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Deze regio bestaat uit de gemeenten
• Horst aan de Maas

Penvoerder
Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Bevoegd gezagnummer
41391

Contactpersoon
D. Stals
Teamleider SOOOOL10-14
t +31 (0)77 39 70 880
e d.stals@stichtinglvo.nl

Deelnemende VO scholen
• Dendron College (25GF0)
• CITAVERDE College (21CS1)

Samenvatting van het plan

De regio waar deze aanvraag betrekking op heeft 
is gemeente Horst aan de Maas gesitueerd in 
Noord-Limburg. Binnen de sterk krimpende regio 
Noord-Limburg laat Horst aan de Maas zelfs een boven-
gemiddelde leerlingenkrimp zien.

De deelnemende vo-vestigingen voor deze aanvraag 
zijn het Dendron College (penvoerder) en het CITAVERDE 
college. Op de deelnemende vestigingen van de twee 
scholengemeenschappen staat 100% van alle leerlingen 
ingeschreven die op het grondgebied van die gemeente 
voortgezet onderwijs volgt. Ook is 100% van de bevoegde 
gezagsorganen voor het vo-onderwijs binnen de 
gemeente bij de aanvraag betrokken. 

Als we geen actie ondernemen zullen, door de sterke 
leerlingen daling, bepaalde afdelingen niet meer levens-
vatbaar zijn. Daarnaast zullen op termijn sommige 
vakken niet meer aangeboden kunnen worden aange-
zien dat te duur is voor de kleine groep leerlingen. 
Dit zou vooral gelden voor de inrichting van praktijk-
voorzieningen in de vmbo-bovenbouw. 

Het is belangrijk dat leerlingen in Horst aan de Maas 
de maximale mogelijkheden krijgen om hun talenten 
te ontdekken en te ontplooien. In de regio willen we als 
vo-partners samen met het basisonderwijs, de gemeente 
en het regionaal bedrijfsleven er dan ook voor zorgen dat 
thuisnabij onderwijs beschikbaar is en blijft voor alle leer-
lingen tussen de 0 en 23 jaar. Het uitgangspunt voor de 
samenwerking is: “Flexibilisering van de onderwijs organisaties 
als basis voor samenwerking en het behouden/uitbreiden van 
maatwerk, thuisnabij en passend onderwijs voor alle leerlingen 
van 0-23 jaar in de vorm van leerarrangementen”. 

We gaan werken vanuit de regio Horst aan de Maas. 
Hiervoor willen we samenwerken op basis van één 
samenwerkingsovereenkomst bestaande uit een aantal 
projectlijnen met als naam Scholen in Beweging: Horst 
aan de Maas 0-23 jaar.
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Deze regio bestaat uit de gemeenten
• Midden-Groningen
• Veendam

Penvoerder
Stichting dr. Aletta Jacobs College

Bevoegd gezagnummer
42534

Contactpersoon
C.J. de Roo
Bestuurder algemeen directeur
t +31 (0)598 350 250
e idroo@aletta.nl

Deelnemende VO scholen
• Stg. dr. Aletta Jacobs College (25GM00 | 25GM02 | 

25GM04)
• Stg. VO Eemsdelta (30PP01)
• Stg. Winkler Prins (16PI00 | 16PI01 | 16PI02 | 16PI03)

Samenvatting van het plan

De regio omvat het aaneengesloten gebied bestaande 
uit het grondgebied van de gemeenten Veendam en 
Midden-Groningen. In de regio is al ruime tijd sprake 
van leerlingendaling in het voortgezet onderwijs en geldt 
(een verwachte) leerlingendaling van 14% in vijftien jaar. 

De leerlingen daling heeft als gevolg dat bij de betrokken 
scholen diverse afdelingen onder druk staan en in de 
komende jaren verder onder druk zullen komen te staan. 
Daarnaast zal naar verwachting een vervangingsopgave 
ontstaan voor circa 64 fte binnen een context van een 
lerarentekort. Tenslotte ervaren de besturen dat de 
impact van maatschappelijke en beleidsmatige ontwikke-
lingen (van leerlingendaling, STO, vmbo-mbo-trajecten, 
aard bevingen tot en met AVG en passend Onderwijs) 
dusdanig groot is dat zij de slagkracht van afzonderlijke 
besturen en hun stafdiensten overstijgen. Vanwege 
deze regionale opgaven willen de besturen in de regio 
verkennen hoe ze hun bestaande samenwerking kunnen 
intensiveren, zodat: 

1. Binnen de regio een breed aanbod aan opleidingen, 
profielen en vakken in stand gehouden kan worden; 

2. De regio beschikt over voldoende en eigentijds 
gekwalificeerd personeel;

3. De stafdiensten minder kwetsbaar worden;
4. De bestuurlijke slagkracht versterkt wordt;
5. De regio beschikt over thuisnabij inclusief onderwijs.
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Deze regio bestaat uit de gemeenten
• Assen

Penvoerder
Sticht. Chr. Voortgez. Onderw. Vincent van Gogh

Bevoegd gezagnummer
46594

Contactpersoon
A. Vellinga
Voorzitter College van Bestuur
t +31 (0)592 390 290
e a.vellinga@csvvg.eu

Deelnemende VO scholen
• School voor praktijkonderwijs Assen (18BR00)
• Dr. Nassau College Quintus (20LO)
• Terra Assen (01NJ08)
• Gomarus College Assen (02UV05)
• CS Vincent van Gogh Lariks (02EB)

Samenvatting van het plan

De regio Assen heeft de afgelopen jaren al te maken 
gehad met een daling van het leerlingenaantal. 
Voorafgaand aan de subsidieregeling is de regio al eerder 
gestart met het vraagstuk leerlingendaling en regionale 
samenwerking en is hierover in de regio gecommuni-
ceerd. Voor de komende tien jaar wordt een verdere 
leerlingendaling verwacht. In totaliteit betekent wordt 
een daling van 21,5% in de periode 2015-2035 verwacht. 

Een herinrichting van het onderwijslandschap voor het 
voortgezet onderwijs in Assen is noodzakelijk om een 
toekomstbestendig, breed, kwalitatief hoogwaardig en 
thuisnabij onderwijsaanbod te realiseren, waarbij leer-
lingen en ouders echt iets te kiezen hebben in de regio. 
Samenwerking en afstemming tussen de vo-scholen is 
hierin zowel moreel wenselijk als financieel noodzakelijk. 

Het perspectief waarbinnen de herinrichting van het 
onderwijslandschap gerealiseerd dient te zijn ligt op de 
komende vijf jaar en loopt tot uiterlijk 1 augustus 2025. 
Deze periode dient niet alleen te worden benut om de 
kwetsbaarheden van het onderwijs te verminderen en 
de gewenste ontwikkelingen op een goede en passende 
manier in gang te zetten, maar ook om tijdig en adequaat 
te anticiperen op de (verdere) daling van het aantal leer-
lingen in de regio.
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Deze regio bestaat uit de gemeenten
• Oldambt
• Pekela
• Stadskanaal

Penvoerder
Stichting voor bijzonder Voortgezet Onderwijs  
Ubbo Emmius

Bevoegd gezagnummer
40365

Contactpersoon
R. Sybesma
Beleidsmedewerker
t +31 (0)6 13 539 351
e rsybesma@ubboemmius.nl

Deelnemende VO scholen
• Ubbo Emmius (02VJ00)
• Ubbo Emmius Praktijkonderwijs (18UZ) 
• Stadskanaal Dollard College (20CM) 
• Dollard College de Flint (19UR Oldambt)

Samenvatting van het plan

Door middel van dit plan willen we volledig aanbod van 
het onderwijs overeind houden. Dit doen we door twee 
scholengemeenschappen te laten fuseren, het onder-
wijs innoveren door middel van o.a. ict-toepassingen 
en afstands onderwijs. Daarnaast gaan vmbo oplei-
dingen nauw samenwerken met de mbo opleidingen. 
Om de specialistische voorzieningen in de regio overeind 
te houden streven we naar samenwerking tussen het 
praktijk onderwijs en vso cluster 3.
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Deze regio bestaat uit de gemeenten
• Asten
• Deurne
• Someren

Penvoerder
Ons Middelbaar Onderwijs

Bevoegd gezagnummer
41211

Contactpersoon
I. van Nieuwenhuijsen
Rector
t +31 (0)6 23 416 227
e i.v.nieuwenhuijsen@varendonck.nl

Deelnemende VO scholen
• Varendonck College Asten (13PE00 | 13PE01)
• IVO Deurne (17VP00 | 17VP01 | 17VP02 | 17VP05)
• St Willibrord Gymnasium (02QP00)

Samenvatting van het plan

Deze aanvraag richt zich voor een belangrijk deel op het 
Varendonck College. De scholen in Deurne, IVO Deurne 
en het St. Willibrordgymnasium, sluiten aan bij het 
thema inhoudelijke invulling havo-vwo en daarbinnen 
de positio nering van het gymnasium, zodat gezamen-
lijk naar een antwoord kan worden gezocht op de vraag 
hoe leerlingen uit de regio binnen deze schoolsoorten 
het best kunnen worden bediend. Verder verwachten 
de scholen uit Deurne niet tot beperkt de effecten van 
leerlingendaling te merken.

Het Varendonck College is een echte streekschool. 
De andere scholen vinden het daarom getuigen van 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid dat er in deze 
subsidiemogelijkheid met name ruimte wordt geboden 
aan het Varendonck College om hierin ondersteund te 
worden. Dit vanuit de overtuiging van het Varendonck 
College ook in de toekomst goed en betaalbaar onderwijs 
te kunnen bieden. Een gelijkwaardiger perspectief naast 
IVO Deurne en het St. Willibrordgymnasium maakt het 
makkelijker en relevanter om gezamenlijk in de regio op 
te trekken.

Doelstellingen: 
1. Realiseren van een toekomstbestendig en gevarieerd 

aanbod van vmbo (beroepsgericht) tot en met vwo, 
zodat het huidige onderwijsaanbod ook over 10-15 
jaar duurzaam aangeboden kan blijven worden;

2. Systematisch vertalen van gewenst onderwijs-
kundig beleid naar gewenst pedagogisch handelen 
in de onderwijspraktijk van alle docenten op het 
Varendonck College. Dit proces moet leiden tot een 
warmer pedagogisch klimaat, minder problemati-
seren en meer inzicht in en verantwoordelijkheid 
voor het eigen handelen;

3. Bekwamen van docenten in projectmatig, modulair 
en met maatwerk benaderen van het onderwijs in 
de praktijk;

4. Ontwikkelen en bestendigen van een nieuw onder-
wijsmodel dat voor de school een duurzaam perspec-
tief biedt op een gezonde bedrijfsvoering;

5. Structureel en duurzaam samenwerken in Deurne, 
Asten en Someren in het voortgezet onderwijs dat 
vanuit een gezamenlijke agenda het onderwijs in 
de regio versterkt.
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Deze regio bestaat uit de gemeenten
• Súdwest-Fryslân

Penvoerder
Stg. v. Chr. Voortgez. Onderw. in Zuid-West Fryslân

Bevoegd gezagnummer
40075

Contactpersoon
A. Leijenaar
Voorzitter College van Bestuur
t +31 (0)6 20 967 467
e aleijenaar@cvo-zwfryslan.nl

Deelnemende VO scholen
• De Diken (04FR00)
• Csg Bogerman (25CR00 | 25CR03 | 25CR07)
• Marne college (25GB00 | 25GB02)
• RSG Magister (16FP00 | 16FP04 | 16FP05)
• Nordwin College Sneek (12VI02)

Samenvatting van het plan

De gemeente Súdwest-Fryslân is een uitgestrekte 
gemeente met twee stedelijke kernen (Sneek en 
Bolsward), een aantal kleinere stadskernen en veel dorps-
kernen. In deze gemeente is sinds 2015 een krimp gaande 
in het voortgezet onderwijs. De leerlingendaling heeft al 
geleid tot de sluiting van een vo-vestiging in Wommels in 
2018. De regio loopt een groot risico op verschraling van 
kwaliteit en kwantiteit in het voortgezet onderwijs als 
gevolg van de krimp.

In de regio zijn voldoende kansen om het onderwijs 
toekomstbestendig te maken. Eén van de mogelijkheden 
is op een innovatieve wijze het onderwijs zo in richten 
dat elke leerling thuisnabij kan profiteren van het totale 
aanbod in de regio. Dit sluit goed aan op de lopende 
initiatieven in de regio en de lange traditie van goede 
communicatie en samenwerking tussen de school-
besturen onderling en de overige partners in de regio. 
De drie besturen voor het voortgezet onderwijs willen 
deze kansen de komende jaren gaan benutten en het 
onderwijs toekomstbestendig te maken. De ambitie 
luidt: leerlingen hebben een keuze door de aanwezig-
heid van scholen met een onderscheidend karakter die 
zich gezamenlijk sterk maken voor een complementair 
en kwalitatief onderwijsaanbod dat hen voorbereidt op 
het vervolgonderwijs, de (regionale) arbeidsmarkt en 
de samenleving. 

