
ACCOUNTTEAM LEERLINGENDALING

Wat staat er te gebeuren?

Het aantal leerlingen in Nederland daalt. In sommige regio’s is dat 
al langer te merken, in andere regio’s wordt het de komende tijd 
steeds zichtbaarder. Scholen en afdelingen worden kleiner. Het 
wordt vaak moeilijker om de onderwijskwaliteit overeind te 
houden. En minder leerlingen betekent ook minder financiële 
mogelijkheden.

Schoolbesturen in het primair en het voortgezet onderwijs gaan 
daarom op zoek naar oplossingen. Samenwerking in de regio is 
daarvoor cruciaal.

Wat kan het accountteam voor mij doen?

Bij het zoeken naar oplossingen voor de gevolgen van leerlingenda-
ling kunt u met allerlei vragen zitten. Het accountteam leerlingen-
daling van het ministerie van OCW helpt u die te beantwoorden. 

Voorbeelden van zulke vragen zijn:
• Wat mag er wel en wat niet volgens de wet? 
• Hoe staat het met de versoepeling van wet- en regelgeving?
•  Zou het niet goed zijn als er meer ruimte in wet- en regelgeving komt om…?
•  Hoe gaat men elders in het land om met dalende leerlingenaantallen? 
• Welke collega-besturen zijn bezig met dezelfde vragen? 
• Hoe kan ik samenwerken met andere besturen? 
•  Van welke financiële regelingen kunnen wij gebruik maken? 

Met deze en andere vragen kunt u terecht bij de accountmanagers 
leerlingendaling. Zij zijn goed op de hoogte van de bestaande 
regels. En omdat zij in het hele land praten met bestuurders, 
schoolleiders, gemeenten en andere betrokkenen, weten zij ook 
steeds beter hoe anderen omgaan met dalende leerlingenaantallen. 

Verder kunt u hen opmerkzaam maken op wet- en regelgeving die 
soms goede oplossingen belemmert. Zo krijgen beleidsmakers 
signalen direct uit de praktijk en krijgen zij de kans om hun beleid 
daarop aan te passen.
 

Bij wie kan ik terecht?

Het accountteam verdeelt zijn aandacht over drie regio’s: regio 
Noordoost, regio Zuid en regio West.
De regio-indeling is als volgt (klik hier voor een kaartje):

Regio West (Margje en Jelma)
Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland 

Regio Noordoost (Daphne en Harco)
Friesland, Groningen, Drenthe , Overijssel , Gelderland boven de Waal

Regio Zuid (Ilse en Job)
Zeeland, Brabant, Limburg, Gelderland onder de Waal.
 
Voor specifieke vragen over wet- en regelgeving kunt u de helpdesk 
van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) bellen: 079-323 2333 
voor primair onderwijs, 079-323 2444 voor voortgezet onderwijs.
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van links naar rechts

Daphne de Wit
d.p.s.dewit@minocw.nl
06 55 42 35 56
Regio Noordoost

Job Zinkstok 
j.t.zinkstok@minocw.nl
06-46 84 90 76
Regio Zuid

Ilse den Heijer
i.h.denheijer@minocw.nl
06-55 42 35 48
Regio Zuid

Margje Kamerling
 06-46 84 93 64
m.e.e.kamerling@minocw.nl.
Regio West

Harco Dijkstra 
h.dijkstra@minocw.nl
06-46 84 92 55
Regio Noordoost

Pauline Poland
p.m.poland@minocw.nl
06-31 74 85 55
Teamleider accountteam

Jelma Hoekstra
j.f.hoekstra@minocw.nl
06-55 42 35 49
Regio West

Meer weten? Kijk op www.leerlingendaling.nl. En volg ons op Twitter        @leerlingdaling
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