
Bijeenkomst krimp Dûbelspan 

Zoals bekend heeft Friesland te maken met een 
teruglopend leerlingenaantal voor de basisscholen. Deze 
krimp vindt al enige jaren plaats en zal ook nog enige tijd 
doorgaan. Dit heeft consequenties voor de scholen, met 
name in het basisonderwijs. Op dit moment kan de Gearhing de scholen in Boazum, 
Easterwierrum en Wiuwert op basis van de maatregel “gemiddelde schoolgrootte” nog 
in stand houden, deze werkwijze komt echter onder druk te staan. In Dûbelspan is op 
de avond van 9 oktober met ouders en belangstellenden nagedacht over wat de krimp 
voor het dorp en voor de school betekent. 
 
Goede onderwijsvoorzieningen zijn vanwege de leefbaarheid van dorpen in de regio erg 
belangrijk, daarom is het goed om niet af te wachten. Doen we dat wel, dan zullen de 
scholen een voor een sluiten, bij onvoldoende perspectief voor de langere termijn 
kiezen ouders dan ook voor scholen buiten de voornoemde dorpen. We verliezen dan 
het onderwijs uit de dorpen. Niets doen is dus geen optie.   
 
Verschillende scenario’s zijn de revue gepasseerd. Daarbij is het scenario om te komen 
tot een grotere streekschool met een specifiek “plattelands”-concept waarbij 
kleinschaligheid een kernwaarde is ook besproken. Deze school zou op een centrale plek 
moeten staan. Dit zou wel eens een kansrijk scenario kunnen zijn wat recht doet aan de 
beleving van veel ouders en bewoners van de dorpen. 
 
Een nieuwe school kan een impuls zijn voor de voorzieningen in de dorp. Bewoners en 

school zullen  dan wel samen moeten optrekken om er een succes van te maken. De 

input die we daarbij krijgen is dat Gearhing duidelijkheid zou moeten geven over wat 

goed onderwijs is en wat we en acceptabele leerlingenaantallen vinden, zodat ouders 

blijven kiezen voor Dûbelspan, Pikeloer en Fôlefinne. Daarnaast willen ouders graag 

transparant meegenomen worden in het proces naar een nieuwe school. Goede 

suggesties zijn dat we alvast met drie scholen kunnen kijken naar de gezamenlijke BSO 

(nu in Boazum) en de kosten die daaraan verbonden zijn. Veiligheid en infrastructuur 

zouden nu al ruim aandacht moeten krijgen. We zullen ondersteuning moeten 

organiseren voor de dorpen in dit proces van samenwerking. Nieuwbouw en een nieuwe 

locatie is een mooie kans om energie neutraal en circulair te bouwen. 

De vergadering sluit positief af. We willen graag samen aan de slag om eerst voor het 

best mogelijke scenario te gaan. Een nieuwe school op een nieuwe plek 

voor de gehele streek. We hebben elkaar hard nodig om er een succes 

van te maken! 

Reacties en suggesties zijn welkom op: 

Arnold.Oosterdijk@gearhing.net 
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