Doel is te komen tot:
• Een breed en complementair onderwijsaanbod. Door 

een innovatief onderwijslandschap in te richten dat 
in de regio een samenhangend geheel vormt is het 
mogelijk een breed en dekkend aanbod in een relatief 
dunbevolkte regio toekomstbestendig te maken;

• Personeel dat de competenties heeft ontwikkeld om 
in het nieuwe onderwijslandschap goed onderwijs te 
verzorgen;

• Een samenwerkingsvorm tussen de besturen die 
de bestuurskracht verhoogd, het voor onderwijs-
professionals aantrekkelijk maakt om in de regio te 
werken en bijdraagt aan het doelmatig besteden van 
de middelen;

• Huisvesting die kwalitatief en kwantitatief passend is.
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Deze regio bestaat uit de gemeenten
• Edam-Volendam
• Purmerend

Penvoerder
Stichting Purmerendse ScholenGroep

Bevoegd gezagnummer
40857

Contactpersoon
P.T.E. Reenalda
Voorzitter College van Bestuur
t +31 (0)6 26 154 703
e rnl@psg.nl

Deelnemende VO scholen
• Da Vinci College (O1EO00 | O1EO01 | O1EO02 |  

O1EO06 | O1EO08 | O1EO12)
• De Triade (25DA09)
• Don Bosco College (20GS00)
• Clusius College Purmerend (25EF04)

Samenvatting van het plan

De regio omvat het aaneengesloten gebied bestaande 
uit het grondgebied van de gemeenten Edam-Volendam 
en Purmerend. In de regio is de laatste jaren sprake van 
een sterke leerlingendaling in het voortgezet onderwijs 
(-12,8% tussen 2015-2020) en geldt een verwachte leer-
lingendaling van -0,6% in de komende vijftien jaar. 

De leerlingendaling heeft als gevolg dat bij de betrokken 
scholen diverse afdelingen onder druk staan en in de 
komende jaren verder onder druk zullen komen te staan, 
met name bij het Don Bosco College. Daarnaast ervaren 
de besturen dat de impact van maatschappelijke en 
beleidsmatige ontwikkelingen (van leerlingendaling, STO, 
vmbo-mbo-trajecten, kansenongelijkheid tot en met 
passend onderwijs) dusdanig groot is dat zij de slag-
kracht van afzonderlijke besturen en hun stafdiensten 
overstijgen. Vanwege deze regionale opgaven willen de 
besturen in de regio verkennen hoe ze hun bestaande 
samenwerking kunnen intensiveren, zodat:

1. Een toekomstbestendig en thuisnabij onderwijs-
aanbod van vbo tot vwo wordt gerealiseerd dat 
aansluit op de regionale arbeidsmarkt;

2. De regionale bestuurlijke slagkracht versterkt wordt.
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Deze regio bestaat uit de gemeenten
• Zutphen

Penvoerder
Stichting Achterhoek VO

Bevoegd gezagnummer
42571

Contactpersoon
A.H.J. van Gessel
Rector
t +31 (0)6 46 722 779
e rector@eligant.nl

Deelnemende VO scholen
• Isendoorn College (08LP00)
• Vrije School Zutphen (16NK00)
• Baudartius College (20DH10)
• Het Stedelijk Zutphen / Eligant Lyceum  

(20DH00 | 20DDH06)

Samenvatting van het plan

Onze doelstelling is te komen tot een goed en doelmatig 
onderwijsaanbod voor alle leerwegen in onze regio 
waarbij het van groot belang is dat er voor leerlingen iets 
te kiezen blijft. Zoals in de regiovisie staat beschreven, 
was het aanbod in Zutphen voor mavo-, havo- en 
vwo-leerlingen te groot waardoor afdelingen op verschil-
lende scholen onbetaalbaar (en dus niet langer levens-
vatbaar) zouden worden (en ook daadwerkelijk werden). 
We willen zowel qua aanbod als qua huisvesting naar een 
gezonde en toekomstbestendige situatie toegroeien. 

We realiseren onze doelstelling door te werken aan vier 
doelstellingen waarbij we zowel scholen samenvoegen 
als afdelingen verplaatsen. Door onze doelstellingen 
te realiseren borgen wij de bestaanszekerheid van de 
overbleven scholen en locaties voor de lange duur. Ons 
onderwijsaanbod wordt hiermee ‘krimpbestendig’.

Onze vier doelstellingen:
1. Van vier havo/vwo-afdelingen naar drie havo/

vwo-afdelingen door starten met nieuwe school;
2. Van twee concurrerende vmbo-scholen naar één 

VMBO-school (en van vijf mavo-afdelingen naar drie 
mavo-afdelingen);

3. Meer praktijk-realistisch leren op de drie overge-
bleven havo-afdelingen en zogenaamde tekort-
vakken zoals wiskunde-D ‘bovenschools’ aanbieden;

4. Onderzoek naar de implementatie van een beroeps-
gericht vak op alle mavo-afdelingen waarbij ook 
gekeken wordt hoe de praktijklokalen van de vmbo-
school hiervoor ingezet kunnen worden.
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Deze regio bestaat uit de gemeenten
• Altena

Penvoerder
Stichting voor P-C Onderwijs B.waard, L.v.H.

Bevoegd gezagnummer
40681

Contactpersoon
J.M. de Bruin
Voorzitter College van Bestuur
t +31 (0)6 53 697 814
e j.m.debruin@wvoranje.nl

Deelnemende VO scholen
• Willem van Oranje College (01GH01)
• CS De Hoven (00YH01)
• Altena College Chr. SGM (02XS00)
• AOC West Brabant (21CY05 Altena)

Samenvatting van het plan

De regio Altena (gemeente Altena) kenmerkt zich door 
een recente gemeentelijke herindeling, een spreiding in 
vakantieregio’s en een uitgestrekt, grotendeels met water 
omgeven gebied. De afgelopen vijf jaar heeft de regio te 
maken gehad met leerlingendaling en deze zet ook de 
komende jaren nog door. Tot op heden heeft er nog geen 
intensieve samenwerking plaatsgevonden tussen de vier 
besturen in Altena. Zij zijn echter voornemens om de 
komende jaren gezamenlijk op te trekken om in Altena 
kwalitatief goed onderwijs te blijven bieden in tijden van 
krimp en een dekkend, breed en doelmatig aanbod te 
garanderen voor de leerlingen in Altena.

De belangen en inzet rondom het thema leerlingendaling 
gaan verder dan enkel de bestuurders. Als startactiviteit 
zal daarom allereerst een onderzoek naar schoolkeuze-
motieven onder ouders en vo- en po-leerlingen en een 
behoefteonderzoek onder de relevante stakeholders 
worden gehouden om de situatie in Altena in kaart te 
brengen. De bestuurders beogen hiermee voldoende 
draagvlak te creëren om als regio met alle belang-
hebbenden een goede start en vervolg te kunnen geven 
aan de aanpak rondom leerlingendaling in Altena. 
Vervolgens zullen zij met verschillende activiteiten 
conform het activiteiten plan invulling geven aan vijf 
doelstellingen: 

1. Een doelmatig en gevarieerd aanbod in het vmbo 
ontwikkelen;

2. Een complementair en toekomstbestendig aanbod in 
de theoretische en gemengde leerweg ontwikkelen;

3. Het behouden en versterken van de onderbouw-
locatie havo/vwo in Wijk en Aalburg met een 
aansluitende leerlijn met de bovenbouw havo/vwo 
van het Altena College;

4. Onderzoeken van de haalbaarheid van de realisatie 
van een gezamenlijke onderwijsvoorziening voor 
beroepsonderwijs en 5) onderzoek doen naar de best 
passende bestuurlijke structuur om de inhoudelijk 
nader te realiseren samenwerking te borgen.
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Deze regio bestaat uit de gemeenten
• Doetinchem

Penvoerder
Stichting Achterhoek VO

Bevoegd gezagnummer
42571

Contactpersoon
L. Beerink
Rector Ludgercollege
T +31(0)314 327 041
E Louise.Beernink@achterhoekvo.nl

Deelnemende VO scholen
• Houtkamp College (02NZ00 | 02NZ09 | 02NZ11)
• Panora Lyceum (20AD00 | 20AD02)

Samenvatting van het plan

Deze aanvraag betreft gemeente Doetinchem, waarin 
drie scholen voor mavo-havo-vwo samen opgaan in 
twee nieuwe scholen voor mavo-havo-vwo. Oorzaak is 
de sterke leerlingendaling met als gevolg het risico op het 
verdwijnen van het openbaar onderwijs in Doetinchem. 
Er wordt gewerkt met infasering van de nieuw scholen en 
uitfasering van de bestaande scholen. Hierdoor bestaan 
een aantal jaren vijf scholen naast elkaar.

In 2014 zijn reeds de eerste stappen in het kader van 
dit proces gezet. De afgelopen jaren zijn de voorberei-
dingen getroffen. En met ingang van 1 augustus 2020 is 
de oprichting van de twee nieuwe scholen een feit en zijn 
de nodige mutaties in de BRIN-structuur doorgevoerd. 
We zijn dus op weg. We merken dat de ontwikkeling van 
de leerjaren 2 tot en met 6 erg veel tijd kost en veel van 
de medewerkers vraagt. Medewerkers die vaak ook nog 
op twee scholen werken.

De aanvraag is gericht op het mede faciliteren van 
voldoende ontwikkelruimte van de docenten voor de 
schooljaren 2021-2022 tot en met 2023-2024. Voor een 
klein deel is facilitering van tijd gevraagd voor het organi-
seren van kwalitatief goed onderwijs aan de leerlingen 
van de uitfaserende scholen, waar de scholen niet als een 
nachtkaars uit moeten gaan.
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Deze regio bestaat uit de gemeenten
• Aalten
• Winterswijk

Penvoerder
Stichting Achterhoek VO

Bevoegd gezagnummer
42571

Contactpersoon
J. Sanders
Plaatsvervangend rector Rietveld Lyceum
T +31 (0)543 551 515
E Jeroen.Sanders@achterhoekvo.nl

Deelnemende VO scholen
• Schaersvoorde, Slingellaan (00LJ00 | 00LJ05 |  

00LJ02 | 00LJ-01)
• Gerrit Komrij College (17AA)
• Pronova (26MD)

Samenvatting van het plan

Het aantal leerlingen in de gemeenten Aalten en Winters-
wijk daalt 23 procent in 5 jaar tijd en een totale daling 
van rond de 35 procent. In deze regio staan drie scholen: 
Gerrit Komrij College (Winterswijk, vmbo tot en met vwo, 
openbaar), Christelijk College Schaersvoorde (Aalten en 
Winterswijk, vmbo tot en met vwo, protestants-christe-
lijk) en Pronova (Winterswijk, praktijkonderwijs, alge-
meen bijzonder). Tezamen bieden deze drie scholen het 
onderwijs aan voor de tamelijk geïsoleerde regio; er is 
nauwelijks overlap met andere regio’s.

Gerrit Komrij College en Schaersvoorde worden te 
klein om zelfstandig een divers, thuisnabij aanbod van 
goede kwaliteit te blijven leveren. Zonder samenwer-
king verdwijnen bijvoorbeeld kleine vakken, profielen 
en leerroutes – een regieloze kaalslag. Een dergelijk 
doemscenario past niet bij de maatschappelijke opdracht, 
de visie en de ambities van de betrokken scholen en 
hun bestuur Achterhoek VO. De gezamenlijke ambitie 
is namelijk: het behouden van een dekkend, breed en 
betaalbaar onderwijs- en ondersteuningsaanbod van 
goede kwaliteit voor de leerlingen in de gemeenten 
Aalten en Winterswijk. Met de inzet van deze subsidie 
maken we concreet de volgende zaken waar: 

1. Duurzaam en kwalitatief goed regionaal aanbod voor 
havo/vwo: gezamenlijk houden we het onderwijs-
aanbod havo/vwo bovenbouw in stand;

2. Brede en thuisnabije onderbouwlocaties: geza-
menlijk garanderen we dat in de gemeenten Aalten 
en Winterswijk voor alle niveaus één of meerdere 
onderbouwlocaties in stand blijven;

3. Voor alle leerlingen in de regio een passend onder-
steuningsaanbod: gezamenlijk zorgen we ervoor dat 
leerlingen de ondersteuning krijgen die ze verdienen.

