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Geachte heer Fassaert, Beste Wim,
De Stichting BUCK op onderwijs heeft van u de conceptprognoses 2018-2038 ontvangen over de
ontwikkeling van het aantal leerlingen op de basisscholen in Krimpen ad IJssel.
De prognoses hebben onze bijzondere belangstelling vanwege de (recente) renovaties waarbinnen
de basisscholen Kortland en Groeiplaneet zich hebben ontwikkeld. Wij herkennen ons in meer- en
mindere mate onvoldoende in de gekozen onderzoeksmethodiek en verwachte uitkomsten. Dit
lichten wij hieronder puntsgewijs toe.
1.

Locaties

De meerjarige prognose is gebaseerd op het aantal leerlingen dat met ingang van 1-10-2017
(teldatum) bij de betreffende school geregistreerd stond. Voor beide basisscholen in de gemeente
Krimpen ligt de oorzaak van het aantal leerlingen over de periode 2016-2017 bij enkele bijzondere
omstandigheden.
*

Kortland

Voor de locatie van Kortland aan de Jozef Israëlstraat is de afronding van de renovatie een keerpunt
in de terugloop van het aantal leerlingen. Die renovatie is, in vergelijking tot de situatie van andere
PO scholen in Krimpen, in een later stadium tot stand gekomen. Een nieuwe 'frisse' school heeft
sinds jaren een bekend en positief effect op het aantal leerlingen, waarvan Kortland op de locatie
Jozef Israëlstraat, nog niet de 'vruchten heeft kunnen plukken'. Wij verwachten dat dat vanaf heden
wél het geval zal zijn.
In samenhang met deze renovatie heeft hierdoor de introductie van het nieuwe onderwijsconcept
achterstand opgelopen. Er is inmiddels gestart met het nieuwe leerconcept dat voor de locatie van
Kortland is geïntroduceerd.
»

Groeiplaneet

De prognoses van het aantal leerlingen voor OBS De Groeiplaneet worden in de gehanteerde

k

bliek
oponderwiis.nl
oponderwijs.nl

J

onderzoeksmethodiek - naar onze mening - ten onrechte voortgezet in de dalende Lijn. De oorzaak hiervan ligt in het verdeelde
voedingsgebied van de Wielerbaan en Berk.
De Groeiplaneet heeft met de gemeente sinds 2014 de ambitie ontwikkeld tot renovatie/nieuwbouw van de locaties Wielerbaan en
Berk om daarmee te komen tot een unilocatie voor deze basisschool. De deplorabele gebouwsituatie waarin het onderwijs moet
plaatsvinden heeft geleid tot een imago-achterstand ten opzichte van vergelijkbare scholen.
De verdeelde onder- en bovenbouw van de Groeiplaneet over de twee locaties en dientengevolge de te overbruggen afstand, heeft de
laatste jaren ook gevolgen gehad voor de toestroom van leerlingen.
Ondanks het geprezen onderwijsconcept op de Groeiplaneet heeft de gebouw- en voedingsgebied-situatie bij de school in de
afgelopen jaren een terugloop veroorzaakt. Het onderzoek heeft deze invloed niet betrokken of gecorrigeerd in de voorlopige
resultaten.
2. DUO Bron
Vanuit het onlangs door DUO Bron gepresenteerde meerjarig onderzoek naar de ontwikkeling van leerlingaantallen in Krimpen ad
IJssel (betreft een landelijke berekeningsmodel), wordt een andere prognoseverwachting uitgesproken.
Tegen een demografische ontwikkeling in de gemeente en de voedingsgebieden in het bijzonder, wordt voor de basisscholen
Groeiplaneet en Kortland een langjarige verwachting gepresenteerd die een optimistischer beeld, stabilisatie en lichte groei laten
zien. Een verwachting die aansluit bij de prognoses die de scholen zélf onlangs hebben afgegeven.
3. Demografische ontwikkeling en belangstelling
In de opstelling van de 'basisgeneratie' en het 'belangstellingspercentage' is voor de basisscholen Kortland en Groeiplaneet een
kengetal gehanteerd dat in vergelijking tot de andere scholen voor de periode tot 2022, sterk afwijkt. Aan de basisgeneratie valt te
zien dat er in de wijken waarin de scholen (met name De Groeiplaneet) zich bevinden er een stabilisering c.q. groei zich plaatsvindt.
Toch neemt in de prognose het aantal leerlingen van de scholen af.
Met name het zogenaamde 'belangstellingspercentage' vertoont een sterke afname die doorwerking heeft op het totaal aantal
verwachte leerlingen. De afname is opvallend in vergelijking tot andere scholen in het primair onderwijs in Krimpen ad IJssel, waarbij
bij die scholen zelfs een toename van de belangstelling wordt geprognosticeerd; in beide gevallen is de afname van de belangstelling
voor de scholen Kortland en Groeiplaneet zonder een onderbouwing verwerkt.
Tot slot
Overwegende de bovengenoemde argumenten herkennen wij ons onvoldoende in het door u en de gemeente Krimpen ad IJssel
gepresenteerde onderzoek. In de bijlages treft u een door ons bijgestelde leerlingenprognose over de periode 2018-2033.
Wij gaan daarbij uit van een stabilisatie van het belangstellingspercentage en laten - gemakshalve voor dit moment - een eventuele
toename van de belangstelling voor de scholen of verandering in de basisgeneratie, buiten beschouwing.
Wij verzoeken u vriendelijk bovenstaande opmerkingen te verwerken in de gemeentelijke prognoses.
Hoogachtend,
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