Leiden, 27 maart 2019
Bona Roelofarendsveen sluit zijn deuren
Dit jaar hebben 24 nieuwe brugklassers zich aangemeld voor het Bonaventuracollege in
Roelofarendsveen. Dit is te weinig om de school op een verantwoorde manier open te houden,
hoewel dat is wat schoolbestuur SCOL het liefst doet vanuit de gedachte ‘goed onderwijs dicht bij
huis’. Acht van de tien brugklasleerlingen in Roelofarendsveen kiezen nu voor een brugklas buiten
het dorp. Het bestuur kan niet anders meer dan de schooldeuren sluiten met ingang van het
nieuwe schooljaar. Voor leerlingen en medewerkers wordt nu gewerkt aan een passende
oplossing.
Krimp
De school krimpt al langer. Van een vestiging met 332 leerlingen in 2014 kromp de school naar
195 leerlingen in 2018. Met de huidige aanmelding voor de brugklas 2019 telt de school nog
maar 145 leerlingen. In vijf jaar tijd is het aantal leerlingen dus meer dan gehalveerd. ‘De vijver’
met potentiële brugklasleerlingen (de ‘basisgeneratie’) is in vijf jaar tijd eveneens gedaald: van
360 naar 260. Een andere oorzaak is het feit dat een school dichtbij huis minder belangrijk is
geworden en dat – in het verlengde daarvan - havo- en vwo-leerlingen vaker kiezen voor een
school waar zij ook de bovenbouw en examen kunnen doen.
Toch is er de afgelopen tijd alles aan gedaan om de school aantrekkelijk te houden. Zo is het
aanbod in 2015 uitgebreid met vmbo basis- en kaderonderwijs, is er gewerkt aan meer contact
met het bedrijfsleven en ligt er voor schooljaar 2019-2020 een nieuw onderwijsprogramma klaar,
met meer aandacht voor de individuele behoefte van leerlingen, flexibiliteit in het rooster,
huiswerkvrij onderwijs en coaching. Alles met het doel om modern passend onderwijs aan te
bieden en met weinig leerlingen toch een breed aanbod mogelijk te maken. Een aanbod dat
voldoet aan wat ouders vragen van een school voor voortgezet onderwijs. De reacties tijdens de
open dagen waren positief, maar dit vertaalt zich niet naar voldoende aanmeldingen. Voor een
goede uitvoering van het nieuwe programma heeft de school minimaal twee nieuwe brugklassen
nodig. Met de huidige aanmelding is dat niet mogelijk.
Hoe verder
De komende tijd helpt de school leerlingen en ouders met een passende vervolgstap. In ieder
geval kunnen alle 145 leerlingen, als zij dat willen, overstappen naar het Visser ’t Hooft Lyceum in
Leiderdorp. Ook de Leidse vestigingen Mariënpoelstraat en Burggravenlaan van het
Bonaventuracollege zijn voor de hand liggende opties binnen SCOL. Uiteraard zijn ouders
helemaal vrij in hun keuze.
Medewerkers in vaste dienst krijgen een baan aangeboden op een andere school van SCOL. Voor
medewerkers met een tijdelijk dienstverband wordt zoals gebruikelijk gekeken waar nog
vacatures ontstaan.
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