Met name voor thema 3 is de inzet van de expertise van 
Pronova een must: alleen door expertise en middelen 
te bundelen houden we een onder steuningsaanbod van 
goede kwaliteit in stand voor de hele regio.
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Deze regio bestaat uit de gemeenten
• Meppel
• Westerveld

Penvoerder
Stichting Onderwijsgroep ZW-Drenthe

Bevoegd gezagnummer
41636

Contactpersoon
P.A. de Visser
Directeur-bestuurder
t +31 (0)6 54 324 828
e pdevisser@stadenesch.nl

Deelnemende VO scholen
• Stad & Esch Lyceum (25CL00 | 25CL01 | 25CL03 | 25CL04)
• Stad & Esch Praktijkschool (19TQ)
• VMBO Groen (01NJ11 | 01NJ15)
• Greijdanus College Meppel (17VS04)
• CSG Dingstede (03XM00)

Samenvatting van het plan

De regio Meppel en omgeving omvat het aaneen-
gesloten gebied bestaande uit het grondgebied van 
de gemeenten Meppel en Westerveld. Deze regio is één 
van de dunbevolktste regio’s van Nederland waarbij 
nauwelijks plaatsen met een stedelijk karakter bestaan en 
het merendeel van de bevolking in dorpen woont op het 
platteland.

In Meppel e.o. is al jaren sprake van leerlingendaling 
in het voortgezet onderwijs en geldt (een verwachte) 
leerlingen daling van 21,6 procent in 16 jaar. Het gevolg 
van de leerlingendaling is dat diverse afdelingen bij de 
betrokken scholen onder druk staan en in de komende 
jaren verder onder druk zullen komen te staan. De 
besturen hebben een eerste basis gelegd voor samen-
werking en willen nu verkennen hoe ze de reeds 
bestaande samenwerking verder kunnen intensiveren, 
met als doel:

1. Een breed en complementair onderwijsaanbod 
binnen de regio zodat leerlingen keuzemogelijkheden 
houden en worden voorbereid op het vervolgonder-
wijs, de (regionale) arbeidsmarkt en de samenleving;

2. Behoud van kwalitatief hoogwaardig onderwijs 
binnen de regio;

3. Een aantrekkelijke werkgever te zijn in het voortgezet 
onderwijs binnen de regio voor huidige en toekom-
stige medewerkers.
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Deze regio bestaat uit de gemeenten
• Culemborg

Penvoerder
Stichting O.R.S. Lek en Linge

Bevoegd gezagnummer
13709

Contactpersoon
C. F. M. Konings
Directeur-bestuurder
t +31 (0)6 81 143 945
e ckonings@lekenlinge.nl

Deelnemende VO scholen
• Openbare RSG Lek en Linge (19EW00 | 19EW01 |  

19EW03 | 19EW04)
• Koningin Wilhelmina College (19QA00 | 19QA04)

Samenvatting van het plan

In de gemeente Culemborg bevinden zich twee 
scholen voor voortgezet onderwijs, beide met een 
breed onder wijsaanbod. Pogingen in het verleden om 
samenwerkings zafspraken te maken hebben helaas 
weinig opgeleverd. De scholen hebben zich de afgelopen 
tientallen jaren vrijwel onafhankelijk van elkaar ontwik-
keld, met als gevolg veel dubbelingen in het onder-
wijsaanbod met enkele accentverschillen. Dit betekent 
dat beide scholen “van ver” moeten komen en dat de 
stappen die de komende tijd gezet zullen worden in abso-
lute zin nog niet zo groot zijn maar in de context voor de 
regio als een grote koerswijziging door de stakeholders 
zullen worden ervaren.

Directe aanleiding is een verwachte krimp van meer dan 
10% over de komende jaren. In totaliteit betekent dit een 
daling van 18% in de periode 2015-2031. Met name voor 
de gymnasium afdelingen van beide scholen en voorde 
vmbo-profielen zal de krimp gevolgen hebben. De 
scholen in Culemborg vervullen een belangrijke functie 
voor leerlingen uit de omliggende gemeenten die in 
de eigen gemeente geen vo-onderwijs kunnen volgen. 
Maar ook is er sprake van een substantiële instroom 
vanuit gemeenten die wel degelijk zelf dit onderwijs 
kunnen aanbieden. Indien er zich een toekomstscenario 
zou ontwikkelen waarbij een (groot) gedeelte van de 
instroom van buiten zou wegvallen, dan bedraagt de 
krimp een aanzienlijk hoger percentage dan hierboven 
genoemd. Beide school besturen willen tijdig de samen-
werking zoeken om zo de kwaliteit van het onderwijs 
hoog te houden maar ook om de noodzakelijke innovatie 
van hun onderwijs te kunnen blijven realiseren.

De bestuurders vinden dat het nú tijd is om de handen 
ineen te slaan om zo betekenisvol onderwijs voor 
Culemborg en omgeving vorm te geven. Ook de 
gemeente heeft aangegeven hierin te willen meedenken, 
zeker als aanpassing of vernieuwing van de huisvesting 
nodig is om één en ander te realiseren. 
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Deze regio bestaat uit de gemeenten
• Epe
• Heerde

Penvoerder
Stg. Openb. Voortgezet Onderw. Noordoost-Veluwe

Bevoegd gezagnummer
42529

Contactpersoon
R.J. van de Hoek
Senior adviseur
t +31 (0)6 57 321 411
e rvandehoek@pentarho.nl

Deelnemende VO scholen
• RSG Noordoost Veluwe (13JO00)
• Christelijk College De Noordgouw (00MP00)

Samenvatting van het plan

Algemeen beeld van de regio: 
• De minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen 

heeft bij brieven d.d. 5 april 2019 (referentienummers 
7617695 en 7619592) aan zowel CC de Noordgouw 
(Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs) als 
RSG N.O.-Veluwe (Aurora Onderwijsgroep) opdracht 
gegeven om een plan op te leveren dat een goed en 
toekomstbestendig onderwijsaanbod in de regio 
oplevert;

• De regio in het kader van deze aanvraag is bepaald tot 
de aanliggende gemeenten Heerde en Epe; 

• Op moment van aanvraag worden door de beide 
besturen in de bewuste regio, op PrO na, alle reguliere 
voortgezet onderwijsvormen aangeboden;

• De demografische krimp in de regio is evident en de 
leerlingendaling is fors. Conform DUO-prognoses per 
1-10-2018 bedraagt dit percentage voor de scholen 
samen namelijk: o10,1% over 2015-2020 o10,0% over 
2016-2021 o10,6% over 2017-2022;

• De daling van het leerlingenaantal heeft effecten op de 
kwaliteit, betaalbaarheid, het aanbod en de instand-
houding van het onderwijs. Daarmee staat thuisnabij 
onderwijs in de regio sterk onder druk;

• RSG Noord Oost Veluwe en CC de Noordgouw hebben 
op 2 december 2020 een intentieverklaring onder-
tekend waarin is opgenomen dat bestuurlijke samen-
werking tussen beide scholen wordt onderzocht. 
Er vindt onderzoek plaats naar hoe samenwerking 
vorm kan krijgen en op welke onderwerpen kan worden 
samengewerkt;

• Om in de toekomst een thuisnabij en breed onder-
wijsaanbod – een adequaat onderwijsaanbod volgens 
de minister – in stand te houden, verwachten CC de 
Noordgouw en RSG N.O.-Veluwe na afloop van het 
haalbaarheidsonderzoek stappen te zetten op weg naar 
duurzame samenwerking.
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Deze regio bestaat uit de gemeenten
• Goeree-Overflakkee

Penvoerder
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs 
Goeree-Overflakkee

Bevoegd gezagnummer
41867

Contactpersoon
A.J. Cové
Voorzitter College van Bestuur
t +31 (0)187 482 777
e cove@rgomiddelharnis.nl

Deelnemende VO scholen
• RGO (15QW00)
• RGO vmbo (02IC00)
• Chr SGM Prins Maurits (03RB00)

Samenvatting van het plan

De afgelopen jaren heeft de regio Goeree-Overflakkee, 
bestaande uit twee schoolbesturen, nog niet te maken 
gehad met leerlingendaling. De verwachte daling tot 
en met 2035 wordt door DUO echter geprognotiseerd 
op circa -10%. De leerlingendaling heeft als gevolg dat 
bij de vier betrokken vestigingen in de regio een aantal 
schoolsoorten en vmbo-profielen (nog) verder onder 
druk komen te staan. Hierdoor komen de betaalbaarheid, 
keuzevrijheid en kwaliteit van het onderwijs in de regio in 
onveranderd beleid onder druk te staan.

Het behoud van de scholen is echter van wezenlijk 
belang, omdat deze scholen voor de leerlingen van 
Goeree-Overflakkee en omstreken het enige onderwijs 
vormen binnen een redelijke reisafstand. De scholen 
verschillen sterk qua (denominatieve) identiteit, wat 
maakt dat zij gezamenlijk fungeren als geïsoleerde 
school. Het wegvallen van een van de scholen zorgt voor 
verschraling van onderwijsaanbod op het eiland, waar-
door leerlingen die willen kiezen voor onderwijs met 
deze denominatieve identi teit, onderwijs moeten volgen 
buiten de grenzen van Goeree-Overflakkee.

De besturen hebben een eerste stap richting samenwer-
king al gezet met het oprichten van de Beroepscampus: 
een nieuw gebouwde locatie waar de leerlingen, onge-
acht naar welke school zij gaan, vakken in het beroeps-
gerichte vmbo kunnen volgen. Door deze samenwerking 
de komende jaren te intensiveren en verder uit te werken 
op andere thema’s als de nieuwe leerweg, specifieke 
vakken in havo- en vwo-onderwijs en doorontwikkeling 
van de samenwerking in de Beroepscampus, trachten de 
besturen ondanks de leerlingendaling het brede aanbod 
in de gemeente Goeree-Overflakkee en tevens de keuze-
mogelijkheid in denominatie te kunnen behouden.
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Deze regio bestaat uit de gemeenten
• Ooststellingwerf
• Weststellingwerf

Penvoerder
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs 
Ooststellingwerf

Bevoegd gezagnummer
41490

Contactpersoon
S. van der Wijk
Directeur-bestuurder
t +31 (0)6 16 898 020
e sonja.vanderwijk@stellingwerfcollege.nl

Deelnemende VO scholen
• Stellingwerf College (15VQ00)
• CSG Liudger (25CM08)
• Linde College (19LO00)
• Terra Wolvega (01NJ12)

Samenvatting van het plan

De scholen in de Stellingwerven hebben de afgelopen 
jaren te maken gehad met een forse leerlingen daling. 
Deze houdt de komende jaren aan en vormt een bedrei-
ging voor het huidige onderwijsaanbod. Hierdoor 
ontstaat het risico dat op een ongecontroleerde manier 
thuisnabij aanbod verdwijnt. Door samen te werken 
stellen de betrokken besturen van de vier VO-scholen zich 
ten doel om het huidige aanbod in beide gemeenten te 
blijven bieden. 

