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1. Inleiding  
 

De Wet op het primair onderwijs (Wpo) verplicht gemeenten jaarlijks een plan van nieuw op te richten 

basisscholen vast te stellen. Rijksbekostiging van een nieuwe openbare of bijzondere basisschool kan 

alleen als de school opgenomen is op een door de gemeente van vestiging vastgesteld plan. 

 

In voorliggend plan wordt achtereenvolgens stilgestaan bij:  

2. Uitgangspunten voor het opstellen van het plan van scholen;  

3. Een terugblik op de in de afgelopen 5 jaren gestichte scholen;  

4. Het ministerieel besluit over het Plan van Scholen 2018-2021;  

5. Nieuwe aanvragen; 

6. Scholen uit een vorig Plan van Scholen die nog niet zijn gestart. 

 

2. Uitgangspunten voor het opstellen van het plan van scholen 
In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten voor het opstellen van het plan van scholen nader toegelicht.  

 

Procedure 

Het plan bestrijkt drie achtereenvolgende schooljaren, volgend op het jaar van vaststelling. Het betreft 

voor dit plan van scholen de schooljaren 2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022. Het vermeldt welke 

scholen in de planperiode wel of niet voor eerste bekostiging in aanmerking komen en waarom. De 

gemeenteraad stelt het plan vast.  

Na vaststelling door de gemeenteraad gaat het plan naar het Ministerie van OCW voor beoordeling. De 

minister besluit vóór 1 januari 2019. Als de gemeenteraad een school niet op het plan opneemt kunnen 

schoolbesturen daartegen in beroep bij de minister.  

 

Beleidsregels Plan van Scholen Amsterdam 

Op 20 december 2017 heeft de gemeenteraad Beleidsregels Plan van Scholen Amsterdam, hierna 

beleidsregels,  vastgesteld. De beleidsregels met daarbij de artikelsgewijze toelichting vindt u in bijlage 1.  
 
Op grond van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan een bestuursorgaan beleidsregels 

vaststellen met betrekking tot de aan hem toekomende bevoegdheid. Een beleidsregel geeft aan hoe 

het bestuursorgaan een bepaalde bevoegdheid, in dit geval het beoordelen van een verzoek tot 

opneming van een school op het plan van scholen, toepast. Door deze beleidsregel is ieder schoolbestuur 

voordat hij een aanvraag indient, op de hoogte van  de wijze waarop de gemeenteraad de verzoeken 

beoordeelt. Daarmee kan een schoolbestuur bij het opstellen van zijn verzoek rekening houden.   

 

De uitgangspunten in de beleidsregels zijn niet nieuw. Ze worden al sinds 2008 door de gemeenteraad 

gehanteerd. Het belangrijkste criterium waaraan de aanvraag wordt getoetst is de zogenoemde 3 

kilometergrens voor het gekozen voedingsgebied. De grootte van de stad, het aantal inwoners en 

daarmee samenhangende infrastructuur, het grote en diverse scholenaanbod en de voorkeuren van 

ouders voor scholen dicht bij de woning, maken dat een keuze voor een groter voedingsgebied dan 3 

kilometer rondom de gewenste vestigingsplaats voor een nieuw te stichten school in Amsterdam 

doorgaans niet realistisch is. 

 

Voedingsgebied  

Het aanvragend schoolbestuur bepaalt zelf wat het voedingsgebied van de verlangde school is. De 

jurisprudentie geeft aan dat voor het voedingsgebied wel de eis van redelijkheid geldt, mede vanwege de 

gemiddeld beperkte reisbereidheid van ouders. Zoals hiervoor aangegeven toetst de gemeenteraad een 

verzoek van een schoolbestuur aan het  in de beleidsregels opgenomen criterium van de zogenoemde 3 
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kilometergrens. Als een schoolbestuur kan aantonen dat voor zijn school een groter voedingsgebied 

aannemelijk is, zal de gemeenteraad op dit punt van de beleidsregels afwijken.  

 

Het is de wettelijke taak van de gemeente, op grond van de Wet op het primair onderwijs (Wpo) om de 

aanvragen van schoolbesturen te toetsen met behulp van: 

a. de basisgeneratie; 

b. het deelnamepercentage; 

c. het belangstellingspercentage; 

d. leerlingen binnen het voedingsgebied die onderwijs van dezelfde richting bezoeken buiten het 

voedingsgebied; 

e. de stichtingsnorm. 

 

In het hiernavolgende worden deze begrippen nader geduid.  

 

a - Basisgeneratie 

De basisgeneratie is het aantal 4- tot en met 11-jarigen en 30% van de 12 jarigen binnen het 

voedingsgebied van de verlangde school.  

 

Elk jaar stelt Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) voor Amsterdam de basisgeneratie op. Hierbij 

houdt OIS rekening met de dan bekende voornemens op het gebied van woningbouw. Daarin treden van 

jaar tot jaar verschuivingen op. Deze werken door in de prognoses. De leerlingenprognose voor het 

basisonderwijs 2017/2018 laat zien dat het aantal leerlingen in het basisonderwijs de komende jaren licht 

daalt. Het toegenomen vertrek van gezinnen met jonge kinderen is de belangrijkste oorzaak voor deze 

dalende trend. Tegelijkertijd zijn in ontwikkelgebieden waar veel woningbouw komt wel nieuwe scholen 

nodig zodat kinderen in hun eigen buurt naar school kunnen gaan. Er is sprake van een gedifferentieerd 

beeld van groei en krimp binnen de stad. Dat vraagt ook om een gedifferentieerde aanpak in de realisatie 

van scholen. De schoolbesturen zijn hierover, gefaciliteerd door de gemeente, met elkaar in gesprek via 

een reeks van gebiedssessies. De werkwijze, waarbij schoolbesturen op basis van samenwerking en 

transparantie een toekomstbestendig aanbod van basisscholen in de stad willen realiseren, is gestart in 

2017 en wordt in 2018 voortgezet.  

 

De ontwikkeling in de basisgeneratie is niet alleen relevant voor nieuwe scholen. De cijfers vormen ook 

de basis voor de planning van de huisvestingsvoorzieningen primair onderwijs zoals opgesteld in het 

Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs en het overleg daarover met de schoolbesturen.  

