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Plan van Scholen basisonderwijs 2020-2023 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Hierbij biedt het college u het Plan van Scholen basisonderwijs 2020-2023 aan. Op het jaarlijkse 

Plan van Scholen worden nieuwe basisscholen opgenomen die kunnen starten in de komende drie 

schooljaren. Volgens de huidige systematiek komt een basisschool, die door de gemeenteraad is 

opgenomen in het Plan van Scholen, na positieve besluitvorming door de minister in aanmerking 

voor bekostiging door het Rijk. 

Graag neemt het college u in deze brief mee in de overwegingen die ten grondslag liggen aan het 

Plan van Scholen van dit jaar. Ook informeren wij u over de voortgang van drie nieuwe scholen in 

oprichting die eerder door de gemeenteraad en minister zijn goedgekeurd en na de zomervakantie 

van start gaan in Amsterdam. Tot slot licht het college toe hoe de lobby vanuit Amsterdam voor 

een formele adviesrol voor de gemeente in het nieuwe wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe 

Scholen verloopt. 

Plan van Scholen basisonderwijs 2020-2023 

De Wet op het primair onderwijs (Wpo) bepaalt de besluitvormingsprocedure voor het stichten 

van nieuwe basisscholen. De gemeente dient aanvragen van schoolbesturen te toetsen op de 

vraag of het aannemelijk is dat zij voldoende leerlingen zullen aantrekken. De wetgever gaat 

hierbij uit van de huidige belangstelling van ouders per 'denominatie': openbaar, algemeen 

bijzonder, oecumenisch en andere levensbeschouwelijke overtuigingen. De minister toetst 

vervolgens of deze berekening conform de wettelijke vereisten is gemaakt. 

De aanvragen van dit jaar 

Dit jaar heeft de gemeente twee aanvragen voor nieuwe scholen ontvangen en er zijn zes eerdere 

aanvragen die opnieuw op het Plan opgenomen moeten worden omdat het onderwijs om 

uiteenlopende redenen nog niet is gestart. Voor één nieuwe aanvraag laat de leerlingenprognose 
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zien dat er voldoende stichtingsruimte in het voedingsgebied is. Deze aanvraag voldoet aan de 

wettelijke vereisten en is opgenomen in het Plan van Scholen dat ter vaststelling aan de 

gemeenteraad voorligt. Het gaat om de aanvraag van stichting Innoord voor een openbare 

basisschool in Noord (Elzenhagen Zuid). In de gebiedssessies 2017 en 2018 hebben de gemeente 

en schoolbesturen al afspraken gemaakt over de invulling van een kavel door stichting Innoord 

voor een nieuw schoolgebouw in dit ontwikkelgebied. De raad is hierover geïnformeerd bij het 

vaststellen van het Onderwijshuisvestingsprogramma 2020 op 19 december 2018. 

De tweede aanvraag voor een nieuwe school voldoet niet aan de wettelijke vereisten en is daarom 

niet opgenomen in het Plan van Scholen dat ter vaststelling voorligt. Het gaat om de aanvraag van 

schoolbestuur SIO Noord-Hollandl voor een nieuwe islamitische basisschool in Amsterdam Noord. 

De aanvraag voor de (wettelijk) uiterste datum van 1 februari 2019 was gebaseerd op het 

voedingsgebied Amsterdam Noord. De leerlingprognose voor dit voedingsgebied laat zien dat er 

onvoldoende stichtingsruimte is in Amsterdam Noord. Het schoolbestuur heeft in maart 2019 een 

leerlingprognose ingediend voor een van de aanvraag afwijkend voedingsgebied: een deel van 

Amsterdam Noord aangevuld met delen van Amsterdam Centrum en Amsterdam West. De 

prognose in dit voedingsgebied heeft wel een positief resultaat. Maar omdat deze 

leerlingenprognose is ingediend na de uiterste datum van 1 februari 2019, kan de gemeenteraad 

op grond van de Wpo bij de beoordeling van de aanvraag met deze wijziging geen rekening 

houden. 

Drie nieuwe scholen van start na de zomervakantie 
Op 26 augustus 2019, na de zomervakantie, gaan in Amsterdam drie nieuwe basisscholen van start 

als gevolg van besluitvorming in uw gemeenteraad en door de minister in de afgelopen twee jaar: 

• algemeen bijzondere basisschool de Zijderoute van stichting Kitab in West; 

• algemeen bijzondere basisschool Leerunit van stichting SKOC in Nieuw West; 

• islamitische basisschool Elif Amsterdam van stichting SIO Noord-Holland in Zuid. 

Bij de bespreking van het Plan van Scholen vorig jaar heb ik aangegeven dat het college zich in het 

belang van de leerlingen, inspant om te zorgen dat de nieuwe scholen een goede start kunnen 

maken. In het onderzoek naar het Plan van Scholen dat de wethouder Onderwijs in 2017 naar 

aanleiding van twee moties van de genneenteraad2  heeft laten uitvoeren, bleek immers dat het 

voor kleine en startende besturen het niet eenvoudig is om een nieuwe school te beginnen. 