Er is binnen beide scholengemeenschappen en de twee 
kleinere vestigingen van de andere schoolbesturen 
draagvlak om de samenwerking in de regio nadrukkelijk 
aan te gaan. Samenwerking is het enige antwoord om 
ook in de nabije toekomst voor alle leerlingen in de regio 
een breed, levensvatbaar, thuisnabij en kwalitatief goed 
onderwijsaanbod in stand te kunnen houden. Een duur-
zame samenwerking tussen de twee scholengemeen-
schappen (Stellingwerf College en Linde College) vormt 
de kern van de aanvraag. De bestuurders van de twee 
nevenvestigingen in de regio ondersteunen de aanvraag 
van de twee brede geïsoleerde scholen gemeenschappen. 
Zij verwachten de gevolgen van de krimp binnen de eigen 
bestuurlijke organisatie op te kunnen lossen. Hun deel-
name beperkt zich tot het bestuurlijk overleg inzake het 
onderwijsaanbod (CSG Liudger) dan wel het onderzoeken 
en uitvoeren van samenwerking betreffende de keuze-
delen in het vmbo (Terra). Kwantitatief staat de regio 
voor de volgende uitdagingen: 

1. Het behoud van een aantrekkelijk, duurzaam en 
gevarieerd, thuisnabij onderwijsaanbod in Oost- en 
Weststellingwerf;

2. Het minimaliseren van personele- en financiële 
risico’s als gevolg van de krimp;

3. Het realiseren van kostenreductie in de overhead 
Kwalitatieve uitdagingen zijn:
a. Het onderling afstemmen van het 

onderwijsaanbod;
b. Het ontwerpen en ontwikkelen van (innovatieve) 

samenwerkingsvormen betreffend onderwijs en 
onderwijsondersteuning;

c. Het benutten van elkaars expertise op het 
gebied van hrm, financiën, kwaliteitszorg, ict en 
facilitaire zaken;

d. Het versterken van de bestuurskracht. 
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Deze regio bestaat uit de gemeenten
• Enkhuizen
• Hoorn
• Medemblik
• Stede Broec

Penvoerder
Stichting Atlas College

Bevoegd gezagnummer
41883

Contactpersoon
A.M. Mur
Voorzitter College van Bestuur
t +31 (0)6 30 002 640
e a.mur@atlascollege.nl

Deelnemende VO scholen
• OSG West-Friesland (25DA00 | 25DA02 | 25DA04 | 

25DA08)
• Tabor College d’Ampte (02ME00 | 02ME01 | 02ME02)
• RSG Enkhuizen (13EE00)
• Martinuscollege (18CV00)
• Clusius College (25EF05 | 25EF06)
• Pro Westfriesland Hoorn (07FO00)
• Pro Westfriesland Stede Broec (27PM00)

Samenvatting van het plan

De regio omvat het aaneengesloten gebied bestaande uit 
het grondgebied van de gemeenten Hoorn, Medemblik, 
Enkhuizen en Stede Broec. In de regio is al ruime tijd 
sprake van leerlingendaling in het voortgezet onderwijs 
en er geldt (een verwachte) leerlingendaling van -9,2% 
in de komende vijftien jaar. De leerlingendaling heeft 
als gevolg dat bij de betrokken scholen diverse afde-
lingen onder druk staan en in de komende jaren verder 
onder druk zullen komen te staan. Daarnaast ervaren de 
besturen dat de impact van maatschappelijke en beleids-
matige ontwikkelingen (van leerlingendaling, STO, vmbo-
mbo-trajecten, kansenongelijkheid tot en met passend 
onderwijs) dusdanig groot is dat zij de slagkracht van 
afzonderlijke besturen en hun stafdiensten overstijgen. 

Vanwege deze regionale opgaven willen de besturen in 
de regio verkennen hoe ze hun bestaande samenwerking 
kunnen intensiveren, zodat: 

1. Een toekomstbestendig en thuisnabij aanbod van het 
beroepsgericht vmbo kan worden gerealiseerd dat 
aansluit op de regionale arbeidsmarkt;

2. Een toekomstbestendig en breed aanbod van het 
havo/vwo kan worden gerealiseerd, met doordachte 
inzet van hybride vormen van onderwijs;

3. De regionale bestuurlijke slagkracht versterkt wordt.
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Deze regio bestaat uit de gemeenten
• Westerkwartier

Penvoerder
Stichting rsg de Borgen

Bevoegd gezagnummer
41143

Contactpersoon
M. van Zonneveld-Drost
Algemeen directeur
t +31 (0)6 42 398 770
e m.vanzonneveld-drost@rsgdeborgen.nl

Deelnemende VO scholen
• Nijeborg (00DI00 | 00DI02 | 00DI03 | 00DI06)
• Terra Oldekerk (01NJ02)
• Lauwers College Grijpskerk (00ZV05)

Samenvatting van het plan

De regio omvat de op 1 januari 2019 ontstane gemeente 
Westerkwartier. In de regio is al ruime tijd sprake van 
leerlingendaling in het voorgezet onderwijs en geldt 
(een verwachte) leerlingendaling van circa 20% in de 
komende vijftien jaar. De leerlingendaling heeft als gevolg 
dat bij de betrokken scholen diverse afdelingen onder 
druk staan en in de komende jaren verder onder druk 
zullen komen te staan. De scholen hebben daarom al 
moeten vooruitlopen op de leerlingen daling.

Zo overleggen zij samen met vo-scholen in andere 
regio’s in de provincie Groningen op provinciaal niveau 
met elkaar over maatregelen om het vo-onderwijs op 
niveau te houden. Westerkwartier kampt daarbij met een 
oplopende mate van uitstroom. Daarnaast zal er naar 
verwachting een personele vervangingsopgave ontstaan 
binnen de context van een lerarentekort. 

De schoolbesturen ervaren dat de gevolgen van maat-
schappelijke, beleidsmatige en regionale en ontwikke-
lingen dusdanig groot zijn voor het voortgezet onderwijs 
in Westerkwartier dat bestuurlijke samenwerking een 
duidelijke meerwaarde heeft. Vanwege deze regionale 
opgaven willen de besturen in de regio verkennen hoe ze 
hun bestaande samenwerking kunnen intensiveren, zodat 
leerlingen kunnen worden behouden voor de regio en: 

• Voor alle leerlingen de schoolsoorten, profielen/vakken 
en keuzemogelijkheden te blijven garanderen in de 
regio en waar mogelijk te verbreden;

• De continuïteit en kwaliteit van het vo-aanbod elkaar 
te ondersteunen en versterken in de eigen en gezamen-
lijke personele opgaven en de ontwikkeling van 
medewerkers;

• Voor besturen de onderlinge samenwerking nader te 
verkennen zodat meer middelen beschikbaar kunnen 
komen voor het onderwijs op de vestigingen.
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Deze regio bestaat uit de gemeenten
• Berkelland
• Haaksbergen
• Lochem

Penvoerder
Stichting Het Assink Lyceum

Bevoegd gezagnummer
40310

Contactpersoon
J.D. Speelman
Bestuurder a.i.
t +31 (0)6 22 801 019
e d.speelman@hetassink.nl

Deelnemende VO scholen
• Bouwmeester (05FB00 | 05FB01 | 05FB02 |  

05FB07 | 05FB08)
• Lochem (24TF00 24TF01 24TF02)
• Zone.college (31JC02)
• MaxX (26KR)

Samenvatting van het plan

Het Assink lyceum (Haaksbergen en Berkelland) en het 
Staring College (Lochem en Berkelland) hebben al enige 
jaren te maken met forse leerlingendalingen (afgelopen 
5 jaar ruim 11%). De prognoses voor de komende vijf jaar 
voorspellen eveneens een aanzienlijke krimp (ruim 16%) 
wat maakt dat beide scholen te maken hebben met een 
uitdagend vraagstuk om de doelmatigheid en de goede 
kwaliteit van het onderwijs te behouden.

Beide stichtingen zien zichzelf genoodzaakt een niet vrij-
blijvende samenwerking te bewerkstellingen om zo een 
breed en kwalitatief goed onderwijsaanbod aan te blijven 
bieden in de regio. Om die reden zijn de besturen voor-
nemens binnen 2 jaar een bestuurlijke fusie te realiseren. 
Op deze wijze kan er meer intensief worden samenge-
werkt tussen het Assink lyceum en het Staring College 
om verschraling van het onderwijsaanbod te voorkomen, 
kan deze samenwerking op een effectieve wijze bestuur-
lijk gecoördineerd worden en zijn er efficiency-slagen te 
maken wat betreft de betaalbaarheid van het onderwijs-
aanbod en de bedrijfsvoering. Hierdoor blijft voldoende 
divers en kwalitatief onderwijs beschikbaar in de drie 
betrokken gemeenten.
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Deze regio bestaat uit de gemeenten
• Borger-Odoorn
• Coevorden
• Emmen
• Westerwolde

Penvoerder
Sticht. Openb. Voortg. Onderw. Vlagtwedde

Bevoegd gezagnummer
42508

Contactpersoon
J.H. de Wit
Rector-bestuurder
t +31 (0)6 23 121 713
e j.dewit@rsgterapel.nl

Deelnemende VO scholen
• Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlagtwedde 

(16IH00 | 16IH03)
• Carmelcollege Emmen (00PF00)
• Hondsrug College (16VP00)
• TerraVMBO Emmen (01NJ10)
• PrO Emmen (26HX00)
• De Nieuwe Veste Coevorden (12IR00)
• Dollard College Bellingwolde (20CM03)
• Esdal College (20LA00 | 20LA02 | 20LA-03 | 20LA05 | 

20LA06 | 20LA07)

Samenvatting van het plan

Regio Emmen betreft een groot, uitgestrekt en vooral 
landelijk gebied. Het voortgezet onderwijs wordt 
verzorgd door 8 scholen(gemeenschappen) met 
15 vestigingen, verspreid over zeven woonkernen in 
vier gemeenten. De regio heeft al sinds 2014 te maken 
met leerlingendaling. De basisgeneratiecijfers laten 
dalingen tot 15% in vijf jaar zien, met als gevolg dat het 
onderwijsaanbod in de regio onder druk staat. Voor de 
komende vijftien jaar (2020-2035) wordt een terugloop 
van het aantal leerlingen in de regio verwacht van nog 
eens 13,2%. Daarnaast zal er de komende tien jaar naar 
verwachting een enorme personele vervangingsopgave 
ontstaan van zo’n 124 fte.

Voor de samenwerking in onderwijs en organisatie 
ondervinden de besturen regelmatig de beperking van 
de relatief grote fysieke afstanden tussen de onderwijs-
vestigingen en de beperkte mogelijkheden die het ov 
(busdiensten) biedt voor het tot stand brengen van 
onderlinge verbindingen. Ten slotte ervaren de besturen 
dat de gevolgen van maatschappelijke, beleids matige, 
regionale en landelijke ontwikkelingen dusdanig groot 
zijn voor het voortgezet onderwijs in de regio dat 
bestuurlijke samenwerking een duidelijke meerwaarde 
heeft. De gemeenschappelijke visie van de acht school-
besturen: De acht vo-schoolbesturen zien het als hun 
opgave om het voortgezet onderwijs in de regio te garan-
deren voor alle hier opgroeiende leerlingen. Dit houdt in 
dat zij duurzaam willen samenwerken. 

Deze samen werking is erop gericht hun (afzonderlijke 
en gezamenlijke) krachten en expertises te benutten en/
of bundelen. Zij stellen zich ten doel veelzijdig onderwijs 
te realiseren dat voldoende bereikbaar is met fiets of 
openbaar vervoer en dat toegesneden is op de onder-
wijsloopbaan, -vragen en -behoeften van de leerling. 
Zij dragen hiervoor gezamenlijk en individueel regionale 
verantwoordelijkheid. Zij willen dat voor iedere leerling 
woonachtig in de regio Emmen en omstreken toekomst-
bestendig voortgezet onderwijs behouden blijft en 
versterkt wordt, met een passend onderwijsniveau dat 
goed bereikbaar is en aansprekende keuzes biedt in de 
breedte.
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Deze regio bestaat uit de gemeenten
• Weert

Penvoerder
Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Bevoegd gezagnummer
41391

Contactpersoon
F. Stals
Directie Het College
t +31 (0)6 54 377 508
e f.stals@stichtinglvo.nl

Deelnemende VO scholen
• Het College Weert (02zr00 | 02zr03)
• Philips van Horne Sg (18dd00 | 18dd02)

Samenvatting van het plan

De regio Weert staat voor een grote uitdaging om het 
onderwijs duurzaam te houden in de regio. Het is van 
belang om een kwalitatief hoogwaardig en zo breed 
mogelijk onderwijsaanbod aan te kunnen bieden aan 
de leerlingen binnen Weert. 

Wat moet gebeuren? 
• Investeer in het versterken van de basis in plaats van 

het extra aanbod;
• Investeer in extra ondersteuningsmogelijkheden voor 

de leerlingen;
• Maak keuzes in het brede aanbod en doe dat wat je 

doet goed.

Daarnaast is er de uitdaging om recht te doen aan het 
maatschappelijke vraagstuk voor kansengelijkheid in 
het onderwijs, door bijvoorbeeld het inrichten van brede 
heterogene tweejarige (brug)klassen, wat in lijn is met 
VO beleid in Limburg, en uitstel van keuze voor het 
definitieve niveau van de leerling. Het aantal leerlingen 
binnen het voedingsgebied van deze scholen in Weert 
is de laatste jaren sterk gedaald en daalt de komende 
jaren nog verder. Met het huidige versnipperde (extra) 
onderwijsaanbod én met het normatief te veel aan m2 
onderwijsoppervlakte binnen de scholen in relatie tot 
de huidige en toekomstige leerlingenaantallen staat de 
financiële toekomst van de scholen onder druk. 