 

b - Deelnamepercentage  

Niet alle kinderen uit de basisgeneratie bezoeken het reguliere basisonderwijs. Het speciaal 

basisonderwijs (sbo) is er voor kinderen die in het basisonderwijs niet goed tot hun recht komen en extra 

zorg nodig hebben die een reguliere basisschool niet kan bieden. Het speciaal onderwijs (so) is voor 

kinderen die leer- of gedragsproblemen hebben, blind of slechtziend zijn, doof of slechthorend, 

lichamelijk of verstandelijk gehandicapt zijn of langdurig ziek. Daarnaast zijn er kinderen die geen van 

deze vormen van onderwijs bezoeken, bijvoorbeeld omdat ze in instellingen voor residentiële zorg 

verblijven. 

 

Het deelnamepercentage is dat deel van de basisgeneratie dat daadwerkelijk het basisonderwijs volgt of 

zal gaan volgen. Sinds 2011 hanteert de gemeenteraad hiervoor 98% als benaderingspercentage. 

 

c - Belangstellingspercentage 

Kern van de beoordeling van aanvragen is het belangstellingspercentage. Het belangstellingspercentage 

is het percentage leerlingen in de gemeente Amsterdam dat een school bezoekt van een bepaalde 
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richting (denominatie). De belangstellingspercentages worden afgeleid van de telling van de leerlingen in 

het Amsterdamse basisonderwijs per 1 oktober voorafgaand aan het jaar van besluitvorming over het 

plan, in dit geval dus 2017. De belangstellingspercentages staan vermeld in bijlage 2.   

 

d - Aanwezige onderwijscapaciteit 

Artikel 78 Wpo schrijft voor dat de onderwijscapaciteit binnen dezelfde richting die op redelijke afstand 

ligt van de te stichten school in mindering gebracht moet worden op de berekende belangstelling voor de 

nieuwe school. Onderwijscapaciteit is de optelsom van het aantal leerlingen en de aanwezige leegstand. 

Bij het berekenen van de stichtingsruimte worden daarom de leerlingen die in het voedingsgebied al naar 

een school gaan van de gevraagde denominatie of leerlingen die in het voedingsgebied wonen en elders 

al het zelfde type onderwijs bezoeken afgetrokken. Daarnaast wordt ook de leegstand bij scholen van de 

gevraagde denominatie in het voedingsgebied afgetrokken. Voor het begrip “redelijke afstand” hanteert 

de gemeenteraad sinds 2008 een afstand van maximaal 3 kilometer hemelsbreed.  

 

e - Stichtingsnorm  

Uit de verrekening van het deelnamepercentage, het belangstellingspercentage en de reeds aanwezige 

capaciteit binnen dezelfde richting resulteert de “netto stichtingsruimte”. Deze wordt afgezet tegen de 

door het Rijk vastgestelde stichtingsnorm. Deze is voor Amsterdam 325 leerlingen. Een school wordt op 

het plan geplaatst als de prognose uitwijst dat de school: 

- aan het einde van het vijfde operationele jaar minimaal 325 leerlingen heeft  

- dit ook in alle daaropvolgende 15 jaren zal volhouden. 

De berekening van de stichtingsruimte van de aangevraagde scholen vindt u in bijlage 3. 

 

3. Terugblik: recent gestichte scholen  
Tabel 1 geeft de ontwikkeling weer van de scholen die sinds 2013 zijn gestart.  

 

Tabel 1: Overzicht gestarte scholen 2013-2016 

Startjaar  Locatie Naam school  

School- 

bestuur Denominatie 

Aantal lln 

1 okt 

2017 

2013 

Oost 

(Overamstel) 

Montessorischool de 

Amstel STAIJ Openbaar  203 

2013 Noord Cosmicus * 

Stichting 

Cosmicus 

Onderwijs Alg. bijzonder 105 

2014 Nieuw West De Ontplooiing** O4NT Alg. bijzonder 0 

2014 Zuidoost De Voorsprong ** O4NT Alg. bijzonder 0 

2015 

Noord 

(Overhoeks) Overhoeks SOON Openbaar  293 

2015 Zuidoost Lotus St. Lotus 

Hindoeïstisch 

(karmavadisch) 95 

 
* Cosmicus: de teruggang van het aantal leerlingen ten gevolge van de mislukte couppoging in Turkije 

bemoeilijkt het behalen van de stichtingsnorm voor deze school.  De school gaat vanaf augustus 2018 

verder als dependance van basisschool de Wereldburger van ditzelfde bestuur.  

**  Voor De Ontplooiing werkten O4NT en Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT) samen. Met ingang 

van 1 augustus 2017 is De Ontplooiing opgegaan in basisschool De Toekomst van STWT,  met een eigen 
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profiel.  Als zelfstandige school zou De Ontplooiing de stichtingsnorm niet hebben kunnen behalen. Op 

deze manier beogen O4NT en STWT het onderwijsconcept in stand te houden.  

**De Voorsprong van het bestuur O4NT is met ingang van 1 augustus 2017 gesloten omdat het aantal 

leerlingen onvoldoende was om de stichtingsnorm te behalen.   

 

4.  Ministerieel besluit Plan van Scholen 2018-2021  
 

Besluit Plan van Scholen 2018-2021 

De minister heeft op 10 november 2017 het Plan van Scholen 2018-2021 deels goedgekeurd voor zover 

het betreft de opneming van: 

a. de volgende scholen, die voor het eerste jaar op het plan van scholen zijn geplaatst: 

- een openbare school in de Sluisbuurt te starten op 1 augustus 2019; 

- een openbare school op Centrumeiland te starten op 1 augustus 2020; 

- een interconfessionele school in de Sluisbuurt te starten op 1 augustus 2019; 

- een openbare school in het Havenstraatgebied te starten op 1 augustus 2018; 

- een islamitische school in Zuid te starten op 1 augustus 2018. 

b. een openbare basisschool in Zuid te starten op 1 augustus 2020, die voor het eerst in het plan van 

scholen 2017-2020  is opgenomen en nog niet voor bekostiging in aanmerking is gekomen.  

