
De toekomst van voortgezet onderwijs in Zuidlaren 

de stand van zaken per 1 februari 2020 

 

Voor de zomer van 2019 heeft de stichting Volgbaar Onderwijs aangegeven een initiatief te willen 

nemen om het voortgezet onderwijs voor Zuidlaren te behouden c.q. te herstarten. In de 

raadsinformatieavond van 19 juni spraken ook wij onze verwondering uit over de situatie die 

ontstaat met dat het Harens Lyceum haar onderbouw vestiging opdoekt. Eind augustus 

presenteerden wij ons plan van aanpak aan de wethouder van onderwijs. Met daarin de 

alternatieven die wij wilden onderzoeken. En met als meest wenselijke uitkomst, een brede 

onderbouw voor voortgezet onderwijs. 

Hoe het er nu mee staat, willen wij met u, als meer dan betrokkenen, graag delen. Onderstaand een 

overzicht van wat we gedaan hebben en waar we de komende tijd de focus op hebben. 

Een VO onderbouw in Zuidlaren 

Om een onderbouw te kunnen realiseren, zijn we op zoek gegaan naar een partnerschool binnen ons 

netwerk die interesse heeft in het vestigen van een VO school in Zuidlaren. Die partner hebben we 

gevonden elders in Drenthe. Samen hebben we onderzocht of we dit binnen de bestaande wettelijke 

kaders kunnen doen. Regels en voorwaarden te over. Helaas werd deze vraag negatief beantwoord. 

De afstand van Zuidlaren tot de hoofdvestiging van onze onderwijspartner is te ver weg. Maar erger 

nog, na het opheffen van de huidige vestiging door het Harens Lyceum, is geen enkele bestaande 

schoolorganisatie nog in staat om binnen de regels een onderbouw in Zuidlaren te vestigen! 

Met die wetenschap zijn we in Den Haag een lobby begonnen. Aanhakend op de gedachte van 

minister en Tweede Kamer om door gericht krimpbeleid het onderwijs in de regio te behouden. 

Omdat de krimpontwikkeling een lange adem vraagt, hebben we een beroep gedaan op de 

discretionaire bevoegdheid van de minister van OCW om het stichten van een onderbouw 

dependance in Zuidlaren mogelijk te maken. Velen van u hebben dit verzoek met een handtekening 

ondersteund. We hebben in Den Haag gesprekken gevoerd met diverse ambtenaren, de politiek 

geïnformeerd, de minister persoonlijk benaderd, gesproken en herinnerd. Aanvankelijk kregen we 

van OCW uitgebreide uitleg over hoe de wet in elkaar zit, maar geen antwoord. Eind januari kregen 

we alsnog reactie van minister Slob dat hij DUO onderzoek laat doen en hen om advies vraagt 

omtrent het verzoek om een uitzondering te maken. 

Een volwaardige VO school beginnen 

In de wetenschap dat het realiseren van een onderbouwschool op grond van de regels problematisch 

is, zijn we het traject gestart voor het stichten van een volledig nieuwe VO school in Zuidlaren. We 

hebben vóór de uiterste aanmelddatum van 1 november een aanvraag ingediend voor een school 

met alle leerrichtingen. Medio 2020 krijgen we pas een reactie op deze aanvraag. Dus ook een traject 

van lange adem. Bij een positief advies zal het mogelijk nog tot augustus 2022 duren voor de eerste 

lessen worden gegeven. Als het advies al positief wordt, omdat stevige eisen worden gesteld aan het 

te behalen leerlingenaantal. 

Hoe nu verder de komende tijd 

Natuurlijk wachten we af of de minister ons verzoek tot het stichten van een nieuwe VO school gaat 

toekennen of afwijzen. En of hij zijn discretionaire bevoegdheid wil gebruiken om een dependance 

van onze partner mogelijk te maken. In de tussentijd zitten we niet stil. 



Al geruime tijd is een nieuwe wet in voorbereiding waardoor er meer ruimte ontstaat voor nieuwe 

scholen. Deze wet is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu bij de Eerste Kamer. 

Of deze wet daadwerkelijk die ruimte gaat bieden voor ook Zuidlaren is voor ons en OCW nog 

onderwerp van studie. De ambtelijke top die we hierover gesproken hebben, laat weten dat het 

kansrijk zou zijn. Tegelijk laten de vragen van de Eerste Kamer aan de minister zien dat nog steeds 

vanuit grote schoolorganisaties wordt gedacht, de onderwijsfabrieken. Is dat Randstedelijk beleid, of 

komt deze wet de behoeften in juist ook plattelandsgebieden tegemoet? Er ligt nog veel uitzoekwerk 

en lobby voor ons. 

Tot zover de stand van zaken van ons initiatief voor realisatie van voortgezet onderwijs in Zuidlaren. 

Wij gaan rustig maar vasthoudend verder met deze uitdaging, in de breedte van de 

(on)mogelijkheden die we zien. Voortgezet Onderwijs in Zuidlaren is het doel. We spreken u weer, 

uiterlijk over een half jaar. 
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