Om het best denkbare onderwijs aan onze leerlingen te 
kunnen blijven verzorgen, is het noodzakelijk om finan-
cieel gezond te zijn en te blijven. Het verminderen van 
personele inzet, niet meer of veel minder investeren 
in onderwijs, beperkter onderhoud van gebouwen, 
verschraling van onderwijsaanbod of de groepsgrootte 
van klassen vergroten, zijn opties. Deze hebben duidelijk 
niet de voorkeur. Het onderwijs gaan verzorgen binnen 
minder m2 is de enige optie. Dit zorgt ervoor dat onder-
wijsstromen verplaats moeten worden, wat maakt dat 
het gehele onderwijs in Weert ‘geheroriënteerd’ moet 
worden. In deze heroriëntatie op het onderwijs willen de 
scholen, meer vanuit een samenwerkingsmodel en niet 
vanuit concurrentie, op een duurzame manier het best 
denkbare onderwijs in Weert aanbieden.
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Deze regio bestaat uit de gemeenten
• Maastricht

Penvoerder
Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Bevoegd gezagnummer
41391

Contactpersoon
P. Corsten
Locatiedirecteur
t +31 (0)6 81 427 156
e p.corsten@stichtinglvo.nl

Deelnemende VO scholen
• Porta Mosana College (27VG)
• Sint-Maartenscollege (27ZH02 | 27ZH01)
• Bernard Lievegoed College (27ZJ02 | 27ZJ01)
• Terra Nigra (Pro 26HL)
• NOVO College (EOA)

Samenvatting van het plan

De gemeente Maastricht en LVO hebben de handen ineen 
geslagen om de herinrichting van het VO in de stad te 
realiseren. De basisgeneratie leerlingen in Maastricht 
e.o. krimpt sterk met zo’n 20% tot 2032. Dat leidt tot 
noodzakelijke aanpassingen aan de organisatie van het 
voortgezet onderwijs en de gebouwen zelf. Door krimp 
is overcapaciteit ontstaan die opgelost moet worden. 
Daarnaast zijn de meeste gebouwen functioneel en 
technisch (sterk) verouderd en staan niet altijd op de 
juiste plek.

De terugloop van leerlingenaantallen heeft ertoe geleid 
dat alle VO-scholen eigenlijk te klein zijn om een gezonde 
exploitatie te draaien en een volledig onderwijsaanbod te 
realiseren. De afgelopen jaren heeft op allerlei manieren 
verschraling plaatsgevonden op onderwijsaanbod, 
roosters, personeel, om tot sluitende begrotingen te 
komen. Dit lukt voor een tweetal locaties langdurig niet 
meer. Andere scholen hebben geen reserves om noodza-
kelijke aanpassingen aan onderwijs en hun gebouw uit te 
voeren. De VO-scholen in Maastricht staan financieel op 
overleven. De sjeu binnen het onderwijs-aanbod is eraf, 
er wordt aan leerlingen hoofdzakelijk het verplichte deel 
van vakken aangeboden.

Om deze trend te doorbreken en naar een breed onder-
wijsaanbod en gezonde exploitaties te komen, moeten er 
keuzes gemaakt worden in aantallen VO-locaties, onder-
wijsaanbod per locatie, herinrichting van gebouwen, ver- 
en nieuwbouw, samenwerkingsvormen tussen scholen, 
herontwerp van onderwijs en betrekken van partners 
in de stad zoals het Mbo en bedrijfsleven. Hiertoe is 
de afgelopen 2 jaar met de gemeente opgetrokken om 
hiervoor draagvlak in de stad te krijgen. Het einde van 
dit proces komt in zicht, wat zou betekenen dat vanaf 
schooljaar 2021-2022 begonnen kan worden met de 
overgangs fase van het VO in Maastricht.
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Deze regio bestaat uit de gemeenten
• Bergeijk
• Eersel
• Valkenswaard
• Veldhoven
• Waalre

Penvoerder
Ons Middelbaar Onderwijs

Bevoegd gezagnummer
41211

Contactpersoon
M. van Roosmalen
Rector Sondervick College
t +31 (0)6 51 713 608
e mroosmalen@sondervick.nl

Deelnemende VO scholen
• Rythovius College (18XR)
• SG Were Di (21GV)
• Sondervick College (15BS)

Samenvatting van het plan

De verwachte leerlingendaling bedraagt 13% in 5 jaar 
(periode 2019-2025). De leerlingendaling mondt uit in 
een verschraling van het onderwijsaanbod: afstoten van 
vmbo-profielen en van keuzevakken in de bovenbouw en 
(dreigende) sluiting gymnasium bij één van de scholen. 
De huidige situatie waarin de scholen zich bevinden 
varieert van fragiel (Were Di) tot bedreigend (Sondervick 
en Rythovius) als het gaat om het kunnen bieden van 
een breed schoolsoortenaanbod per individuele school. 
De negatieve gevolgen van leerlingendaling voor het 
onderwijsaanbod, welzijn en behoud van getalenteerd 
personeel en (uiteindelijk) voor de onderwijskwaliteit 
grijpen op elkaar in en kunnen leiden tot een nega-
tieve spiraal indien er niet onmiddellijk tot actie wordt 
overgegaan.

Hoewel de drie scholen van oudsher niet gewend zijn met 
elkaar samen te werken, zien zij meer samenwerking als 
de enige oplossing om een regionaal dekkend aanbod 
en goed onderwijskwaliteit te kunnen waarborgen, de 
kosten te verminderen en de kwetsbaarheid van de 
scholen te beperken. De scholen zijn voornemens om op 
meerdere vlakken intensief te gaan samenwerken. Het 
verder invullen van de gezamenlijke onderwijsvisie en 
doelstellingen zal de stap dichterbij brengen om ook over 
de inrichting en vorm van de structurele samenwerking 
na te denken. Ook daarvoor zal de komende jaren in het 
kader van dit regionaal plan tijd en geld gereserveerd 
moeten worden. 

Doelstellingen regionaal plan leerlingendaling 2021-2025: 
1. Versterken levensvatbaarheid scholen door verho-

ging in- en doorstroom leerlingen, leidend tot een 
marktaandeel van minimaal 55% in 2025;

2. Een regionaal afgestemd, gevarieerd en dekkend 
onderwijsaanbod;

3. Een kwaliteitsslag in het onderwijs op afstand, resul-
terend in afstandsonderwijs via nieuwe, gemeen-
schappelijke tools;

4. Een regionale, doelmatige en robuuste bedrijfs-
voering van het onderwijs, mede gericht op kosten-
verlaging onderwijsondersteunend personeel en 
bedrijfsvoering met 10% in 3 jaar tijd (per 1 augustus 
2024);

5. Strategische personeelsplanning wordt gezamenlijk 
uitgevoerd, gericht op behoud goed personeel.
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Deze regio bestaat uit de gemeenten
• Meierijstad
• Uden

Penvoerder
Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden

Bevoegd gezagnummer
40588

Contactpersoon
A.A.W.M. van Kemenade
Directeur/Bestuurder Udens College
t +31 (0)6 57 596 878
e a.vankemenade@udenscollege.nl

Deelnemende VO scholen
• Udens College (06HF00 | 06HF02)
• Elde College (04GU00 | 04GU06 | 04GU08)
• VO Veghel (04SU00 | 04SU02)

Samenvatting van het plan

De besturen binnen de aangrenzende gemeenten Uden 
en Meierijstad voelen de gezamenlijke verantwoordelijk-
heid om goed en voldoende onderwijsaanbod in de regio 
te faciliteren voor nu en in de toekomst. Echter staat het 
onderwijsaanbod in de regio onder druk door het dalende 
leerlingaantal in de regio. Het leerlingaantal daalt t/m 
2032 en vanaf 2033 vindt een stabilisatie plaats.

De regiovisie en het activiteitenplan zijn opgesteld ten 
behoeve van een open verkenning naar samenwerking 
tussen het Elde College en het Udens College (zie activi-
teiten-planning 1.2.1 activiteit 1). Op het moment van de 
aanvraag worden door de besturen in de bewuste regio 
alle mogelijke onderwijsvormen aangeboden. In de regio 
is te zien dat een verschaling van het onderwijsaanbod 
ontstaat door het dalende leerlingenaantal. Bij een 
ongewijzigd beleid dalen de leerlingenaantallen van de 
profielen BWI, PIE en E&O op het Udens College in 2030 
onder de stichtingsnorm. De profielen PIE, Groen en D&P 
op het Elde College vallen nu al onder de stichtingsnorm. 
Bij een ongewijzigd beleid komen de opleiding PRO en 
het profiel BWO daar in 2030 bij.

De daling van het leerlingenaantal heeft effecten op 
de kwaliteit, de betaalbaarheid en het aanbod van het 
onderwijs. Daarmee staat thuisnabij onderwijs in de 
regio onder druk. De besturen staan voor behoud van het 
onderwijsaanbod in de regio met de focus op opleidingen 
en profielen onder de stichtingsnorm en kleine klassen. 
Hierdoor blijven de bestaande reisafstanden van leer-
lingen intact.
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Deze regio bestaat uit de gemeenten
• Venlo

Penvoerder
Samenwerkingsstichting Voortgez. Onderw. regio Venlo

Bevoegd gezagnummer
40842

Contactpersoon
E. Vissers
Regiocoordinator STO Nrd en midden Limburg
t +31 (0)6 53 644 383
e evissers@ogvo.nl

Deelnemende VO scholen
• Valuascollege (01GN)
• Blariacumollege (19HR)
• College Den Hulster (16XD)
• Velddijk VSO (22OG)
• Wildveld (17UX)

Samenvatting van het plan

De regio Venlo wordt al jaren geconfronteerd met een 
forse krimp die zich in de komende jaren onverminderd 
zal doorzetten. De druk op het voortgezet onderwijs 
(en ander onderwijs in Venlo) is hoog en een gerichte, 
regionale aanpak is onontbeerlijk. De middelen die 
het ministerie van OCW in het kader van de subsidie-
regeling leerlingendaling beschikbaar maakt zijn voor 
OGVO en haar partners dan ook cruciaal om kwalitatief 
goed onderwijs in de regio Venlo ook voor de toekomst 
te borgen.

Samen met haar partners vanuit het vo, het po, mbo 
en hbo (zowel betrokken besturen, school directeuren, 
docenten en teamleiders) alsook de gemeente Venlo zijn 
plannen uitgewerkt die voortbouwen op eerder geïniti-
eerde samenwerkings initiatieven zowel op onderwijs-
kundig vlak als qua huisvesting. Nu doorpakken met als 
motto: “Tijd voor (school) ontwikkeling; op weg naar 
duurzaam goed onderwijs in de regio Venlo”.

Essentie van de ontwikkelde plannen is:
• Het in stand houden van drie brede scholencampussen 

met vmbo, havo en vwo om onderwijs “thuis-nabij” 
aan alle toekomstige leerlingen aan te kunnen blijven 
bieden en die daarnaast ook alle drie een eigen onder-
scheidend onderwijsconcept & profiel hebben;

• Optimalisatie en innovatie onderwijsaanbod: Het 
realiseren van OGVO-brede samenwerking (kwaliteit 
en efficiency) op het gebied van de beroepsgerichte 
vakken, keuzevakken en kleine vakken, alsook de 
ontwikkeling en implementatie van nieuw aanbod en 
de inzet op onderwijsinnovatie;

• Samenwerking in de onderwijskolom po-vo-mbo/hbo;
• Huisvesting: Het optimaliseren van de toekomstige 

inrichting van de onderwijsomgeving binnen OGVO 
in samenwerking met andere (onderwijs)partners in 
de regio;

• Strategisch personeelsbeleid: Flexibilisering van de 
inzet van personeel (primair tussen de OGVO-scholen, 
maar ook tussen het vo en het po/mbo/hbo) en focus 
op professionalisering van docenten. Met deze plannen 
wordt 100% van de vo-leerlingen in de regio Venlo 
bereikt en wordt “thuis-nabij” onderwijs voor alle 
vo-leerlingen in de toekomst zeker gesteld.
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Deze regio bestaat uit de gemeenten
• Berg en Dal
• Beuningen
• Druten
• Heumen
• Mook en Middelaar
• Nijmegen
• West Maas en Waal
• Wijchen

Penvoerder
Stichting Alliantie Voortgez. Onderw. v. Nijmegen

Bevoegd gezagnummer
41285

Contactpersoon
R.G. de Graaf
Subsidie coordinator
t +31 (0)6 42 203 607
e r.dgraaf@nsg-groenewoud.nl

Deelnemende VO scholen
• nsg (02VE)
• Kandinsky College (02ST)
• Canisius College (01VN | 01VN03 | 01VN04)
• College Molenhoek (02ST04 | 02ST05)
• SSGN (20EO00)
• Stedelijk Gymnasium (20CI00)
• Dominicus College (14NQ00)
• Mondial College (21SK00 | 21SK01)
• Citadel College (30AU01 | 30AU00)
• Maas Waal College (00OB00 | 00OB03)
• Pax Christi (17IR02 17IR00 | 17IR01)
• Montessori College (00RZ00 | 00RZ01)
• Keizer Karel College (00CB00)
• Notre Dame (02QQ)
• PRO College (26JR00 Nijmegen)

Samenvatting van het plan

In de brede regio Nijmegen krimpt in de periode 2015-
2025 het totaal aantal leerlingen in de gehele regio met 
bijna 12%. Deze leerlingdaling treft het westelijk deel 
van de stad en regio echter onevenredig hard (22%). 
Als gevolg van deze ontwikkeling hebben de twee grote 
schoolbesturen in deze regio, te weten de Scholengroep 
Rijk van Nijmegen (5.231 leerlingen Duo per 1-10-2019,) 
en Stichting Alliantie VO (10.628 leerlingen, Duo per 
1-10-2019), naar elkaar de intentie uitgesproken om per 
1 augustus 2021 te fuseren. 