 

De  minister heeft zijn goedkeuring van het Plan van Scholen 2018-2021 onthouden voor  de volgende 

drie scholen, omdat ten onrechte de datum waarop de bekostiging start (1 augustus 2018) niet was 

vermeld:  

- een algemeen bijzondere basisschool in Nieuw-West;  

- een humanistische basisschool in Zuid; 

- een algemeen bijzondere basisschool in Noord.  

 

De gemeenteraad heeft het Plan van Scholen 2018-2021 hierop aangepast door bij deze scholen als 

datum waarop de bekostiging start 1 augustus 2018 te  vermelden en het Plan van Scholen 2018-2021 

opnieuw vastgesteld op 14 februari 2018.  

 

Besluit administratief beroepen Plan van Scholen 2018-2021 

Inzake het Plan van Scholen 2018-2021 is driemaal administratief beroep aangetekend. Twee van deze 

beroepen werden aangetekend tegen het besluit van de gemeenteraad om de verzoeken tot opname 

van een nieuwe school in het Plan van Scholen 2018-2021 te weigeren  Het derde beroep richt zich op het 

besluit van de gemeenteraad om een school uit het Plan van Scholen 2017-2020  niet  opnieuw op het 

Plan van Scholen 2018-2021 op te nemen. Per  school wordt  aangegeven wat de afweging van de 

gemeenteraad voor het niet opnemen van de school was en welk besluit de minister hierover heeft 

genomen.  Ook wordt aangegeven op welke wijze dit besluit verwerkt is in het Plan van Scholen 2019-

2022.  

 

1. Een evangelische / evangelische broedergemeenschap school in stadsdeel  Oost, met als 

voedingsgebied Amsterdam exclusief Zuidoost, uitgaande van de Vereniging Scholen der 

Evangelische Broedergemeente  (VSEBG). 

 

De minister heeft op 30 april 2018 het administratief beroep van dit schoolbestuur tegen het besluit van 

de gemeenteraad om de aangevraagde school niet op te nemen in het Plan van Scholen 2018-2021, 

ongegrond verklaard. De gemeenteraad had deze aanvraag niet opgenomen omdat niet aannemelijk 

was dat de verlangde school van uit het door het schoolbestuur gekozen voedingsgebied Amsterdam 

minus stadsdeel Zuidoost binnen daarvoor gestelde termijn van 5 jaar  de stichtingsnorm zou behalen.  

Alleen bij een  zeer grote reisbereidheid onder ouders  om hun kinderen over grote afstanden naar de 

school te vervoeren  zou  dit het geval kunnen zijn. Deze  reisbereidheid blijkt niet aanwezig bij de ouders 
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van leerlingen die de twee bestaande scholen van deze denominatie(s) bezoeken, noch is deze 

aannemelijk gemaakt door het aanvragende schoolbestuur voor de nieuwe verlangde school.  Het besluit 

van de minister heeft geen  rechtsgevolg  voor het Plan van Scholen 2019-2022. 

 

2. Een oecumenische school in stadsdeel Noord, uitgaande van de Amsterdamse Stichting Katholiek 

Onderwijs (ASKO). 

 

De minister heeft op 16 april 2018 het administratief beroep van schoolbestuur ASKO tegen het besluit 

van de gemeenteraad om de door schoolbestuur ASKO aangevraagde oecumenische school in de 

Buiksloterham niet op te nemen in het Plan van Scholen 2018-2021, gegrond verklaard. De 

gemeenteraad had deze aanvraag niet opgenomen omdat er volgens de gemeentelijke berekening 

onvoldoende stichtingsruimte was voor deze aanvraag. De minister concludeert echter dat de door 

ASKO verlangde school voldoet aan de stichtingsnorm en verzoekt de gemeenteraad de verlangde 

school voor bekostiging in aanmerking te brengen in het Plan van Scholen 2019-2022 met als 

ingangsdatum bekostiging 1 augustus 2019. Deze school wordt daarom met deze ingangsdatum 

opgenomen in het Plan van Scholen 2019-2022 (zie hiervoor hoofdstuk 6). 

 

3. Een oecumenische school in het noordelijke gedeelte van Buitenveldert-West, met als 

voedingsgebied de buurtcombinaties K23, K90 en K91, uitgaande van de Amsterdamse Stichting 

Katholiek Onderwijs (ASKO). 

 

De minister heeft op 13 februari 2018 besloten dat de weigering van de gemeenteraad om de door 

schoolbestuur ASKO aangevraagde oecumenische school uit het Plan van Scholen 2017-2020 opnieuw 

op te nemen in het plan van scholen 2018-2021  niet juist was. De gemeenteraad had dit geweigerd op 

grond van artikel 82, tweede lid onder c. van de Wpo (volgens de gemeenteraad was er sprake van 

omstandigheden die bij de vaststelling van het Plan van Scholen 2017-2020 niet bekend waren, maar 

indien wel bekend  zouden hebben geleid tot een afwijzing van het verzoek). De minister heeft het 

administratief beroep van ASKO tegen deze beslissing van de gemeenteraad gegrond verklaard. Daarbij 

heeft de minister de gemeenteraad opgedragen  dat de verlangde school in het Plan van Scholen 2019-

2022 voor bekostiging in aanmerking wordt gebracht met als ingangsdatum bekostiging 1 augustus 

2019. Deze school wordt daarom met deze ingangsdatum opgenomen in het Plan van Scholen 2019-

2022 (zie hiervoor hoofdstuk 6). 

 

5.  Nieuwe aanvragen 
 

1. De Stichting Kunst en Onderwijscentrum (SKOC) verzoekt opname van een algemeen bijzondere 

school in Geuzenveld (Nieuw West) met als voedingsgebied de wijken Eendracht, Geuzenveld, Osdorp-

Oost, Slotermeer Noordoost en Slotermeer Zuidwest en met gewenste ingangsdatum bekostiging 1 

augustus 2019. 

