuren’ en ‘gezichten’ van leerlingen en 
leerkrachten.  
In de toekomst komen er wellicht nieuwe ordeningsmogelijkheden voor het 
onderwijs gezien de trends in de maatschappij. De drie onderwijsinstellingen 
staan daarvoor open en blijven met elkaar in gesprek. 
 
 

6.5 Betaalbaarheid, organisatie en gezonde exploitatie  

 
Voor het betaalbaar organiseren van de onderwijssoorten is een zekere 
hoeveelheid leerlingen nodig. In de huidige situatie leveren die leerlingaantallen 
nog geen problemen op voor een betaalbare en gezonde exploitatie van de 
onderwijsvoorzieningen.  
Op verschillende plekken in de regio zijn hiervoor echter minimale aantallen 
leerlingen. Gezien de geschetste prognoses en de andere ontwikkelingen in het 
voortgezet onderwijs (afnemende financiën, veranderende exameneisen), zal 
iedere onderwijsinstelling blijvend aandacht besteden aan de verwachte dalingen 
van de leerling aantallen in de verschillende onderwijssoorten. De ontwikkelingen 
in aantallen leerlingen in de Basisgeneratie zijn nogal verschillende tussen 
gemeenten Littenseradiel, Súdwest Fryslân en de (voormalige) gemeente 
Gaasterlân Sleat. Het is gewenst nader onderzoek te doen naar de leerlingkrimp 
gegevens binnen de gemeente Súdwest Fryslân: de steden Bolsward en Sneek in 
vergelijking met de gebieden daarom heen. 
Met name voor het betaalbaar organiseren en in stand houden van het vmbo 
beroepsgerichte onderwijs en de bovenbouw van het vwo zijn er zorgen. Zoals 
bekend is het in stand houden van het vmbo bb/kb-onderwijs een dure zaak 
vanwege de kosten voor de inrichtingen van praktijk lokalen. 
Kwaliteit van onderwijs valt en staat voor een deel met de kwaliteit van de 
docenten. Voor het behouden en werven van o.a. specifieke docenten in de 
bovenbouw van havo en vwo in de regio, kan samenwerken en delen van docenten 
kansen voor oplossingen daarin bieden. De goede motivatie en de kwaliteit van 
het samenwerken zullen daarbij leidend moeten zijn. 
De deelnemers blijven in RPO-verband met elkaar in gesprek om op tijd te kunnen 
anticiperen op knelpunten in het behoud van betaalbaar kwalitatief breed aanbod 
van voortgezet onderwijs in de regio. 
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7. Regionale agenda RPO Zuidwest Fryslân 
 

 

7.1 Samenvatting en conclusies 
 
- In RPO Zuidwest zijn voorlopig geen nieuwe stippen op de horizon nodig 

- De deelnemers blijven o.a. in RPO-verband met elkaar in gesprek om te  
 anticiperen op de leerling krimp. 

- Daarbij is aandacht voor alle vier onderwijssoorten nodig, maar vooral  
 vmbo bb/kb en vwo vragen extra aandacht op korte en langere termijn. 
 Trends moeten niet zomaar worden geaccepteerd en met elkaar  
 maatschappelijk verantwoord worden bestreden. 

- Bij nieuwe aanbestedingen van het Openbaar Vervoer wil het onderwijs  
 vroegtijdig betrokken zijn. 

- De drie onderwijsinstellingen hebben goede contacten en afspraken met  
 het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven in de regio. Daarnaast willen ze  
 in goed overleg met de stakeholders zorgen voor een goede aansluiting  
 van de meest kwetsbare leerlingen in het beroepsonderwijs op de  
 arbeidsmarkt. 

- Geografische spreiding van onderwijsvoorzieningen buiten Sneek is  
 vooral een aandachtspunt voor CVO Zuidwest Fryslân. 

- De huidige spreiding van denominaties in het voortgezet onderwijs in RPO  
 Zuidwest is het waard om te behouden. 

- Voor het behouden en werven van specifieke docenten binnen de diverse  
 keuze profielen in de bovenbouw van havo en vwo is samenwerken met  
 andere onderwijsinstellingen en delen van docenten een optie. 

- Het betaalbaar organiseren van vmbo bb/kb is op dit moment nog goed  
 te doen. De verwachte leerlingkrimp in met name vmbo bb/kb en het feit  
 dat het inrichten van de praktijklokalen dure investeringen vragen,  
 noodzaakt de deelnemers tot nader overleg en mogelijk afstemmen voor  
 behoud van het brede aanbod van het vmbo beroepsgerichte onderwijs. 

- Er is speciale aandacht nodig voor de kwetsbare leerlingen in het  
 beroepsonderwijs. 
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7.2 Agenda voor de toekomst 
  

Agenda punten Wie  Partners 

1  De onderwijs instellingen blijven anticiperen  
op de leerling krimp. Ze vinden daarbij  
herhaald vergelijkbaar onderzoek/monitoring 
wenselijk. 

RPO ZW Andere RPO’s en 
provincie Fryslân 

2  De indruk bestaat dat er in de regio nogal  
een verschil bestaat als het gaat om  
leerlingkrimp in de basisgeneratie van de  
steden Sneek en Bolsward in vergelijking met  
het omliggend platteland. Nader onderzoek  
hierin is gewenst. 

RPO ZW Gemeenten en 
Provincie 

3  De onderwijs instellingen blijven elkaar 
informeren over ontwikkelingen en keuzes in  
 het onderwijs aanbod in de regio. 

RPO ZW  

4  De scholen willen in discussie met collega’s  
over hoe de negatieve trends en imago’s van  
 onderwijssoorten verbeterd kunnen worden. 

RPO ZW Andere vo-scholen in 
Fryslân 

5  Het in stand houden van de spreiding van het 
aanbod voortgezet onderwijs in de regio buiten 
Sneek is vooral een zaak van CVO Zuidwest  
Fryslân 

CVO 
Zuidwest 
Fryslân 

RSG Magister Alvinus, 
Nordwin College 

6  Behoud en afstemming van het brede aanbod 
vmbo bb/kb algemeen en zeker bij  
veranderingen in het onderwijsbeleid voor de  
onderwijssoorten, is belangrijk. 

RPO ZW  

7  Afstemming van aansluiting voortgezet  
onderwijs op vervolg opleidingen en de 
arbeidsmarkt in de regio moet onder de  
aandacht blijven. 

RPO ZW Mbo, hbo, gemeenten  
en bedrijfsleven in de 
regio. 

8  Speciale aandacht behouden voor de meest 
kwetsbare leerlingen in het voortgezet  
beroepsonderwijs 

RPO ZW Fultura, Gemeenten,  
mbo’s en Bedrijfsleven 

9  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.  

RPO ZW Pompeblêd en Fricolore 

10  De onderwijsinstellingen willen tijdig  
betrokken worden bij aanbestedingen in  
het Openbaar Vervoer. 

RPO ZW Provincie 
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