Gezamenlijk bedienen de scholen van deze twee 
besturen bijna 80% van de leerlingen in de gehele regio. 
In het westelijk deel betreft dat zelfs meer dan 90%. 
Het belangrijkste argument voor de fusie is de erken-
ning vanuit beide schoolbesturen dat er in vergaande 
gezamen lijk heid de beste keuzes kunnen worden 
gemaakt voor het creëren van een kwalitatief goed en 
een kwantitatief breed onderwijsaanbod én het in stand-
houden van een financieel duurzaam gezond scholen-
palet in de regio.

Om voor de leerlingen in deze krimpregio ook in de 
toekomst een aantrekkelijk en kwalitatief hoogstaand 
onderwijsaanbod te kunnen waarborgen, willen de 
besturen een viertal ontwikkelingen in gang zetten dan 
wel intensiveren. Dat betreft: 

1. De herindeling van het scholenpalet voor vmbo-t/
havo/vwo in het westelijk deel van de regio/stad, 
resulterend in een fusie van twee scholen (Dominicus 
College en Kandinsky College) naar één school;

2. Het creëren van een bovenschools aanbod in de stad 
Nijmegen voor de ‘kleine’ keuzevakken op vmbo-t/
havo/vwo;

3. Voor het vmbo-beroepsgericht wordt er gestreefd 
naar een tweetal Techniek-‘hotspots’, zowel in de 
stad als in de westelijke regio;

4. In aanvulling op deze hotspots wordt er met het ROC 
een ontwikkeling ten aanzien van doorlopende leer-
lijnen en een leerroute in gang gezet.
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Deze regio bestaat uit de gemeenten
• Opsterland
• Smallingerland

Penvoerder
Stg. OSG Singelland, Openb. VO Smallingerland en 
omgeving

Bevoegd gezagnummer
13586

Contactpersoon
P. Schram
Voorzitter van het College van Bestuur Stichting OSG 
Singelland
T +31 (0)512 582 345
E p.schram@singelland.nl

Deelnemende VO scholen
• OSG Singelland (04YE00 | 04YE03 | 04YE08 | 04YE09)
• CSG Liudger (25CM00 | 25CM04 | 25CM10 

Smallingerland)
• Burgemeester Harmsma School (01WM00 Opsterland)

Samenvatting van het plan

De schoolbesturen die in de regio Opsterland-
Smallingerland betrokken zijn bij deze aanvraag zijn 
de Stichting de Burgemeester Harmsma School, Stichting 
OSG Singelland en Stichting voor Christelijk VO voor de 
regio Oost Friesland (CSG Liudger).

Deze regio heeft de afgelopen vijf jaar te maken gehad 
met een flinke daling van het aantal leerlingen (11%); een 
krimp die zich naar verwachting de komende vijftien jaar 
zal doorzetten (15%). Dit zal leiden tot een verschraling 
van het huidige aanbod aan vmbo-profielen in de regio. 
In minder mate is dat het geval voor het huidige onder-
wijsaanbod op havo- en vwo-niveau. Tevens vraagt 
borging van het praktijkonderwijs in de regio aandacht. 
Door de krimp staat bovendien het voortbestaan van 
de Burgemeester Harmsma School in de gemeente 
Opsterland onder druk. Een bedreiging die samenhangt 
met de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs in 
de regio is het natuurlijk verloop en de kwaliteit van 
het personeel.

De voorgenomen bestuurlijke fusie tussen de 
Burgemeester Harmsma School en OSG Singelland 
biedt mogelijkheden om optimale werkgelegenheid 
te realiseren. Om toekomstbestendig en toegankelijk 
onderwijs te realisweren in de regio, is samenwerking 
tussen de betrokken schoolbesturen noodzakelijk.
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Deze regio bestaat uit de gemeenten
• Appingedam
• Delfzijl
• Het Hogeland
• Loppersum

Penvoerder
Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs 
tussen Lauwers en Eems-stg

Bevoegd gezagnummer
13683

Contactpersoon
E.J. Holsteijn
Plaatsvervangend rector
t +31 (0)595 425 005
e l.holsteijn@hogeland.nl

Deelnemende VO scholen
• Het Hogeland College (16ZK00 | 16ZK01 | 16ZK02)
• Dollard College Woldendorp (20CM07)
• Terra (01NJ01 | 01NJ16)
• George Martens School (30JM00)
• Theda Mansholt College 30PP00 | 30PP04)

Samenvatting van het plan

In dit plan beschrijven VO-Eemsdelta, Het Hogeland 
College, Terra en het Dollard College hoe zij denken een 
hoogwaardig en volledig onderwijsaanbod te continueren 
ondanks de krimp. Daarbij gaan Het Hogeland College 
en VO-Eemsdelta verder samenwerken op weg naar een 
bestuurlijke fusie. In Winsum gaan Terra en Het Hogeland 
College verder samenwerken en in Appingedam wordt 
er samengewerkt tussen het vmbo en mbo. Om een 
volledig vmbo-aanbod aan te blijven bieden zal er met 
het bedrijfsleven worden samengewerkt.
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Deze regio bestaat uit de gemeenten
• Steenwijkerland

Penvoerder
Stichting Voortgezet Onderwijs 
Steenwijkerland-Weststellingw

Bevoegd gezagnummer
41295

Contactpersoon
B.G.J. Lubberdink
Bestuurder
t +31 (0)6 12 972 124
e b.lubberdink@svosw.nl

Deelnemende VO scholen
• RSG Tromp Meesters (16GZ00 | 16GZ01 | 16GZ03)
• Praktijkschool Tromp Meesters (29VY00)
• CSG Eekeringe (23WU00)

Samenvatting van het plan

De regio omvat de gemeente Steenwijkerland. 
Deze gemeente in de kop van Overijssel kent nu nog 
drie zelfstandige scholen voor voortgezet onderwijs. 
Deze scholen zijn vanaf 2018 onderdeel van de stichting 
voortgezet onderwijs Steenwijkerland-Weststellingwerf 
(SVOSW). De stichting is de enige aanbieder vo in de 
gemeente. Het voedingsgebied van de scholen strekt zich 
uit over de gemeenten Steenwijkerland, Westerveld en 
Weststellingwerf.

De leerlingendaling in de regio was in de afgelopen 
periode al meer dan 10%. In de periode 2017-2022 
be-draagt de leerlingendaling 18,3%. Dat is voor ons 
reden geweest om een aanvraag in te dienen voor de 
subsidieregeling leerlingendaling. Daarmee kunnen wij 
zonder dat wij hiermee een te grote druk op de toch al 
krimpende lumpsum personeel van de scholen leggen 
onze doelen voor de nabije toekomst realiseren. Het 
voornaamste doel is uiteraard het thuisnabij aan kunnen 
blijven bieden van een breed onderwijsaanbod in de 
regio. Dat geldt met name voor het aanbod basis- en 
kaderberoepsgerichte leerweg op de twee scholen, 
het mavo-aanbod van CSG Eekeringe en/of RSG Tromp 
Meesters en het praktijkonderwijs.

Het realiseren van een duurzame samenwerking tussen 
de twee scholen vormt de kern van de aanvraag. Op basis 
daarvan is in de afgelopen periode door de directies en 
het bestuur een verkenning uitgevoerd naar de meest 
wenselijke en duurzame samenwerkingsvorm. Dat is 
vooralsnog de vorming van één brede scholengemeen-
schap. Wat daarvoor aan additionele middelen nodig 
is hebben wij beschreven in de regiovisie en het acti-
viteitenplan. Vanuit de organisatie stellen wij zelf ook 
middelen (tijd) beschikbaar aan onze medewerkers om 
het beoogde doel dan wel een duurzaam alternatief in de 
komende jaren te realiseren en te verankeren in de regio.
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Deze regio bestaat uit de gemeenten
• Alkmaar
• Bergen (L.)
• Boxmeer
• Cuijk
• Gennep
• Grave
• Mill en Sint Hubert
• Sint Anthonis

Penvoerder
Ons Middelbaar Onderwijs

Bevoegd gezagnummer
41211

Contactpersoon
I.W.G. Heere
Rector Merletcollege
t +31 (0)6 83 289 538
e i.heere@merletcollege.nl

Deelnemende VO scholen
• Elzendaalcollege (17HN00 | 17HN02)
• Metameer (16SW03) 
• Sint Anthonis Metameer (16SW03)
• Merletcollege (19RX00 | 19RX01 | 19RX02 Mill |  

19RX05 Grave)
• Pro College Boxmeer (30MM00)

Samenvatting van het plan

Land van Cuijk en Maasduinen is een regio die op dit 
moment een divers en breed voortgezet onderwijs-
aanbod kent. De regio krijgt de komende 10 jaar te maken 
met een aanzienlijke leerlingenkrimp. In de regio zijn 
volop mogelijkheden om door samen te werken tussen 
de scholen het brede en diverse aanbod in stand te 
houden. De eerste stappen om hier vorm aan te geven 
zijn gezet. De opbrengst hiervan bevestigt enerzijds de 
noodzaak tot samenwerking maar maakt ook duidelijk 
dat samenwerken een complexe opgave is.

Om het ingezette proces succesvol te continueren hebben 
de schoolleiders uit de regio hun ambitie, doelen en 
activi teiten geconcretiseerd in deze subsidieaanvraag. 
Kern van de opgave in de regio is het samen herin-
richten van het onderwijslandschap in de regio. Door 
dit proces nu in gang te zetten kan het aanbod van 
voortgezet onderwijs in de regio behouden worden en 
is het onderwijs in de regio, ook na de subsidieperiode 
toekomstbestendig.
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Deze regio bestaat uit de gemeenten
• Duiven
• Montferland
• Zevenaar

Penvoerder
Stichting Quadraam

Bevoegd gezagnummer
13554

Contactpersoon
L.H.M. Lucas
Voorzitter centrale directie van het Candea College
t +31 (0)6 20 344 806
e l.lucas@candea.nl

Deelnemende VO scholen
• Liemers College (16SK00 | 16SK01 | 16SK05 | 16SK07)
• Candea College (03RR00 | 03RR04)
• Symbion (08PS00)

Samenvatting van het plan

De drie scholen voor voortgezet onderwijs (VO) in de 
Liemers – het Candea College, het Liemers College en 
Symbion (praktijkonderwijs, Pro, vallend onder het 
bevoegd gezag van Stichting Quadraam – gaan binnen 
de aangrenzende gemeenten Zevenaar, Duiven en 
Montferland samenwerken onder het motto: ‘geen leer-
ling de Liemers uit’. De scholen gaan samenwerking aan 
om een breed onderwijsaanbod in de regio te behouden. 
Het brede onderwijsaanbod in de regio staat onder druk, 
doordat er op 1 januari 2020 gemiddeld 30% minder 
0-jarigen dan 15-jarigen zijn in de regio.