 

Dit betreft een aanvraag voor een algemene bijzondere school in Geuzenveld. Er is voldoende 

stichtingsruimte in het beschreven voedingsgebied voor een nieuwe algemeen bijzondere school.  

 

Geadviseerd wordt de door SKOC gewenste school op te nemen op het Plan van Scholen 2019-2022 met als 

ingangsdatum bekostiging 1 augustus 2019. 

 

2. De Stichting voor kunstzinnig, innovatief, toekomstgericht en ambitieus basisonderwijs (Kitab) 

verzoekt opname van een algemeen bijzondere school in Krommert/Landlust (West) met als 

voedingsgebied de wijken Kolenkit, Landlust, Erasmuspark, van Galenbuurt, Hoofdweg e.o., Centrale 

Markt, Krommert, Chassébuurt, Kinkerbuurt, Staatsliedenbuurt, Frederik Hendrikbuurt en Da Costabuurt 

en met gewenste ingangsdatum bekostiging 1 augustus 2019. 
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Dit betreft een aanvraag voor een algemeen bijzondere school in Krommert/Landlust. Er is voldoende 

stichtingsruimte in het beschreven voedingsgebied voor een nieuwe algemeen bijzondere school.  

 

Geadviseerd wordt de door Kitab gewenste school op te nemen op het Plan van Scholen 2019-2022 met als 

ingangsdatum bekostiging 1 augustus 2019. 

 

6. Opname scholen uit een vorig Plan van Scholen die nog niet zijn gestart  

 
Scholen die nog niet voor bekostiging in aanmerking zijn gebracht, dan wel  scholen die  eerder voor 

bekostiging  in aanmerking zijn gekomen, maar waarvan het onderwijs nog niet heeft aangevangen 

dienen  op grond van artikel 82, eerste lid Wpo, in het volgende Plan van Scholen te worden opgenomen.  

 

6.1 Aanvragen uit het Plan van Scholen 2018-2021 

De volgende scholen waren opgenomen in het Plan van Scholen 2018 – 2021, maar starten nog niet per 1 

augustus 2018 met hun onderwijs. Deze scholen worden opnieuw opgenomen in het Plan van Scholen 

2019-2022. 
 

1. De Stichting Esprit – algemeen bijzondere basisschool met als gewenste plaats van vestiging de Piet 

Mondriaanstraat in stadsdeel Nieuw-West met als voedingsgebied buurtcombinaties F75-F88 en met 

ingangsdatum bekostiging 1 augustus 2019. 
 

Dit betreft een aanvraag voor De Nieuwe Internationale School Esprit (DENISE). De aanvraag is voor het 

eerst in 2016 gedaan, met gewenste ingangsdatum bekostiging 1 augustus 2017. Vanwege de verlate 

oplevering van het schoolgebouw aan de Piet Mondriaanstraat 140 heeft het schoolbestuur verzocht om 

de startdatum uit te stellen.   

 

2. De Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA) – openbare basisschool met als gewenste 

plaats van vestiging het gebied VU / Buitenveldert, met als voedingsgebied buurtcombinaties K23, K59, K90 

en K91 (waarbij het gebied ten noorden van de A10-Zuid niet wordt meegeteld) en met ingangsdatum 

bekostiging 1 augustus 2020. 

 

Deze aanvraag is voor het eerst in 2016 gedaan, met gewenste ingangsdatum bekostiging 1 augustus 

2017. In relatie tot de woningbouw op de Zuidas is pas op een later moment een nieuwe school in dit 

gebied nodig.  

 

3. De Stichting tussen Amstel en IJ (Staij) – openbare basisschool met als gewenste plaats van vestiging de 

Sluisbuurt, met als voedingsgebied Zeeburgereiland en met ingangsdatum bekostiging 1 augustus 2019. 

 

Deze aanvraag is in 2017 gedaan met als gewenste startdatum 1 augustus 2019. Dit is ongewijzigd 

gebleven. 

 

4. De Amsterdamse Stichting voor Katholiek Onderwijs (ASKO) – oecumenische school met als gewenste 

plaats van vestiging Zeeburgereiland, met als voedingsgebied Zeeburgereiland en met ingangsdatum 

bekostiging 1 augustus 2019.  

 

Deze aanvraag is in 2017 gedaan met als gewenste startdatum 1 augustus 2019. Dit is ongewijzigd 

gebleven. 

 

5. De Stichting tussen Amstel en IJ (Staij) – openbare school met als gewenste plaats van vestiging 

Centrumeiland, met als voedingsgebied de buurtcombinaties M50 en M51 en met ingangsdatum bekostiging 

1 augustus 2020. 
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Deze aanvraag is in 2017 gedaan met als gewenste startdatum 1 augustus 2020. Dit is ongewijzigd 

gebleven. 

 

6. De Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland (SIO NH) - Islamitische school met als gewenste 

plaats van vestiging stadsdeel Zuid, met als voedingsgebied de buurtcombinaties K23-26,K44-49,K52-

54,K59,90,91 en met ingangsdatum bekostiging 1 augustus 2019. 

 

Deze aanvraag is in 2017 gedaan, met gewenste ingangsdatum bekostiging 1 augustus 2018. Gemeente 

en schoolbestuur hebben in overleg besloten de eerder beoogde startdatum van 1 augustus 2018 één jaar 

uit te stellen, om te kunnen zorgen voor een zorgvuldige start met passende huisvesting.  

 

7. De Amsterdamse Stichting voor Katholiek Onderwijs (ASKO) – oecumenische school met als gewenste 

plaats van vestiging Buiksloterham, met als voedingsgebied buurten N71c, N71g en N71h en met 

ingangsdatum bekostiging 1 augustus 2019.  

 

De minister heeft op 16 april 2018 het administratief beroep van schoolbestuur ASKO tegen het besluit 

van de gemeenteraad  om de door schoolbestuur ASKO aangevraagde oecumenische school in de 

Buiksloterham niet op te nemen in het Plan van Scholen 2018-2021, gegrond verklaard. De minister heeft 

de gemeenteraad opgedragen om deze school voor bekostiging in aanmerking te brengen. Deze school 

wordt daarom opgenomen in het Plan van Scholen 2019-2022. 

