
Inkelde opmerkings oer ‘Vitaal Opsterland’
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Ynlieding

Op fersyk fan it bestjoer fan Pleatslik Belang Lúkswâld ha’k de opset fan en oanpak yn it, yn
opdracht fan de gemeente Opsterlân útbrochte rapport ‘Vitaal Opsterland, visie op
basisvoorzieningen en accommodaties 2010-2030', beoardield.   Myn reaksje set útein mei it1

besjen fan de folge benadering dy’t de grûnslach fan it gemeentlik rapport is. Dêrop folget in
kommentaar op de brûkte senario’s en wurdt wat sein oer it frege tweintich jier foarút sjen. Ek
wurdt yngien op it missende omtinken foar de gefolgen fan de hjoeddeiske ict. Fansels wurdt
net foarby gien oan wat oer it ûnderwiis yn it algemien en de skoalle yn Lúkswâld yn it
bysûnder sein wurdt.  It stik beslút mei in warskôging en inkelde konklúzjes.

Oanpak 

Yn it foarste plak ha’k my fernuvere oer de oanpak dy’t de gearstallers folge hawwe om ta it
rapport ‘Vitaal Opsterland’ te kommen. Dy fernuvering hat foaral te krijen mei de holden
doarpspetearen, dy’t feitlik de kearn fan it rapport útmeitsje. Side 17 makket it tal minsken
dúdlik dat oan dy petearen dielnommen hat. Dat tal is lyts. Yn Oerterp, mei sawat 4700
ynwenners it ien nei grutste doarp fan de gemeente, kamen blykber mar fiif minsken opsetten,
op oare plakken kamen mar sa’n tsien minsken opsetten. Yn trochsnee wienen der noch gjin
22 minsken de gearkomste. Dat is allegear net sa slim, as it net sa wie dat de gearstallers fan it
rapport oan de iene kant fêststelle dat de petearen net representatyf binne, yn dy sin dat mei
alle ‘bevolkingsgroepen in dezelfde mate is gesproken’, om twa sinnen dêrnei op te merken
dat ‘zelfs bij een beperkte representativiteit de gemaakte keuzen wel een belangrijke
aanduiding zijn van de mening van de geïnteresseerde bewoners.’ (side 17). Dat kin sa
perfoarst net sein wurde. Feitlik jout it rapport net mear en net minder as de miening fan de
327 lju dy’t de muoite nommen hawwe om in doarpspetear by te wenjen. De gearstallers fan it
rapport kinne en meie de term representativiteit hielendal net brûke. Dat hie oars west as de
organisatoaren fan it begjin ôf in representative benadering neistribbe hienen. Mar dan wie der
grif net keazen foar de no holden doarpspetearen, mar wierskynlik earder foar in survey-
ûndersyk mei syn klam op statistyske metoaden. De no holden doarpspetearen hienen yn dat
gefal heechstens as in mooglike oanfolling tsjinje kinnen.  

Dat it net om in representative groep fan dielnimmers gie, dat wol sizze om in wjerspegeljen
fan de doarpsbefolking kwa âldens, berop, geslacht, oplieding, religy, politike oertsjûging,
ensafh., docht ek bliken út de meidieling dat de dielnimmers foar it meastepart ‘40+’ wienen
(side 17). Dat is in kwalifikaasje dy’t men ornaris by tsiis tsjinkomt, mar yn dit gefal? Hoe
witte de gearstallers fan it rapport dat it foaral om minsken âlder as fjirtich gie? Is de
oanwêzigen frege nei har bertedatum en eventueel oare personalia? Ik soe der trouwens
hiendal net fan opsjen as dy trochsnee-âldens fan de dielnimmers oan de holden petearen yn
werklikheid noch heger west hat as de neamde 40+. Folle slimmer is lykwols dat dy
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trochsnee-âldens ek betsjut dat de groep tusken de tweintich en fjirtich net oan de petearen
dielnommen hat. En dat is krekt de groep dy’t bern yn de basisskoalle-âldens hat en it dus
wichtich achtet dat in doarp sa’n foarsjenning hat. Dat makket dat de holden petearen yn myn
opfetting net as grûnslach foar de gemeentlike oardiels- en beslútfoarming brûkber binne.