Momenteel worden alle mogelijke vormen van regulier 
VO-onderwijs in de regio aangeboden. In de regio is 
echter waargenomen dat verschraling van het onderwijs-
aanbod ontstaat. De leerlingenaantallen van de profielen 
E&O en MVI op het Candea College vallen op dit moment 
al onder de stichtingsnorm. Bij een ongewijzigd beleid 
komt het profiel D&P (Candea College) in 2030 eveneens 
onderdruk te staan doordat de leerlingenaantallen in 
2030 onder de stichtingsnorm vallen. De daling van de 
leerlingenaantallen heeft gevolgen voor de kwaliteit en 
het aanbod van het onderwijs. Met deze gevolgen staat 
het aanbieden van breed en valide onderwijsaanbod in 
de regio onder druk. De samenwerking tussen de drie 
scholen behelst het behouden van een breed en aantrek-
kelijk onderwijsaanbod in de regio. De inzet is drieledig: 

1. Behoud van de opleidingen en profielen die onder de 
stichtingsnorm vallen;

2. Samenwerking met het primair onderwijs (PO) om de 
leerlingen voor de regio te behouden;

3. Een inclusief onderwijsaanbod (definitie: leerlingen 
die vormen van extra ondersteuning behoeven) 
ontwikkelen, zodat kan worden voorzien in de onder-
wijsbehoeften van een deel van de doelgroepen die 
nu buiten de regio VO- en VSO-onderwijs volgen.
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Deze regio bestaat uit de gemeenten
• Den Helder
• Hollands Kroon
• Schagen
• Texel

Penvoerder
Stichting Scholen aan Zee

Bevoegd gezagnummer
40931

Contactpersoon
R. de Voogd
Voorzitter College van Bestuur
t +31 (0)223 540 300
e r.devoogd@scholenaanzee.nl

Deelnemende VO scholen
• RSG Wiringherlant (17DD00)
• De Pijler (26JY00)
• Clusius College Schagen (25EF09)
• Lyceum aan Zee (00MV00 | 00MV01 | 00MV02 | 

00MV06 | 00MV07) 
• Regius College Wilhelminalaan (16CX00 | 16CX04 | 

16CX08 | 16CX09)
• Regius College Praktijkonderwijs (19SQ00)
• OSG De Hogeberg (16KP00)

Samenvatting van het plan

Samen vormen de gemeenten Den Helder, Hollands 
Kroon, Schagen en Texel de uitgestrekte regio Kop van 
Noord-Holland. De regio kent sinds 2015 een krimp in 
leerlingenaantal van 12,5%, welke naar verwachting zal 
doorzetten met nog eens 12% tot 2035. De leerlingen-
daling op alle onderwijssoorten zorgt voor kleine 
leerlingenaantallen per leerjaar en verdunning in de 
verschillende profielen. De dusdanig grote afstanden 
tussen de vestigingen zorgen er daarnaast voor dat 
leerlingen vaak gebonden zijn aan het lokale onderwijs-
aanbod en op dit moment vaak al een flinke reisafstand 
te overbruggen hebben. Het verdwijnen van vestigingen 
of aanbod van onderwijssoorten, profielen en keuze-
vakken is daarom zeer onwenselijk en zal op zijn minst 
een verdere beperking in keuzevrijheid opleveren. 

De besturen voor voortgezet onderwijs in de regio Kop 
van Noord-Holland willen gezamenlijk werken aan 
toekomstbestendig onderwijs. Leidend hierbij is de 
opvatting dat toekomstbestendig onderwijs een gemeen-
schappelijke opgave is waar gezamenlijk verantwoorde-
lijkheid voor wordt genomen. De uitgangspunten die zij 
hierbij hebben geformuleerd zijn: 

1. Thuisnabij onderwijs bieden op ieder niveau: de 
dusdanig grote afstanden tussen de vestigingen 
zorgen ervoor dat leerlingen vaak gebonden zijn 
aan het lokale onderwijsaanbod. Om thuisnabij 
onderwijs te kunnen blijven bieden, is de ambitie dat 
minimaal het bestaande aanbod op onder-wijsni-
veaus behouden wordt. Hiervoor willen de besturen 
inzetten op het bieden van onderwijs dat volumeon-
afhankelijk is;

2. Interessante keuzemogelijkheden behouden 
voor leerlingen: leerlingen moet voldoende keuze 
geboden blijven in zowel onderwijssoort, profiel als 
keuzevakken. Ook moet extra aanbod waar moge-
lijk behouden blijven om geen verschraling te laten 
optreden in de aantrekkelijkheid van het onderwijs;

3. Optimaal gebruikmaken van de bestaande facili-
teiten: door optimaal gebruik te maken van eigen 
en elkaars bestaande (praktijk)faciliteiten, wordt 
het mogelijk een breed aanbod in stand te houden 
ondanks een kleiner leerlingenaantal dat gebruik 
maakt van faciliteiten.
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Deze regio bestaat uit de gemeenten
• Geldrop-Mierlo
• Gemert-Bakel
• Helmond
• Laarbeek

Penvoerder
Stichting Voortgezet Onderwijs Gemert e.o.  
(thans Onderwijsstichting De Peel)

Bevoegd gezagnummer
40856

Contactpersoon
A. Bressers
Bestuurder
t +31 (0)6 51 601 299
e bestuur@commanderijcollege.nl

Deelnemende VO scholen
• Strabrecht College (01XL00)
• Commanderij College (25MG)
• Jan van Brabant College vestiging Deltaweg (00NE)
• Jan van Brabant College vestiging Molenstraat (14LF00)
• OMO Scholengroep Helmond (20JX0)
• OMO Scholengroep Helmond Praktijkschool (20JX11)

Samenvatting van het plan

In de regio Zuidoost-Brabant, bestaande uit de 
gemeenten Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond 
en Laarbeek is al enige tijd sprake van leerlingendaling. 
De afgelopen vijf jaar is het leerlingenaantal afgenomen 
met 11,5% en deze daling zal naar verwachting tot 2035 
met nog eens 9,5% voortzetten. De leerlingendaling heeft 
tot gevolg dat diverse afdelingen en profielen van de 
scholen in de regio onder druk staan. De huidige situatie 
is op een aantal plekken kwetsbaar en met de voort-
zetting van de leerlingendaling zal deze kwetsbaarheid 
toenemen.

Kernopgave voor de regio is om binnen een context van 
afnemende middelen (door minder leerlingen) en een 
toenemend beroep op het voortgezet onderwijs vanuit 
de samenleving toekomstbestendig te blijven. Meer 
specifiek zullen de besturen moeten gaan werken aan 
de volgende opgaven: 

1. Het realiseren van een bestuurlijke fusie per 1 januari 
2022; 

2. Het anders organiseren van het onderwijs om de 
bovenbouw van het vmbo, de havo en het vwo meer 
doelmatig en eigentijds vorm te geven; 

3. Het versterken van de continuïteit in de leerlingen-
populatie door: a.Het ontwikkelen van doorlopende 
leerlijnen po-vo; b.Internationalisering 2.0: invulling 
geven aan de toestroom van internationale kennis-
werkers, arbeidsmigranten en statushouders;

4. Voldoende en eigentijds gekwalificeerd personeel 
aantrekken en behouden.
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Deze regio bestaat uit de gemeenten
• De Fryske Marren
• Heerenveen

Penvoerder
Stg. Openbare Scholen Groep Sevenwolden

Bevoegd gezagnummer
41750

Contactpersoon
R. Schoenmaker
Voorzitter College van Bestuur
t +31 (0)513657385
e h.schoenmaker@sevenwolden.nl

Deelnemende VO scholen
• Bornego Lyceum (25CV00)
• OSG Sevenwolden Kei College (05AC00)
• OSG Sevenwolden (14FW)
• OSG Sevenwolden De Compagnie (26KP)
• Nordwin College (12VI08)
• Bogerman Douwe Aukkesstraat (25CR10)

Samenvatting van het plan

De regio omvat het aaneengesloten gebied bestaande 
uit het grondgebied van de gemeenten Heerenveen en 
De Fryske Marren. In de regio is al ruime tijd sprake van 
leerlingendaling in het voortgezet onderwijs en geldt (een 
verwachte) leerlingendaling van 17,3% in de komende 
vijftien jaar. De leerlingendaling heeft als gevolg dat bij de 
betrokken scholen diverse afdelingen onder druk staan en 
in de komende jaren verder onder druk zullen komen te 
staan. Daarnaast ervaren de besturen dat de impact van 
maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen (van 
leerlingendaling, STO, vmbo-mbo-trajecten, kansenon-
gelijkheid tot en met passend Onderwijs) dusdanig groot 
is dat zij de slagkracht van afzonderlijke besturen en hun 
stafdiensten overstijgen.

Vanwege deze regionale opgaven willen de besturen in 
de regio verkennen hoe ze hun bestaande samenwerking 
kunnen intensiveren, zodat leerlingen kunnen worden 
behouden voor de regio en:

1. De verticale lijn po-vo-mbo in de regio wordt 
versterkt door hybride vormen van onderwijs te 
benutten;

2. De bestuurlijke slagkracht versterkt wordt.
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Deze regio bestaat uit de gemeenten
• Beesel
• Echt-Susteren
• Leudal
• Maasgouw
• Roerdalen
• Roermond

Penvoerder
Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Bevoegd gezagnummer
41203

Contactpersoon
P.M. Slegers
Lid College van Bestuur
t +31 (0)475 322 324
e p.slegers@soml.nl

Deelnemende VO scholen
• BC Broekhin (14PS00)
• ROER College Schöndeln (03XF00)
• Niekée (03XF04)
• NT2 Mundium (03XF05)
• Grescollege (14PS03)
• Connect College (16PE00 | 16PE01)
• Sint Ursula (17GT00 | 17GT02)
• CITAVERDE College (21CS02)
• Praktijkonderwijs Roermond e.o. (23HH00)

Samenvatting van het plan

Schoolbestuur SOML werkt samen met Gilde Opleidingen 
(mbo), Praktijkonderwijs Roermond en CITAVERDE 
College (vo/mbo) om onderwijs in de regio inhoudelijk 
versterken en krimpbestendig te maken. De onderwijs-
partners hebben een gezamenlijke opdracht geformu-
leerd voor samenwerking:

• Onderwijspartners nemen verantwoordelijkheid om de 
uitdagingen voor onderwijs in de regio eendrachtig en 
waar mogelijk integraal te beantwoorden. Ze zoeken 
een antwoord op dalende leerlingenaantallen, waarbij 
het belang van de leerling en de kennisontwikkeling in 
de regio voorop staan;

• De onderwijsorganisaties werken daartoe intensief 
samen met maatschappelijke partners, bedrijven, 
instellingen en overheden. Zij initiëren moderne en 
op de regionale arbeidsmarkt gerichte onderwijs-
programma’s en onderwijsarrangementen, die op 
elkaar aansluiten en voeren deze waar mogelijk hoog-
waardig en efficiënt samen uit;

• De onderwijsorganisaties ontwikkelen onderwijs dicht 
bij de arbeidsmarkt en richten samen met het bedrijfs-
leven, vernieuwende en aantrekkelijke (mogelijk 
digitale) onderwijsomgevingen in om onderwijs-
programma’s hoogwaardig en efficiënt uit te voeren;

• Onderwijsorganisaties maken waar mogelijk gebruik 
van de aanwezige kennis in de regio en zoeken 
mogelijkheden om deze actief aan te vullen c.q. te 
versterken;

• Besparingen door een efficiënte bundeling van 
middelen, investeren partners direct in kwaliteits-
verbetering en in het handhaven, versterken of zelfs 
uitbreiden van het regionale onderwijsaanbod.
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Deze regio bestaat uit de gemeenten
• Alkmaar
• Bergen (NH.)
• Castricum
• Heerhugowaard
• Heiloo
• Langedijk

Penvoerder
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs 
Noord-Holland-Noord

Bevoegd gezagnummer
13652

Contactpersoon
R.B.M. Rigter
Voorzitter College van Bestuur
t +31 (0)72 56 71 067
e rrigter@sovon.nu

Deelnemende VO scholen
• Willem Blaeu (01XF00)
• Focus (08UV00)
• Berger Scholengemeenschap (16ST00)
• De Viaan (19YT00)
• Stedelijk Dalton College Alkmaar (19ZQ00)
• Huygens College (19ZX00)
• Murmellius Gymnasium (20AA00)
• Clusius College Alkmaar (25EF)
• Bonhoeffer College (00ZD00)
• Jac P Thijsse College (20MH)
• Adriaan Roland Holstschool (16TS03)
• NH PCC Het Lyceum (02QX)
• Trinitas College Han Fortmann (00XA)
• CSG Jan Arentsz (02TD)

Samenvatting van het plan

De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugo-
waard, Heiloo en Langedijk vormen voor deze aanvraag 
samen de regio Noord-Kennemerland. 

In de regio is al langere tijd sprake van leerlingendaling 
die naar verwachting de komende jaren door zal zetten. 
Basisgeneratiecijfers laten krimp tot wel 17% zien en de 
verwachting is dat het leerlingenaantal op de deelne-
mende vestigingen de komende 15 jaar met nog eens 
7,5% afneemt. Leerlingendaling zorgt ervoor dat aanbod 
en kwaliteit van onderwijs onder druk komen te staan: 
kleine leerlingenaantallen zorgen onder andere voor 
kwetsbaarheid in het behoud en de kwaliteit van afde-
lingen, profielen en keuzevakken. De leerlingendaling 
zorgt daarnaast voor een krimp in werkgelegenheid. 
Echter zorgt het natuurlijk verloop voor een personele 
vervangingsvraag van bijna 300 fte tot 2030. Daarbij komt 
krapte op de arbeidsmarkt en minder bestedingsruimte 
welke het vinden van voldoende (ondersteunend) perso-
neel bemoeilijken. 