 

6.2 Aanvraag uit het Plan van Scholen 2017-2020 

 

De Amsterdamse Stichting voor Katholiek Onderwijs (ASKO) – oecumenische school met als gewenste 

plaats van vestiging het noordelijk gedeelte van Buitenveldert-West in Amsterdam Zuid, in het plangebied 

Zuidas, met als voedingsgebied de buurtcombinaties K90, K91 en K23 en met ingangsdatum bekostiging 1 

augustus 2019. 

 

De minister heeft op 13 februari 2018  het administratief beroep van schoolbestuur ASKO tegen  het 

besluit van de gemeenteraad om de oecumenische school uit het Plan van Scholen 2017-2020  niet 

opnieuw op te nemen in het plan van scholen 2018-2021, gegrond verklaard.  De minister heeft de 

gemeenteraad opgedragen om deze school voor bekostiging in aanmerking te brengen. Deze school 

wordt daarom opgenomen in het Plan van Scholen 2019-2022. 
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Bijlage 1. Beleidsregels Plan van Scholen Amsterdam 

 
Hoofdstuk 1.Algemene bepalingen 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen 
In deze beleidsregel wordt verstaan onder: 

a.  bevoegd gezag van volgens de Wpo bekostigde scholen: voor wat betreft  

i. een openbare school: de stichting, bedoeld in artikel 48 van de Wpo;  

ii. een bijzondere school: de rechtspersoon bedoeld in artikel 55 van de Wpo;  

b. OIS: Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Amsterdam; 

c. plan van scholen: jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld plan dat drie achtereenvolgende 

schooljaren bestrijkt en waarin die nieuwe scholen worden opgenomen, die voldoen aan de 

wettelijke voorwaarden van de Wpo voor het stichten van een school en voor bekostiging in 

aanmerking komen; 

d. richting: godsdienst of levensbeschouwing; 

e. school: een openbare of bijzondere basisschool;  

f. schooljaar: het tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli daaropvolgend; 

g. voedingsgebied: het gebied waaruit de leerlingen komen van de nieuw te stichten school; 

h.  Wpo: Wet op het primair onderwijs. 

 
Hoofdstuk 2. Aanvraag 

 

Artikel 2 

1. Een verzoek om opneming van een nieuwe school in het plan van scholen dient een 

schoolbestuur in bij de gemeenteraad conform de voorschriften van artikel 75 en 76 van de Wpo. 

Daarbij geldt dat het verzoek de gemeente heeft bereikt  uiterlijk op 31 januari van het jaar van 

vaststelling van het plan.  

2. Het verzoek vermeldt: 

a. De richting van de school; 

b. De naam en het adres van het bevoegd gezag; 

c. Het belangstellingspercentage; 

d. Een beschrijving van het voedingsgebied; 

e. Een leerlingenprognose; 

f. De aanduiding van de plaats van vestiging van de school in Amsterdam; 

g. De voorgestelde ingangsdatum van de bekostiging.      

3. In afwijking van het eerste lid kan de leerlingenprognose op een later tijdstip dan 31 januari 

worden ingediend, met dien verstande dat de prognose uiterlijk op 31 maart van het jaar van 

vaststelling van het plan moet zijn ontvangen door de gemeenteraad. 

4. Indien een precieze aanduiding van de plaats van vestiging in de aanvraag ontbreekt, zal de 

gemeenteraad bij de beoordeling van de aanvraag uitgaan van het centrum van het gekozen 

vestigingsgebied. 

5. In onderling overleg tussen het schoolbestuur en de gemeenteraad kan afgeweken worden van 

de voorgestelde  ingangsdatum voor de bekostiging, mits deze binnen de planperiode van het 

plan van scholen valt.  

6. Het voorafgaande laat onverlet de mogelijkheid dat het college ook op andere onderdelen van 

het verzoek voor 31 maart van het jaar van vaststelling van het plan om nadere aanvulling kan 

vragen als de verstrekte gegevens onvoldoende zijn om over het verzoek te kunnen oordelen.  

 

Hoofdstuk 3  Beoordeling aanvraag  
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Artikel 3 

Op grond van artikel 75, vierde lid en 77, eerste lid  Wpo dient de gemeenteraad een school in het 

plan van scholen op te nemen als op grond van de overgelegde gegevens aannemelijk is dat zij 

binnen 5 jaar vanaf de datum van ingang van de bekostiging en voorts gedurende 15 jaar na die 

periode van 5 jaar zal worden bezocht door ten minste het aantal leerlingen dat overeenkomt met 

de voor Amsterdam geldende stichtingsnorm. 

 

Artikel 4  

De  gemeenteraad toetst de aannemelijkheid van de verzoeken voor het opnemen van een nieuwe 

school op de volgende aspecten: 

a. Een realistisch voedingsgebied gelet op de reisbereidheid van de ouders in Amsterdam. Hierbij 

geldt een straal van 3 km hemelsbreed gerekend vanaf de gewenste vestigingslocatie van de 

school naar de woonadressen van de leerlingen als maximaal redelijk te overbruggen 

reisafstand voor een leerling en zijn ouders, tenzij het schoolbestuur op basis van aanvullende 

informatie kan aantonen dat in zijn geval een reisafstand van meer dan 3 km reëel is.  

b. Een realistische leerlingenprognose. De door het schoolbestuur opgestelde leerlingenprognose, 

wordt beoordeeld aan de hand van: 

i. de door OIS van de gemeente Amsterdam opgestelde basisgeneratie;  

ii. het deelnamepercentage; 

iii. het belangstellingspercentage; 

iv. en de voor de gemeente geldende stichtingsnorm.  

c. Aanwezige onderwijscapaciteit. Op de leerlingenprognose van de verlangde school dienen, op 

grond van artikel 78 van de Wpo, in mindering te worden gebracht:   

i. de volledige capaciteit van een bestaande school van dezelfde richting binnen het 

gekozen voedingsgebied die bestaat uit het feitelijk aanwezige aantal leerlingen en 

eventuele plaatsruimte vanwege leegstand minus het aantal leerlingen van die school 

dat op meer dan 3 km afstand woont van de gewenste vestigingsplaats van de 

verlangde school;   

ii. het aantal leerlingen waarvoor plaatsruimte aanwezig is op een school van dezelfde 

richting buiten het gekozen voedingsgebied die zich hemelsbreed binnen een straal van 

3 km afstand bevindt van de gewenste plaats van vestiging van de verlangde school;  

iii. het aantal leerlingen dat woont in het gekozen voedingsgebied en andere scholen van 

dezelfde richting  bezoeken buiten het gekozen voedingsgebied.  