Senario’s

Yn it oarde plak ha’k my net minder fernuvere oer de oanpak om yn de doarpspetearen te
diskusjearjen op grûn fan twa ‘teoretyske’ modellen of senario’s. Dat kin fansels skoan, mar
de útkomsten fan sok dwaan kinne net lyksteld wurde mei in petear oer de feitlike situaasje
fan doarp A of B. Feitlik is der in aardige tinkeksersisy holden, dy’t grif tsjinje kin om
minsken mear bewust te meitsjen fan de gefolgen fan in werom rinnende befolkingsgroei of in
efterút gean fan it befolkingstal, mar net om in antwurd te krijen op de fraach hokfoar kar it
eigen doarp yn dizzen meitsje moat of kin. 

Boppedat binne de útkomsten fan de petearen oer de beide senario’s net mei-elkoar te
ferlykjen om’t de stelde fragen oer de beide senario’s hiel ferskillend binne. Yn it gefal fan
‘Krimpsterterp’ wurdt frege om út in rychje fan fiif de wichtichste basisfunksjes te kiezen
(side 18). Yn it gefal fan ‘Groeisterwoude’ wurdt frege fan de selde fiif basisfunksjes twa te
skrassen (s.20). As de gearstallers fan it rapport dêrnei skriuwe ‘In tegenstelling tot
Krimpsterterp is ontmoeting vaak geschrapt in Groeisterwoude’, dan hat dat in hiel oare reden
as dat te lêzen is. It ferskil hat neat te krijen mei de kwestje dat Groeisterwoude in grutter
doarp is, mar is in direkt gefolch fan it feit dat yn it gefal fan Krimpsterterp net frege is om
basisfunksjes te skrassen.  Ik gean der fierders mar oan foarby dat de fiif saneamde
‘basisfunksjes’ op syn minst eigenaardich omskreaun binne en sadwaande dreech tsjin elkoar
ôf te weagjen. ‘Men moet kunnen sporten’ is net te ferlykjen mei ‘goed kunnen wonen’. Wat
is trouwens goed yn dizzen? En dat minsken yn in grutter doarp elkoar al folle minder kenne,
as yn in lyts doarp is fansels net sa. Men kin allinne wat sizze oer it tal en ferskaat fan de
kontakten dy’t men ûnderhâldt. Undersyk makket bygelyks dúdlik dat stedsminsken oer it
generaal in grutter netwurk oan kontakten hawwe as de minsken op it plattelân. Datselde
ûndersyk makket ek dúdlik dat, oars as faak tocht wurdt, plattelanners minder oanspraak op
ynformele help en stipe meitsje kinne as stedsminsken.2

Takomst

De dielnimmers oan de doarpspetearen is fierders frege om nei te tinken oer de kommende
tweintich jier (side 23). Dat bart wol faker op jierdeibesites of yn it foarmingswurk. Mar wa
kin tweintich jier foarút sjen? Wa kin, sûnder te witten fan teoryen oangeande ynnovaasje of
sosjale feroarings, sûnder weet te hawwen fan de hjoeddeiske stân fan technyk en wittenskip,
of op de hichte te wêzen fan de relevante ûntjouwings fierder yn de wrâld, dêr ek mar ien
sinfol wurd oer sizze? Noch ôfsjoen fan it feit dat ek saakkundigen gjin tweintich jier en oer
sa’n breed mêd foarút sjen kinne, sûnder efterôf konstatearje te moatten dat it allegear dochs
oars kommen is. De organisatoaren fan de petearjûnen yllustrearje it eigen ûnfermogen op dat
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punt troch út te gean fan in ekonomyske krisis fan yn alle gefallen mear as tweintich jier. Dat
is fansels net mear of minder as de waan fan de dei, wylst nimmen it no noch oer de makro-
ekonomyske situaasje fan 1970, 1980 of 1990 hat.... 

Dat makket dat de brûkte metoade al mei al as grûnslach foar de gemeentlike oardiels- en
beslútfoarming net brûkber is.

