
	  
	  
Terugblik	  OCW	  op	  de	  regionale	  bijeenkomsten	  over	  leerlingendaling	  (bedoeld	  voor	  deelnemers	  
bijeenkomsten)	  
Wij,	  de	  accountmanagers	  leerlingendaling	  bij	  OCW,	  vonden	  de	  bijeenkomsten	  erg	  nuttig	  en	  willen	  
jullie	  dan	  ook	  hartelijk	  danken	  voor	  je	  deelname.	  Het	  was	  plezierig	  en	  interessant	  om	  met	  jullie	  van	  
gedachten	  te	  wisselen	  over	  de	  (aankomende)	  krimp	  in	  de	  regio	  en	  hoe	  daarop	  te	  reageren.	  In	  de	  
meeste	  regio’s	  geldt	  dat	  jullie,	  de	  gemeenteambtenaren,	  elkaar	  goed	  weten	  te	  vinden.	  Wij	  vonden	  
het	  nuttig	  om	  als	  accountmanagers	  eens	  bij	  deze	  netwerken	  aan	  te	  sluiten.	  Dit	  gaf	  ons	  veel	  inzicht	  in	  
de	  regionale	  dynamiek	  en	  een	  goed	  beeld	  van	  de	  regionale	  ontwikkelingen.	  Hoewel	  uit	  de	  evaluatie	  
naar	  voren	  komt	  dat	  de	  meeste	  bijeenkomsten	  niet	  hebben	  geleid	  tot	  regionale	  vervolgacties,	  
hebben	  wij	  hebben	  gemerkt	  dat	  krimp	  vaak	  hoog	  op	  de	  agenda	  staat	  en	  dat	  de	  noodzaak	  tot	  
samenwerking	  wordt	  gevoeld.	  	  
	  	  
OCW	  neemt	  maatregelen	  om	  kwalitatief	  goed	  en	  bereikbaar	  onderwijs	  te	  behouden	  indien	  er	  sprake	  
is	  van	  leerlingendaling	  (tijdens	  de	  bijeenkomsten	  hebben	  wij	  deze	  maatregelen	  -‐	  zoals	  de	  regeling	  
regionale	  procesbegeleiders	  en	  de	  fusiecompensatie	  -‐	  toegelicht).	  Jullie	  input	  tijdens	  de	  
bijeenkomsten	  hebben	  wij	  meegenomen	  bij	  het	  opstellen	  en	  aanpassen	  van	  nieuwe	  wetsvoorstellen	  
en	  regelingen.	  	  
	  	  
Door	  middel	  van	  de	  bijeenkomsten	  zijn	  er	  goede	  contacten	  gelegd	  tussen	  OCW	  en	  de	  gemeenten.	  
Hopelijk	  blijven	  we	  elkaar	  in	  de	  toekomst	  vinden.	  Heb	  je	  een	  lastige	  casus	  waar	  je	  graag	  eens	  over	  
door	  wilt	  praten?	  Komt	  de	  samenwerking	  binnen	  jouw	  gemeente	  of	  regio	  niet	  voldoende	  op	  gang?	  
Wil	  je	  uitleg	  over	  bepaalde	  wet-‐	  en	  regelgeving?	  Of	  heb	  je	  misschien	  hele	  andere	  vragen	  of	  
opmerkingen?	  Neem	  dan	  contact	  met	  ons	  op.	  Wij	  denken	  graag	  mee!	  
	  	  
Met	  een	  hartelijke	  groet,	  
	  	  
Het	  accountteam	  leerlingendaling	  
Pauline	  Poland,	  Job	  Zinkstok,	  Ilse	  den	  Heijer,	  Harco	  Dijkstra,	  Daphne	  de	  Wit,	  Jelma	  Hoekstra	  en	  
Margje	  Kamerling	  
Zie	  onze	  flyer	  in	  de	  bijlage	  voor	  onze	  contactgegevens	  
	  