 

Artikel 5 

Deze beleidsregel treedt in werking een dag na publicatie in het Gemeenteblad. 
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Toelichting 

 

Algemeen 

Op grond van artikel 4:81 van de Awb kan een bestuursorgaan beleidsregels vaststellen met betrekking 

tot de aan hem toekomende bevoegdheid. Een beleidsregel geeft aan hoe het bestuursorgaan een 

bepaalde bevoegdheid uitvoert. Ingevolge artikel 74 van de Wet op het primair onderwijs (Wpo) heeft de 

gemeenteraad de bevoegdheid om het Plan van Scholen jaarlijks vast te stellen en komt de 

gemeenteraad ook de bevoegdheid toe om beleidsregels vast te stellen.   

 

 In dit geval betreft het de bevoegdheden zoals opgenomen in: 

Artikel 76, tweede lid Wpo: (onvoldoende gegevens beoordeling verzoek tot opneming van nieuwe 

school, uitnodiging tot aanvulling) 

Artikel 75, tweede lid en 77, eerste lid : Opneming van de school op het plan door de gemeenteraad 

indien aannemelijk is op basis van de overgelegde gegevens dat de school zal voldoen aan de wettelijk 

voorschriften betreffende de te behalen en behouden stichtingsnorm.   

 

Toelichting artikel 1: 

Niet van toepassing, betreft begripsbepalingen. 

 

Toelichting artikel 2:  

Een aanvraag van een schoolbestuur moet altijd de volgende gegevens omvatten betreffende de 

gewenste nieuwe school: 

a. De richting van de school; 

b. De naam en het adres van het bevoegd gezag; 

c. Het belangstellingspercentage; 

d. Een beschrijving van het voedingsgebied; 

e. Een leerlingenprognose; 

f. De aanduiding van de plaats van vestiging van de school in Amsterdam; 

g. De voorgestelde ingangsdatum van de bekostiging.      

 

Hierbij moeten onderdelen a t/m d en f en g aangegeven  zijn in de aanvraag die uiterlijk 31 januari1 in het 

bezit van de gemeente moet zijn en dient onderdeel e  later, maar uiterlijk 31 maart daaropvolgend bij de 

gemeente te zijn ingeleverd. Wijziging van de onderdelen a t/m d en f houdt in dat de grondslag van de 

aanvraag zelf wordt gewijzigd en dat is op grond van jurisprudentie2 niet mogelijk. Als de informatie 

onvoldoende is, omdat bijvoorbeeld de statuten van een nieuw schoolbestuur nog niet zijn verleden, dan 

zal het college vragen om de gegevens aan te vullen voor 1 april. Ook zal het college verzoeken om een 

nadere precisering van de gewenste plaats van vestiging als dit onvoldoende nauwkeurig is aangegeven. 

Indien dit achterwege blijft, zal het college uitgaan van het centrum van het gebied waar het 

schoolbestuur de school wil vestigen.  

Een leerlingenprognose kan ook na 1 februari worden ingediend, omdat een schoolbestuur hiermee het 

gekozen voedingsgebied onderbouwt met informatie dat hieruit voldoende leerlingen zullen worden 

getrokken om de stichtingsnorm te kunnen behalen en te behouden. Hiermee wordt niet de grondslag 

van de aanvraag gewijzigd. De leerlingenprognose moet wel op 31 maart in bezit zijn van de gemeente. 

 

Naar aanleiding van de toets door de gemeente van de aanvraag, kan blijken dat bijvoorbeeld omdat de 

woningbouw in een bepaald gebied later begint, de ingangsdatum van de bekostiging  naar een latere 

datum moet verschuiven. Als uit de leerlingenprognose van het schoolbestuur en de basisgeneratie van 

                                                      
1 ARRvS 08-08-2001, nr. 2001 01134/1, JO 2001 
2
 ARRvS 02-03-2005, 200406411/1 
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de gemeente blijkt dat verschuiven van de bekostiging een optie is, kan in overleg met het schoolbestuur 

besloten worden de start van de bekostiging in een ander schooljaar aan te laten vangen.   

 

Toelichting artikel 3 

Uit de redactie van artikel 77 WPO  volgt dat de gemeenteraad een school in elk geval in het plan van 

scholen opneemt, als op grond van de bij de aanvraag overgelegde gegevens aannemelijk is dat zij 

binnen 5 jaar vanaf de datum van ingang van de bekostiging en voorts gedurende 15 jaar na die periode 

van 5 jaar zal worden bezocht door ten minste het aantal leerlingen dat overeenkomt met de voor de 

gemeente geldende stichtingsnorm. In het begrip aannemelijk ligt besloten dat de gemeenteraad de 

aanvraag van het schoolbestuur dient te toetsen om te kunnen oordelen of er uit het gekozen 

voedingsgebied voldoende leerlingen kunnen worden aangetrokken.  

 

Toelichting artikel 4 punt a: Een realistisch voedingsgebied gelet op de reisbereidheid van de ouders in 

Amsterdam 

 

Zoals uit de uitspraak van de  Afdeling Rechtspraak van de Raad van State van 23 januari 2008, 

200703622/1 naar voren komt, bepaalt het schoolbestuur die om plaatsing van een nieuw te stichten 

basisschool op het plan verzoekt, de omvang van het voedingsgebied en moet de gemeenteraad bij de 

beoordeling van dat gekozen voedingsgebied uitgaan. Echter, dit lijdt uitzondering als bijzondere 

omstandigheden tot de conclusie nopen dat onvoldoende leerlingen uit het gekozen voedingsgebied 

zullen kunnen worden aangetrokken.   