Underwiis

Oer it ûnderwiis seit it rapport op side 28: ‘Daartegenover staat dat een kind voor de sociaal-
emotionele ontwikkeling beter af is in een grotere school.’ Dy opmerking bart sûnder in
ferwizing nei de ûndersyksliteratuer. Ik tink ek net, mar it is myn fakgebiet net, dat sadwaande
moat ik in foarbehâld meitsje, dat soks mooglik wêze soe. Ik wit wol dat it SCP (Sociaal en
Cultureel Planbureau) al wer tweintich jier ferlyn ûndersyk dien hat nei skaalfoardielen yn it
ûnderwiis. Dy kaam doe mei de konklúzje dat der gjin ferbân bestiet tusken de omfang fan in
skoalle en de kwaliteit fan it ûnderwiis.  Boppedat is it de fraach wat krekt ûnder sosjaal-3

emosjonele ûntwikkeling ferstien wurdt of wurde kin en hoe’t dat mjitten wurdt of wurde kin.
Ik tink dat de persoan fan de learkrêft en it aard fan de kultuer op in skoalle hiel wat wichtiger
binne, en dat hat no krekt neat mei de omfang fan in skoalle te krijen. Feitlik rekket it sizzen
yn de twadde alinea ûnder 7.5 kant noch wâl. In ûndersyk fan de skoalynspeksje nei de
relaasje tuskken de omfang fan in skoalle yn it fuortset ûnderwiis en de ûnderwiiskwaliteit
levere gjin dúdlik antwurd op. Feitlik hat sawol in lytse as in gruttere skoalle it nedige foar en
tsjin.  In ûndersyk dat fiif jier letter dien is, konkludearret ek dat gjin foar ien útlis fetbere en4

signifikante relaasje bestiet tusken de grutte fan in skoalle en de learopbringsten of tusken de
grutte en it skoalklimaat.5

Op itselde plak ûnder 7.5 wurdt opmurken dat skoallen yn ‘wendoarpen’ net fuortendaliks
opdoekt wurde. Dat soe fierders mei ôfhingje fan it belied oangeande de lânlike noarmen. Dy
noarmen wurde om de fiif jier bysteld en sille, mei troch de demografyske ûntwikkeling, ek no
wer bysteld wurde. Ik wit net hoe lang de skoalle yn Lúkswâld it kwa learlingetal noch
folhâlde kin, mar dat alles hat neat mei it rapport of de gemeente en alles mei lanlik belied te
meitsjen. Om in lyts doarp oerein te hâlden, c.q. de krimp tsjin te gean, is it trouwens earder
nedich om de skoalle oerein te hâlden as op te doeken!  It probleem is lykwols dat de krimp
him net ta ien doarp beheint, mar hiele gemeenten, regio’s en provinsjes beslacht. En dan
helpt ek it oerein hâlden fan de skoalle net mear.

It rapport jout yn tabel 1 fan bylage 5 in kosteplaatsje fan de nijbou fan in skoalle. It is my net
dúdlik wêr’t dy sifers krekt weikomme, hoewol’t it rapport it oer de húsfestingsoardering fan
Opsterlân hat. Allinne, ik wit wol dat de eksploitaasjekosten fan in skoalle net allinne út de
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kosten fan de bou bestiet. Wat dat oangiet is sa’n tabel mar in part fan it ferhaal! Ik wit ek dat
it ministearje fan Binnenlânske Saken op it stuit sels ûndersyk nei de gemeentlike útjeften op
it gebiet fan ûnderwiis docht, om’t de gemeenten minder oan de húsfesting fan skoallen
útjouwe as dat se fia it Gemeentefûns foar dat doel oan jild binnenkrije. Boppedat binne de
gemeentlike sifers net mei-elkoar te ferlykjen om’t gemeenten ien en oar hiel ferskillend
administrearje. Yn it hjirfoar al neamde SCP-ûndersyk fan tweintich jier ferlyn is fêststeld dat
in lytse skoalle djoerder is as in grutte skoalle. It SCP berekkene doe dat by in trochsnee
bedrach fan 4200 gûne de learling, de kosten fan in skoalle mei minder as 75 learlingen 75%
heger lizze en by skoallen mei mear as 300 learlingen 10% leger.  6

Foar ynsjoch yn de finansjele konsekwinsjes fan skoalkonsintraasje, c.q it opdoeken fan in
skoalle en it ferfier fan de bern nei de nije skoalle, is mear nedich as de sifers fan bylage 5.
Oer it generaal falle de besunigings dy’t mei sa’n operaaasje neistribbe en behelle wurde tsjin.
De learlingen fan de skoalle dy’t sluten wurdt, komme ommers yn de eksploitaasje fan de
skoalle dy’t dêrnei it ûnderwiis fersoarget werom. Boppedat komme de kosten fan it ferfier en
mooglik it oanpassen fan de rûte nei de nije skoalle der no by. Yn 1986 berekkene it
Ministearje fan Underwiis dat it sluten fan in skoalle jierliks 100.000 gûne oan besunigings
oplevere. Dat bedrach waard yn 1990 bysteld. It soe gean om 85.000 gûne yn it gefal fan in
trije klassige skoalle (feitlik ûnderwiisienheden) en 70.000 gûne yn it gefal fan in skoalle mei
fjouwer klassen. Yn dyselde jierren waarden de kosten fan in skoalbus, fjouweris deis, op
130.000 gûne rûsd.  Dat lit sjen dat in oerheid him ek ryk rekkenje kin, as it om it sluten fan in7