De besturen voor voortgezet onderwijs in de regio 
Noord-Kennemerland zijn tot op heden met name 
vanuit het vmbo met elkaar in gesprek geweest en willen 
gezamenlijk werken aan toekomstbestendig onderwijs in 
het hele vo. Leidend hierbij is de opvatting dat toekomst-
bestendig onderwijs een gemeenschappelijke opgave 
is waar gezamenlijk verantwoordelijkheid voor wordt 
genomen. Ze hebben de volgende doelstellingen gefor-
muleerd waarbij activiteiten zijn opgesteld waarvoor ze 
subsidie aanvragen: 

1. Het ontwikkelen en handhaven van een rijk, gevari-
eerd en doelmatig aanbod in het vmbo binnen het 
beschikbaar volume waarbij faciliteiten efficiënt en 
effectief worden benut;

2. Het behouden en versterken van huidige aanbod 
havo/vwo keuzemogelijkheden die leerlingen daar-
binnen hebben.
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Deze regio bestaat uit de gemeenten
• Almelo

Penvoerder
St. v. Prot. Chr. Onderwijs voor Almelo en omgeving

Bevoegd gezagnummer
40348

Contactpersoon
H. Freitag
Bestuurder a.i.
T +31(0)546 581 440
E h.Freitag@noordik.nl

Deelnemende VO scholen
• Het Noordik (02DO00 | 02DO01)
• Pius X College (02EK00 | 02EK01)
• Erasmus (04HR00 | 04HR04 | 04HR06 | 04HR07 | 

04HR08)
• Canisius (16VI00)
• Erasmus PRO (19UP00)

Samenvatting van het plan

De schoolbesturen VO in de gemeente Almelo zijn 
reeds sinds 2017 met elkaar aan de slag om oplossingen 
te vinden voor de duurzame instandhouding van het 
onderwijsaanbod in Almelo. In deze subsidieaanvraag 
participeren Het Noordik, Het Erasmus, Pius X College en 
scholengemeenschap Canisius.

Op dit moment wordt al het mogelijke VO-onderwijs-
aanbod aangeboden in de stad. Het onderwijsaanbod 
staat echter in kwantitatieve en kwalitatieve zin onder 
druk door het dalende leerlingenaantal (ca. 21% krimp 
tussen nu en 2035). In Almelo wordt concurrentie tussen 
de scholen als een belangrijk struikelblok ervaren. 
De urgentie om samen te werken wordt onderstreept 
en de uitwerking van de bestuurlijke samenwerking is 
voor het vmbo-aanbod in een vergevorderd stadium. 
Het draagvlak in de organisaties is groot; het beroeps-
gerichte vmbo-onderwijsaanbod in Almelo van Het 
Noordik, Erasmus en Pius X College wordt per 1-8-22 
samen gevoegd in één school (aan de voorkant, aan de 
achterkant blijven drie BRIN’s bestaan). Leerlingen krijgen 
een breed aanbod van beroepsoriënterend onderwijs 
en profielen aangeboden, met volop doorstroom-
kansen (beroepskeuzeontwikkeling en doorstroom in 
de beroepskolom), gericht op het bevorderen van gelijke 
kansen voor alle Almelose vmbo’ers.

Door de concurrentie weg te nemen wordt de positie 
van het vmbo in Almelo versterkt en kunnen onder-
wijskundige en bestuurlijke voordelen worden geboekt. 
Dit proces kost de komende 1,5 jaar nog veel tijd en 
energie; het is een uniek, complex en tijdrovend project 
om met drie organisaties één school te realiseren. Ook 
de huidige praktijk voor mavo/havo/vwo-aanbod in 
Almelo (concurrentie) en de inzichten in de dalende 
leerlingen aantallen in de toekomst maken dat de school-
besturen willen verkennen of en hoe samenwerking een 
oplossing kan zijn om dit aanbod in stand te houden (zie 
activiteitenplan).
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Deze regio bestaat uit de gemeenten
• Achtkarspelen
• Noardeast-Fryslân

Penvoerder
Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs 
Fryslân-Noord

Bevoegd gezagnummer
13603

Contactpersoon
F. Bangma
Voorzitter CvB
t +31 (0)588 801 104
e fbangma@ovo-fryslannoord.nl

Deelnemende VO scholen
• Lauwerscollege Buitenpost (00zv00 | 00zv02)
• Impulse Kollum (20dl)
• Dockinga College (00zx)
• Prodokkum (05ne)

Samenvatting van het plan

De regio Noordoost-Friesland (NOF) krijgt de komende 
jaren te maken met een flinke leerlingendaling van 
ruim 20%. Door de leerlingendaling staan de kwaliteit 
en de diversiteit in ons onderwijsaanbod onder druk. 
In dat kader, maar ook met het oog op de toekomst, is 
het ontwikkelen van een visie op duurzame onderwijs-
ontwikkeling in Noordoost-Friesland van belang. Wij 
hebben de ambitie om betaalbaar, duurzaam, dekkend 
en kwalitatief hoogstaand onderwijs in de regio aan te 
bieden. Daarbij zien wij de noodzaak om over de grenzen 
van eigen belangen en denominatie heen te kijken.

In de afgelopen jaren zijn in de regio Noordoost-Friesland 
bestuurlijke gesprekken gevoerd over samenwerking en 
zijn ook enkele samenwerkingsinitiatieven ontwikkeld. 
Daaruit blijkt een hoge bereidheid tot samenwerking 
en gevoelde urgentie om een volgende stap te zetten 
in de samenwerking. We zien potentie aan gezamen-
lijke slagkracht en in het bundelen en uitbreiden van 
samenwerkings initiatieven vanuit een samenhangende 
visie.

In diverse bijeenkomsten met bestuurders, directeuren, 
team leiders en docenten zijn programmalijnen met 
activiteiten vastgesteld, waarlangs we in de periode 2021-
2025 willen komen tot behoud van een kwalitatief sterk 
en divers onderwijsaanbod; zo thuisnabij en effectief 
mogelijk georganiseerd. Met ons onderwijsaanbod willen 
wij de leerlingen in onze regio maximale keuzemogelijk-
heden en ontplooiingskansen bieden. Het plan richt zich 
op drie programmalijnen, waarvan de eerste door deel-
nemende besturen gefinancierd wordt. Voor de tweede 
en derde programmalijnen vragen we subsidie aan: 

1. Het gezamenlijk ontwikkelen van de nieuwe leerweg 
in het VMBO (verbreden van het bestaande traject 
binnen Sterk Techniek Onderwijs naar de profielen 
ZW, EO en Groen) door besturen zelf gefinancierd;

2. Afstemming in de kernen: Het behouden en 
versterken van het onderwijsaanbod in de regio door 
afstemming in de drie onderwijskernen van NOF; 
Dokkum, Kollum en Buitenpost;

3. Bestuurlijke samenwerking: het structureel vorm-
geven van bestuurlijke ontmoeting en ambitie om 
de slagkracht op bestuursniveau te vergroten.
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Deze regio bestaat uit de gemeenten
• Hellendoorn
• Twenterand

Penvoerder
Stg. Prot. Chr. Voortg. Ond. voor Nijverdal-Rijssen e.o.

Bevoegd gezagnummer
40596

Contactpersoon
A. Van ’t Veld
Bestuurder
t +31 (0)6 13 379 062
e a.vantveld@reggesteyn.nl

Deelnemende VO scholen
• Het Noordik (O2DO)
• Reggesteyn (02XJ)

Samenvatting van het plan

Het afgelopen half jaar hebben Het Noordik en 
Regge steyn uitvoerig met elkaar gesproken over de 
effecten van de leerlingendaling op de organisaties. 
De regio in het kader van deze aanvraag is bepaald tot de 
aanliggende gemeenten Hellendoorn en Twenterand. Alle 
VO-partners in deze regio participeren in deze aanvraag.

De demografische krimp in de regio is evident en de 
leerlingendaling is fors. De bevindingen van de eerste 
fase zijn gevat in ‘het fasedocument onderzoek leerlingendaling 
Reggesteyn – Het Noordik’ en ‘het bureauonderzoek’. De daling 
van het leerlingenaantal heeft effecten op de kwaliteit, 
betaalbaarheid, het aanbod en de instandhouding van 
het onderwijs. Daarmee staat thuisnabij onderwijs in 
de regio sterk onder druk. Uit de regioanalyse blijkt dat 
instandhouding van het huidige onderwijsaanbod nodig 
is om thuisnabij onderwijs te kunnen blijven bieden. Om 
dit te kunnen realiseren, zijn naar verwachting – zowel 
per bestuur als in samenwerking met andere partners 
binnen of buiten de regio Hellendoorn-Twenterand – 
aanvullende maatregelen nodig. De ambitie is een breed, 
thuisnabij en kwalitatief toekomstbestendig aanbod 
van open christelijk voortgezet onderwijs in de regio te 
behouden. Het activiteitenplan is gericht op het stimu-
leren van samenwerking tussen de besturen op diverse 
gebieden (personeel, staf, onderwijsaanbod).

Verdere uitwerking van en onderzoek naar bestuurlijke 
samenwerking is een belangrijk middel (één van de) om 
thuisnabij, levensvatbaar en kwalitatief goed onderwijs-
aanbod te behouden. De samenwerkingsovereenkomst 
is getekend door de bestuurders en de gemeenten; ook 
de schoolleiding van de vestigingen confirmeren zich aan 
deze overeenkomst.
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Deze regio bestaat uit de gemeenten
• Hellevoetsluis

Penvoerder
Ver. Chr. Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Bevoegd gezagnummer
20151

Contactpersoon
R. Mourik
Lid algemene directie Penta scholengroep
t +31 (0)6 51 606 036
e r.mourik@penta.nl

Deelnemende VO scholen
• Penta Jacob van Liesveldt (31ch00)
• O.S.G. Helinium (12RB00)

Samenvatting van het plan

De regio Hellevoetsluis kent twee scholen voor voort-
gezet onderwijs. Openbare scholengemeenschap 
Helinium en Christelijke scholengemeenschap Jacob van 
Liesveldt. 85% van de leerlingen in Hellevoetsluis bezoekt 
een van beide scholen. De krimp (16,9% in de komende 
5 jaren) maakt het noodzakelijk dat de twee aanbieders 
van voortgezet onderwijs de samenwerking opzoeken 
waar dat in het verleden moeilijk bleek.

De verwachte krimp is nu zodanig dat niet samenwer-
king onherroepelijk gaat leiden tot een onacceptabele 
versobering van het onderwijs. Beide scholen bieden voor 
een groot deel dezelfde onderwijsmogelijkheden aan 
(mavo/havo/vwo/gymnasium). Alleen Helinium verzorgt 
ook vmbo bk. Doordat beide scholen een grote overlap 
kennen en bij de voorspelde krimp niet meer zelfstandig 
het huidige brede aanbod kunnen realiseren wordt de 
samenwerking juist op deze richtingen gezocht. Vooral op 
het aanbod havo/vwo zal de verdere leerling daling een 
gevoelig effect hebben. Kleine vakken zullen verdwijnen. 
De Gymnasium afdelingen zijn nu al klein en zullen zo 
uitgedund worden dat het zeker niet meer te bekostigen 
is door de zelf standige scholen alleen. Keuzevakken 
binnen profielen zullen steeds magerder worden of zelfs 
vervallen. De scholen liggen op een steenworp afstand. 

Om duurzaam, gevarieerd en kwalitatief goed onderwijs 
te garanderen gaan de twee scholen op de volgende 
vlakken de samenwerking vormgeven: 

• Gevarieerd aanbod behouden en uitbouwen: bij keuze-
mogelijkheden van diverse stromen in de onderbouw, 
bij profielen in de bovenbouw en bij kleine vakken in 
de bovenbouw;

• Behouden en uitbouwen van gymnasiumstroom voor 
Hellevoetsluis;

• Optimale inzet van personeel door gezamenlijke 
werving en selectie van personeel;

• Samenwerken bij het beschikbaar houden van onder-
steunende expertise;

• Gebouwensituatie en onderwijsinnovatie in samen-
werking met gemeente Hellevoetsluis;

• Bestuurlijke afstemming en samenwerking in de regio 
Hellevoetsluis.
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