 

Bijzondere omstandigheden Amsterdam en haar  inwoners  

Ook in Amsterdam kiest het  schoolbestuur  zelf  het voedingsgebied voor de verlangde school .  Echter 

de combinatie van de volgende factoren3: de grootte van de stad, het aantal inwoners en daarmee 

samenhangende infrastructuur, het grote en diverse scholenaanbod en de voorkeuren van ouders voor 

scholen dicht bij de woning, maken dat een keuze voor een groter voedingsgebied dan 3 kilometer 

rondom de gewenste vestigingsplaats voor de meeste nieuw te stichten scholen in Amsterdam 

doorgaans niet realistisch is. De  Amsterdamse praktijk toont aan dat kinderen in de basisschoolleeftijd in 

hun eigen buurt naar school gaan.  

 

De toepassing van de zogenoemde driekilometergrens is overigens niet nieuw. Op 18 juni 2008 heeft de 

gemeenteraad, op advies van een brede vertegenwoordiging van de Amsterdamse schoolbesturen, de 

omvang van het voedingsgebied voor het beoordelen van een aanvraag voor het stichten van een 

basisschool vastgesteld op maximaal 3 kilometer. Sindsdien is de praktijk dat schoolbesturen hier in hun 

aanvraag rekening mee houden en is sprake van een bestendige gedragslijn. De afstand hemelsbreed 

van 3 kilometer tussen de locatie van de school en de woonadressen van de leerlingen wordt maximaal 

redelijk aangemerkt als te overbruggen reisafstand voor een leerling en zijn ouders. De belangrijkste 

reden voor de introductie van maximering van het voedingsgebied in 2008 is de praktijk die uitwijst dat 

Amsterdamse ouders niet bereid zijn om hun kinderen verder dan 3 kilometer te vervoeren in het drukke 

Amsterdamse verkeer. Deze reden geldt tot op de dag van vandaag onverkort. Uit recent onderzoek 

blijkt dat de feitelijke reisafstand naar de basisschool zowel landelijk als in Amsterdam nog steeds zeer 

beperkt is. De Dashboard duurzame en slimme mobiliteit (KpVV, februari 2017) wijst uit dat in de stad 

97% van de basisschoolleerlingen doorgaans op minder dan 1 kilometer afstand van school woont. Uit de 

                                                      
3 Amsterdam geldt qua aantal inwoners  als een  buitencategoriegemeente in Nederland.   

Amsterdam  heeft ruim 200.000 meer inwoners dan de tweede stad van Nederland: Rotterdam en omvat ongeveer zeven 

keer zoveel inwoners als bijvoorbeeld Maastricht.   Ook ten aanzien van het aantal basisschoolleerlingen, ruim 62.000, is 

Amsterdam koploper in ons land.  Het aantal basisscholen gemiddeld op 1 km afstand van de woningen van leerlingen in 

Amsterdam bedraagt 3,9 en op 3 km afstand 29,4 (CBS 2015/2016).  
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Monitor diversiteit in het basisonderwijs 2015/2016 en 2016/2017 (OIS, april 2017) blijkt dat de 

gemiddelde reisafstand van Amsterdamse basisschoolleerlingen naar school, 1.160 meter bedraagt.4 De 

driekilometergrens is daarmee alleszins redelijk te noemen. 

 

Groter voedingsgebied 

De gemeenteraad zal uitgaan van een groter voedingsgebied als het aanvragende schoolbestuur met een 

nadere onderbouwing genoegzaam kan aantonen dat ten aanzien van de door hem gewenste school 

ouders de bereidheid zullen hebben om hun kind(eren) over een verdere reisafstand te vervoeren. Deze 

onderbouwing kan gebaseerd zijn op leerlinggegevens van bestaande scholen van de desbetreffende 

denominatie of onderwijssoort in een soortgelijke geografische situatie. Wanneer de leerlinggegevens 

van bestaande scholen onvoldoende duidelijkheid bieden, kan een schoolbestuur besluiten tot het 

uitvoeren van een meting onder ouders waaruit de belangstelling voor de nieuwe school en de 

reisbereidheid naar deze school blijkt.   

 

Toelichting artikel 4 punt b : Een realistische leerlingenprognose.  

 

i. de door Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam opgestelde 

basisgeneratie;  

ii. het deelnamepercentage; 

iii. het belangstellingspercentage; 

iv. en de voor de gemeente geldende stichtingsnorm. 

 

In het hiernavolgende worden deze begrippen nader geduid.  

 

i- basisgeneratie 

Het college toetst de prognose aan de hand van de door Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de 

gemeente Amsterdam opgestelde basisgeneratie. Elk jaar stelt OIS voor Amsterdam de 

bevolkingsprognose op. De basisgeneratie is het aantal 4- tot en met 11-jarigen en 30% van de 12 jarigen. 

Binnen het voedingsgebied van de verlangde school wordt de basisgeneratie berekend. Deze informatie 

wordt jaarlijks in januari ter beschikking van alle Amsterdamse schoolbesturen gesteld.  

 

ii - Deelnamepercentage  

Niet alle kinderen uit de basisgeneratie bezoeken het reguliere basisonderwijs. Het speciaal 

basisonderwijs (sbo) is er voor kinderen die in het basisonderwijs niet goed tot hun recht komen en extra 

zorg nodig hebben die een reguliere basisschool niet kan bieden. Het speciaal onderwijs (so) is voor 

kinderen die leer- of gedragsproblemen hebben, blind of slechtziend zijn, doof of slechthorend, 

lichamelijk of verstandelijk gehandicapt zijn of langdurig ziek. Daarnaast zijn er kinderen die geen van 

deze vormen van onderwijs bezoeken, bijvoorbeeld omdat ze in instellingen voor residentiële zorg 

verblijven. 

 

Het deelnamepercentage is dat deel van de basisgeneratie dat daadwerkelijk het basisonderwijs volgt of 

zal gaan volgen. Hiervoor wordt een benaderingspercentage van 98% gehanteerd. 

