
Krimp in het onderwijs is een actueel thema. 

Veel organisaties worden geconfronteerd met 

dalende budgetten en vermindering van het aantal 

leerlingen. De oorzaken zijn divers, verschillen per 

regio en per onderwijssector. De AVS begeleidt 

onderwijsinstellingen en -organisaties in krimp-

situaties bij het zoeken naar een adequate oplossing. 

Een ervaren AVS-adviseur begeleidt doelgericht het proces om van 

krimp een kans te maken. Deze verzamelt en analyseert relevante 

gegevens en beoordeelt de mogelijkheden op basis van wet- en 

regelgeving. De adviseur geeft onafhankelijk advies binnen de 

bestaande mogelijkheden en zoekt daarbij ook naar out of the box 

scenario’s.

In nauw overleg met de opdrachtgever levert de AVS-adviseur een 

contextueel gebonden concept voor de inrichting van een passende 

organisatie(structuur). Daarbij staat het behoud van de kwaliteit 

van het onderwijs en van de werkgelegenheid van de medewerkers 

voorop.

We hanteren het volgende stappenplan:

•  in kaart brengen van de uitgangspunten van de verschillende 

stakeholders;

•  analyseren van de beschikbare gegevens en het stellen van 

een diagnose;

•  inzichtelijk maken van risico’s die aan te nemen besluiten 

zijn verbonden;

•  aanbieden van oplossingsrichtingen en scenario’s, met bijbe-

horende consequenties; op het niveau van fi nanciën, personeel, 

onderwijskundige concepten, het kind, huisvesting en de 

rechts persoon. Daarnaast staan we stil bij de sociologische en 

geografi sche aspecten, inclusief de cultuur van de omgeving, 

de wijk of het dorp en de implicaties met betrekking tot wet- en 

regelgeving;

•  bespreken van de resultaten van deze stappen met de 

eindverantwoordelijke(n);

•  aanbieden van een toekomstplan, inclusief aanbevelingen;

•  invoeren van het toekomstplan en procesbegeleiding.

 >

avs-adviestraject biedt passende oplossingen
kans en kwaliteit



bezoekadres Nieuwegracht 1 Utrecht postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht    telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 e-mail info@avs.nl internet www.avs.nl

goed onderwijs door visionair leiderschap

teruglopende inkomsten, 
wat te doen?
De inkomsten van een bestuur voor openbaar onderwijs lopen 

met bijna 10 procent terug. Alle werknemers met een tijdelijke 

benoeming krijgen te horen dat hun dienstverband afl oopt. Maar 

dat is niet genoeg om het tij te keren. Nadat alle mogelijkheden 

de revue zijn gepasseerd, bespreekt de AVS met het bestuur, de 

directeuren, de teamleden en de GMR de mogelijkheden op basis 

van wet- en regelgeving. Welke keuzes maken we en wat is een 

toekomstbestendig scenario? Hoe zorgen we ervoor dat de positie 

van het openbaar onderwijs in de gemeente niet in gevaar komt? 

Na analyse en onderzoek, gesprekken met bestuur en gemeente 

besluit de school, op advies van de AVS, onderwijsteams te vormen 

voor meerdere scholen, een nieuwe afvloeiingsregeling te hanteren 

en te werken aan profi lering van de scholen. Daarna is het zaak 

iedereen te overtuigen van de noodzaak van deze maatregelen en 

te zorgen voor een goede invoering. Daar komt heel wat bij kijken.

minder leerlingen, hoe bereid je je voor?
Bij de scholen van een bestuur is er de afgelopen vier jaar sprake van 

een terugloop van ongeveer 150 leerlingen. De raming is dat over de 

komende vier jaar de terugloop nog eens 150 leerlingen bedraagt. 

De school overweegt profi lering en marketing, maar de demogra-

fi sche gegevens laten zien dat er gewoonweg niet meer leerlingen 

in de regio zijn. Uitgangspunt van College van Bestuur en Raad van 

Toezicht is ‘een eigen stichting, zolang het kan’. Daarom is aan de 

orde welke maatregelen passend zijn, waarbij ook de omvang van 

het management onderwerp van gesprek is. Bij de bezinning op de 

toekomst stelt de Raad van Toezicht een aantal vragen centraal, die 

aan de orde komen in een bijeenkomst met de directeuren, de intern 

begeleiders en de coördinatoren leerlingenzorg:

•  Hoe kunnen we het management zodanig (her)inrichten dat we 

kwaliteit kunnen blijven leveren én dat we onze organisatie zo 

goed mogelijk kunnen managen?

•  Hoe zorgen we dat we ook fi nancieel sterk kunnen blijven, zonder 

afbreuk te doen aan de kwaliteit van het onderwijs?

De AVS maakt een analyse van het vermogen en het exploitatiere-

sultaat en de ontwikkeling van de personele kosten in relatie tot de 

teruggang van de lumpsumvergoeding. Op basis van een analyse 

van de beschikbare gegevens en gesprekken met betrokkenen op 

diverse niveaus levert de AVS een aantal oplossingsmogelijkheden, 

bespreekt deze en begeleidt de invoering.

hoe houd je je nevenvestiging open?
Een fl orerende basisschool heeft een nevenvestiging in een kleine 

kern. Het aantal leerlingen van deze nevenvestiging loopt sterk 

terug. De kosten voor de school in de kleine kern drukken zwaar 

op de hoofdlocatie, maar het College van Bestuur wil de nevenves-

tiging in stand houden. Daarom wil het bestuur een advies van de 

AVS over een adequate en toekomstbestendige inrichting van de 

organisatie, liefst in combinatie met de invoering van een nieuw 

onderwijsconcept. Dit omdat de nevenvestiging combinatiegroepen 

heeft met bovendien veel leerlingen die extra ondersteuning nodig 

hebben.

samenwerken, maar hoe?
Een bestuur voor algemeen bijzonder onderwijs heeft te kam-

pen met grote fi nanciële problemen en gaat op zoek naar een 

samenwerkingspartner. Het openbaar onderwijs in de gemeente 

wil graag samenwerken, onder de voorwaarden dat er binnen 

het algemeen bijzonder onderwijs wordt gesaneerd. Ze tekenen 

een intentieovereenkomst en daarna begint het grote werk. Hoe 

kunnen ze samenwerken? Hoe wordt de identiteit gegarandeerd, 

hoe blijft de keuzevrijheid voor ouders in stand, hoe ver gaat de 

samenwerking, wat betekent dit voor directie, personeel, ouders 

en leerlingen? Welke bestuursstructuur past het beste? Wat is de 

rol van de gemeenteraad? Vragen waarop de AVS de antwoorden 

zoekt, in samenspraak met alle betrokkenen. De AVS doet een 

haalbaarheidsonderzoek en na besluitvorming begeleidt de AVS de 

invoering van de nieuwe structuur.

samenwerken en toch zelfstandig blijven 
Vier besturen, in verschillende gemeenten, werken al zoveel 

mogelijk samen. Dit gebeurt op ad-hoc basis. De besturen wil-

len de samenwerking intensiveren, maar hun zelfstandigheid 

behouden. Effi ciency en kwaliteitsverbetering zijn sleutelwoorden. 

Samenwerking moet in ieder geval betrekking hebben op geza-

menlijke contracten, gezamenlijke inkoop, uitlenen van personeel, 

personeelsbeleid, scholing, mobiliteit en interim-management. 

Het is aan de AVS om passende oplossingen voor te stellen en 

de invoering daarvan te begeleiden. Zij betrekt daar uiteraard de 

besturen, Raden van Toezicht, directeuren en gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraden bij.
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