skoalle giet. 

Leefberens

De rapportskriuwers hawwe it oer leefberens en definiearje dy as de kwaliteit fan de relaasjes
dy’t bewenners yn har omjouwing mei-elkoar ûnderhâlde (side 8). Op side 12 wurdt de brûkte
omskriuwing -lokkich- oanpast troch ek op it belang fan de fysike omjouwing te wizen. Mar
dat liket my net genôch ta. It hat my bot fernuvere dat it rapport swijt oer it tredde relevante
aspekt fan leefberens, te witten de firtuele omjouwing, sa’t dy ûnderwilens mei help fan de ict
-ek op it plattelân- bestiet. Minsken dy’t earder iensum en allinne ergens efterôf wennen,
steane no alle dagen yn ferbining mei soart- en lotgenoaten rûnom op de wrâld. Dat betsjut dat
elk no, en yn de takomst wurdt dat noch folle mear, har of syn eigen mienskip -community-
kiest. En dan ha’k it noch net iens oer de mooglikheden dy’t it ynternet c.a. biedt foar
allerhanne ynteraktive tsjinsten fan bygelyks húsdokter of supermerk. En dat hâldt yn dat ien
fan de eardere negative kanten fan doarp en plattelân, te witten in beheinde en isolearre sosjale
omjouwing, it plak romme hat foar de wide wrâld fan it world wide web. Dy globalisearring
wurdt yn it rapport net neamd, oars as oantipt op side 32, mei de nedige gefolgen foar de hiele
fisy. As it om 2030 gean moat, hie men dochs werklik wat oars ferwachtsje mocht. 

‘Met name bij ouderen is soms sprake van een snelle achteruitgang van het sociale netwerk’,
sa seit it rapport op side 8. Mooglik dat soks it gefal is of wêze kin, mar ik sjoch de takomst,
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krekt sjoen it foargeande, hiel wat fleuriger yn as de rapportskriuwers dat dogge. Allinne is it
doarp fan de takomst net mear it doarp sa’t dat no noch bestiet, mei eventueel in ferskaat fan
ferieningslibben of frijwilligerswurk dat wichtich wêze soe foar de fitalens fan in doarp (side
11). It -tradisjonele- ferieningslibben hat it yn de stêd al folle langer dreech, mar allerhanne
nije en oare foarmen as bygelyks netwurkbyienkomsten of kommersjeel eksploitearre
terrassen en sportklubs komme dêrfoar yn it plak. Dat is net slim, want sa’n feroaring hellet it
âlde yn en jout it nije in kâns. 

Sûnder de eigen skoalle

‘Onderwijs dient bereikbaar te zijn’ is ien fan de aspekten dy’t de skriuwers fan ‘Vitaal
Opsterland’ nei foaren skowe. Allinne, wat seit it dat in skoalle, en ek de soarch, berikber
wêze moat ? Ik soe sizze dat in skoalle dy’t net berikber is, per definysje gjin learlingen of
learkrêften hawwe kin. Mei oare wurden: sok sizzen hat gjin doel as net tagelyk dúdlik makke
wurdt wat soks krekt ynhâldt. Wat is berikber en wat binne de noarmen dy’t dêrta hanteard
wurde? Is in skoalle dy’t mei help fan ict oan it ‘lange-ôfstân-learen’ docht, net berikber?
Berikberens is ek net in ‘gevoelig onderwerp en belangrijk aandachtspunt’ (side 28), mar dat
is de al of net oanwêzigens fan in skoalle yn en foar in beskate mienskip. Dat spilet ek yn
jimme gefal. Underwiiskundich kinne de bern grif skoan nei Langsweagen ta, dêr’t side 24
trouwens fan seit dat it relatyf fier fan De Gordyk ôfleit. Tsja, wat is relatyf fier, noch gjin fiif
kilometer liket my net (relatyf) fier ta, mar hawar. Lúkswâld leit oardel kilometer tichter by
Langsweagen, as Langsweagen by De Gordyk, mar is dat yn dyselde optyk net relatyf fier?
Wêr’t it lykwols werklik om giet, wat wier in ‘gevoelig onderwerp en belangrijk
aandachtspunt’ is, binne de maatskiplike gefolgen fan it sluten fan in skoalle yn en foar in lyts
doarp. En dat lit ‘Vitaal Opsterland’ lizze.