Daarom biedt het college sinds vorig jaar actief ondersteuning op maat aan nieuwe 

schoolbesturen. Op basis van een door de gemeente ontwikkelde leidraad voor nieuwe 

basisscholen in Amsterdam en een periodiek voortgangsgesprek hebben we telkens gekeken wat 

nodig is om de nieuwe besturen in staat te stellen om vanaf de start kwalitatief goed onderwijs te 

bieden. Zo hebben zij een training op het gebied van  governance  en financiën gevolgd bij de 

landelijke Vereniging voor Bijzondere Schoolbesturen, die bij uitstek de expertise heeft om 

startende besturen op weg te helpen. Ook hebben ze extra begeleiding gekregen bij het 

aanvragen van de Vloa subsidies. De verantwoordelijkheid voor het toezicht op de 

'Dit schoolbestuur heeft ondanks de naamsgelijkenis geen connectie met het vo schoolbestuur SIO 
2  Moties inzake het Plan van Scholen 2018-2021: motie 968 van Ten Bruggencate c.s. (nieuwe 
schoolconcepten) en motie 970 Toonk c.s. (belangstelling en een gelijk speelveld). 
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onderwijskwaliteit ligt bij de Inspectie van het onderwijs. De gemeente volgt het toezicht, dat na 

de start van de scholen begint, nauwgezet. Voor de huisvesting is de gemeente verantwoordelijk. 

Bij het toekennen van (tijdelijke) onderwijslocaties voor deze nieuwe scholen is zorgvuldig overleg 

gevoerd met alle betrokken schoolbesturen per gebied. 

Lobby Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen 

De minister van Basis- en Voortgezet onderwijs heeft op 3 oktober 2018 het wetsvoorstel Meer 

Ruimte voor Nieuwe Scholen ingediend, waarmee de bestaande stichtingsprocedure van nieuwe 

scholen via het gemeentelijke Plan van Scholen mogelijk gaat veranderen. Bij de vaststelling van 

het Plan van Scholen in de gemeenteraad vorig jaar, op 18 juli 2018, liet het college u al weten dat 

het lobby zou voeren voor verandering van de wetgeving. De belangrijkste redenen hiervoor zijn 

dat in de bestaande procedure de onderwijskwaliteit van startende scholen niet meegewogen kan 

worden bij de beoordeling van een aanvraag en dat de huidige systematiek op basis van 

denominaties vaak niet aansluit bij de daadwerkelijke belangstelling onder ouders. De 

gebeurtenissen rondom het Cornelius Haga Lyceum in februari en maart van dit jaar lieten eens te 

meer zien dat nieuwe wetgeving nodig is. Wat Amsterdam betreft kunnen we niet snel genoeg 

starten met het vooraf controleren op kwaliteit en eerdere misstappen van bestuurders. 

Op een aantal punten is het college minder tevreden over het wetsvoorstel dat voorligt. 

Amsterdam pleit samen met G4 collega's voor een aanpassing van het wetsvoorstel, om te zorgen 

dat het straks in de praktijk goed werkt. We zien een aantal risico's in de uitwerking waarvoor een 

formeel adviesrecht voor gemeentes een oplossing kan zijn: 

• Het wetsvoorstel brengt een risico op meer segregatie met zich mee, omdat we zien dat 

vooral bijzondere concepten en kleine religieuze stromingen aan de basis liggen van 

nieuwe scholen. Dit komt een gemengde samenstelling van scholen niet ten goede; 
• Ook is er een risico op meer leegstand, waardoor de onderwijsmiddelen niet terecht 

komen waar ze het hardste nodig zijn: namelijk de onderwijskwaliteit. 

Amsterdam pleit samen met G4 collega's voor een adviesrecht voor gemeenten om deze risico's te 

ondervangen. Want door lokale omstandigheden mee te wegen kan de minister bij de beoordeling 

van nieuwe scholen meer rekening houden met de gevolgen van de komst van de nieuwe school in 
de praktijk. 

Het college heeft het afgelopen jaar geen gelegenheid onbenut gelaten om dit pleidooi ten gehore 

te brengen. Tot oktober 2018 richtte Amsterdam zich samen met de G4 collega's tot de minister, 

via een lobbybrief en gesprekken. Na indiening van het wetsvoorstel heeft het college zich tot 

kamerleden gericht, onder andere door deelname aan een rondetafelgesprek van de Tweede 

Kamer over dit onderwerp. Op het moment van schrijven is de plenaire behandeling in de Tweede 

Kamer nog niet gepland. Het college volgt het proces op de voet en blijft pleiten voor een 

aanpassing van het wetsvoorstel. Het college weet zich hierin gesteund door uw raad. 

Tot slot 

In deze brief heeft het college u toegelicht met welke overwegingen wij u het Plan van Scholen 
basisonderwijs 2020-2023 aanbieden. Het college zet zich ervoor in dat alle Amsterdamse 



college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, Namens 

oorman 

Gemeente Amsterdam 
	

Datum 28 mei 2019 

Pagina 4 van 4 

kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat begint met een kwalitatief goed 

onderwijsaanbod. Om risico's bij startende scholen te ondervangen, biedt het college 

ondersteuning aan binnen de context van de huidige systematiek en voeren we een actief pleidooi 

voor een formeel adviesrecht voor gemeentes bij een wijziging van de wetgeving. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Wethouder Onderwijs 
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