 

iii - Belangstellingspercentage 

Kern van de beoordeling van aanvragen is het belangstellingspercentage. Het belangstellingspercentage 

is dat percentage leerlingen dat een school bezoekt van een bepaalde richting (denominatie). De 

                                                      
4 Factsheet schoolmobiliteit, CROW-KPVV, Ede 2017  en Monitor diversiteit in het basisonderwijs 2015/’2016 en 

2016/’2017, Onderzoek Informatie en Statistiek  van de gemeente Amsterdam  april 2017.   
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belangstellingspercentages worden afgeleid van de telling van de leerlingen in het Amsterdamse 

basisonderwijs per 1 oktober voorafgaand aan het jaar van besluitvorming over het plan.  

 

iv- Stichtingsnorm  

Uit de verrekening van het deelnamepercentage, het belangstellingspercentage en de reeds aanwezige 

capaciteit binnen dezelfde richting resulteert de “netto stichtingsruimte”. Deze wordt afgezet tegen de 

door het Rijk vastgestelde stichtingsnorm. Deze is voor Amsterdam 323 leerlingen. Een school wordt op 

het plan geplaatst als de prognose uitwijst dat de school: 

- aan het einde van het vijfde operationele jaar minimaal 323 leerlingen heeft; 

- en dit aantal ook in alle daaropvolgende 15 jaren zal volhouden. 
 
 
Toelichting artikel 4 punt c:  Aanwezige onderwijscapaciteit. 
  
Dit artikel beschrijft de wijze waarop bij het vaststellen van de leerlingenprognose wijze rekening moet 

worden gehouden met de leerlingen en plaatsruimte op  bestaande scholen van dezelfde richting. Artikel 

78 Wpo schrijft voor dat bij het berekenen van de prognose niet meegeteld worden die leerlingen 

waarvoor op een school van dezelfde denominatie op redelijke afstand van de nieuwe school 

plaatsruimte aanwezig is.  

In Amsterdam wordt hierbij als redelijke afstand sinds 2008 eveneens de driekilometergrens 

aangehouden.  
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Bijlage 2: Belangstellingspercentages 

 

Belangstellingspercentages bij het Plan van Scholen Amsterdam 2019-2022. 

 

Denominatie Belangstellingspercentage  

Algemeen bijzonder 10,15% 

Antroposofisch 1,33% 

Evangelisch 0,37% 

Evangelische broedergemeenschap 0,57% 

Gereformeerd vrijgemaakt 0,28% 

Hindoeïstisch 0,69% 

Humanistisch 0,00% 

Interconfessioneel 0,35% 

Islamitisch 4,58% 

Joods 0,48% 

Openbaar 49,31% 

Protestants-Christelijk 15,05% 

Rooms-Katholiek 16,82% 

Eindtotaal 100% 



 

Bijlage 3: Berekening stichtingsruimte aanvragen Plan van Scholen 2019-2022 

 
(Meerdere items)

aantal ll

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Basisgeneratie 6,273 6,450 6,354 6,382 6,363 6,151 6,056 5,921 5,716 5,671 5,673 5,697 5,672 5,663 5,614 5,611 5,609 5,606 5,602 5,595 5,559 5,548 5,523 5,505

Basisgeneratie + 7/12 van groei volgend jaar 6,376 6,394 6,370 6,371 6,239 6,096 5,977 5,801 5,690 5,672 5,687 5,682 5,667 5,634 5,612 5,610 5,607 5,604 5,598 5,574 5,553 5,533 5,513 5,490

Feitelijke deelname van de basisgeneratie 98% 6,249 6,266 6,243 6,243 6,115 5,974 5,858 5,685 5,576 5,559 5,573 5,569 5,553 5,522 5,500 5,498 5,495 5,492 5,486 5,463 5,442 5,423 5,402 5,381

Belangstelling alg bijz 10.15 % 634 636 634 634 621 606 595 577 566 564 566 565 564 560 558 558 558 557 557 554 552 550 548 546

af: artikel 78 Wpo 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

af: leegstand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stichtingsruimte 526 528 526 526 513 498 487 469 458 456 458 457 456 452 450 450 450 449 449 446 444 442 440 438

Correctie leerlingenaantal school i.o. 118 116 114 115 114 113 112 110 109 109 107 106 106 105 104 104 104 104 103 103 102 102 101 100

Netto stichtingsruimte 408 412 411 411 398 386 375 359 349 348 350 351 350 347 346 346 346 346 345 343 342 341 340 338

(Meerdere items)

(kitab) aantal ll

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Basisgeneratie 6,939 6,775 6,712 6,575 6,424 6,201 6,030 5,906 5,745 5,676 5,606 5,556 5,615 5,689 5,764 5,828 5,859 5,909 5,938 5,956 5,944 5,955 5,965 5,961

Basisgeneratie + 7/12 van groei volgend jaar 6,843 6,738 6,632 6,487 6,294 6,101 5,958 5,812 5,705 5,635 5,577 5,590 5,658 5,733 5,801 5,846 5,888 5,926 5,949 5,949 5,950 5,961 5,963 5,957

Feitelijke deelname van de basisgeneratie 98% 6,706 6,603 6,499 6,357 6,168 5,979 5,839 5,696 5,591 5,522 5,465 5,479 5,545 5,618 5,685 5,729 5,770 5,807 5,830 5,830 5,831 5,842 5,843 5,838

Belangstelling alg bijz 10.15% 681 670 660 645 626 607 593 578 567 561 555 556 563 570 577 581 586 589 592 592 592 593 593 593

af: artikel 78 Wpo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

af: leegstand 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67

Stichtingsruimte 614 603 593 578 559 540 526 511 500 494 488 489 496 503 510 514 519 522 525 525 525 526 526 526

Correctie leerlingenaantal school i.o. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Netto stichtingsruimte 614 603 593 578 559 540 526 511 500 494 488 489 496 503 510 514 519 522 525 525 525 526 526 526

Stichting voor kunstzinnig, innovatief, 

toekomstgericht en ambitieus basisonderwijs 

Stichting Kunst en Onderwijscentrum (SKOC) 

 