Sûnder dat it rapport dat adekwaat dúdlik makket is de befolkingskrimp in reële ûntwikkeling
dy’t, foarearst fersterke troch fergriizjen en ûntgrienen, de nedige gefolgen hawwe sil foar alle
perifeare gebieten. It spilet no al hiel hurd yn Súd-Limburch en ek yn it noardlike part fan
Fryslân en it noard-eastlike part fan Grinslân. It CBS ferwachtet meidertiid minder minsken yn
alle Fryske gemeenten, mei útsûndering fan Ljouwert, Drachten, It Hearrenfean en Snits.  Ek8

Opsterlân sil op ‘en doer minder minsken binnen har grinzen hawwe. Soks hat ûnder mear
grutte gefolgen foar de foarsjennings op it mêd fan it ûnderwiis en bygelyks de soarch. Oan in
fierdere konsintraasje fan skoallen liket suver net te ûntkommen. Allinne, is it de fraach
wannear’t soks it gefal wêze sil. Dat Lúkswâld ea syn ‘Hoekstien’ ferliest, leit sjoen de
demografysk te ferwachtsjen ûntwikkeling en ek de fierdere maatskiplike ûntjouwings, earder
yn de reden, as dat de skoalle twahûndert jier wurdt. Yn dat opsicht is ek earder de fraach fan
belang hoe lang de skoalle noch bestean sil, as de fraach oft de skoalle noch bestean sil.

Ik gean fierders mar foarby oan in suver fermaaklike konstatearring as dy op side 13: ‘[i]n een
woonservicegebied wonen mensen met en zonder beperkingen.’ Ik soe sizze dat ‘mensen met
en zonder een beperkingen’ oeral wenje. Dat der keazen wurdt foar in rangoarder fan doarpen
mei Beetstersweach, De Gordyk en Oerterp oan de top liket my net allinne fanselssprekkend,
mar ek yn oerienstimming mei de werklikheid sa’t dy troch de jierren hinne ûntstien is. Dy
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rangoarder jildt ek foar it ûnderwiis, dêr’t foar de ynwenners fan Opsterlân net De Gordyk de
topposysje ynnimt, mar Drachten en It Hearrenfean, plakken bûten de gemeente Opsterlân, dat
feitlik al hiel lang dogge. 

Warskôging

Ta beslút in warskôging. In min rapport kin soms moai belied opleverje, wylst in moai rapport
dêr foaroer krekt min belied opleverje kin. Ik woe mar sizze dat it net jimme doel wêze moat
om it rapport te ferbetterjen, mar om jimme doel, dat wol sizze it -foarearst- behâlden fan
skoalle ’De Hoekstien’, te heljen! 

Konklúzjes

Konkludearjend wol ik nochris sizze dat de holden petearen en de brûkte metoade dy’t de
grûnslach biede foar it rapport ‘Vitaal Opsterland’ sadanich ûnfoldwaande en ûngaadlik binne,
dat it oanbelangjende rapport yn myn opfetting net as grûnslach foar de gemeentlike oardiels-
en beslútfoarming brûkber is. It is ek dúdlik dat de doarpspetearen en de delslach dêrfan yn
‘Vitaal Opsterland’ net brûkt wurde kinne om it belied te legitimearjen. Autoriteiten kinne
mei it rapport yn de hân net sizze dat de doarpen alle gelegenheid hân hawwe om har oer
befolkingskrimp en dêrmei gearhingjende maatregels te uterjen, om’t dêrta in oare oanpak
nedich west hie. Dat alles makket it rapport ‘Vitaal Opsterland’ feitlik oerboadich, útsein dat
goed trijehûndert ynwenners fan de gemeente it oer de gefolgen fan befolkingsgroei en -tal
hân hawwe.

Ljouwert, 19 oktober 2010
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