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Samenvatting:
Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW) heeft een aanvraag ingediend
om in het Plan van Scholen 2019-2022 te mogen worden opgenomen. Schoolbesturen die een
nieuwe school willen stichten kunnen jaarlijks een aanvraag indienen. Op grond van artikel 74
van de Wet op Primair Ondenrvijs (WPO) kan een nieuwe basisschool uitsluitend van start gaan
als deze is opgenomen op een door de gemeenteraad vastgesteld Plan van Scholen.
Vaststelling van het Plan van Scholen door de gemeenteraad dient plaats te vinden voor
1 augustus.

Ondenverp:
Vaststellen Plan van Scholen 2019-2022
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Middenbeemster, 28 mei 2019

Aan de gemeenteraad van Beemster,

I nleiding en probleemstelling:

Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW) wil in de gemeente Beemster

een Protestant Christelijke basisschool starten. Het verzoek tot opname in het Plan van

Scholen moet voor 1 februari aan de gemeente zijn gestuurd. Hieraan heeft het
schoolbestuur voldaan. Medio februari 2019 heeft de gemeente het schoolbestuur in de
gelegenheid gesteld aanvullende informatie te verstrekken. Voor 1 april 2019 moest deze
informatie zijn aangeleverd. Hieraan heeft het schoolbestuur voldaan. Omdat het
schoolbestuur pas op 31 maart 2019 gegevens heeft overlegd, was er geen gelegenheid

meer om verduidelijking van bepaalde gegevens te vragen. De hiervoor genoemde termijnen
zijn namelijk zgn. fatale termijnen die in artikel 76lid 2 WPO genoemd staan.

Het CPOW heeft op 11 april 2019 in een gesprek met de gemeente Beemster aangegeven
kansen te zien om een Protestant Christelijke basisschool, op oecumenische grondslag, te
starten in de Zuidoostbeemster.

Oplossi ngsrichti ngen :

Het schoolbestuur moet aantonen dat er voldoende belangstelling zal zijn voor de nieuwe

school. Omdat er in Beemster geen basisonderwijs wordt gegeven in de richting van
Protestant Christelijk Ondenuijs, moest het schoolbestuur daarvoor een vergelijking maken
met een belangstellingspercentage in een vergelijkbare gemeente waar reeds bijzonder

onderwijs aanwezig is (art. 76lid 2 WPO). Als vergelijkbare gemeente heeft het

schoolbestuur voor Oostzaan gekozen. De criteria waarnaar is gekeken zijn onder meer:

regionaliteit, omvang van de gemeente en leerlingdichtheid (instandhoudingsnorm). Het
percentage voor Protestant Christelijk Onderwijs is in die gemeente 32,160/o.

Leerlinqenproqnose en verqeliikbare oemeente
Voor het prognosticeren van het te venryachten aantal leerlingen heeft het schoolbestuur
Pronexus opdracht gegeven een prognose aan te leveren volgens eisen genoemd in artikel
75 derde lid WPO juncto artikel 76 tweede l¡d WPO juncto Regeling modelprognose primair

onderwijs 2009.

Stichtinosnorm
Het aantal leerlingen voor een in Beemster te stichten school moet minimaal de

stichtingsnorm bedragen. Uit de prognose moet blijken dat dit aantal leerlingen binnen vijf
jaar op de school aanwezig kan zijn en dat dit aantal gedurende vijftien jaar daarop volgend

zou kunnen worden gehandhaafd. De stichtingsnorm voor Beemster is 200 leerlingen.
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ln onderstaand tabel staat dat de leerlingenaantallen de hele prognoseperiode boven de
stichtingsnorm van 200 leerlingen komen (Pronexus | 2019):

Op basis van deze prognose en de overige aangeboden informatie verdient de Stichting

Confessioneel Primair Ondenrijs Waterland (CPOW) een kans om tot oprichting van een
school te komen.

Hierbii moeten een aantal zaken worden opqemerkt:
A. Er bestaat onzekerheid over nieuwbouw ZOB ll. Hierdoor kan de levensvatbaarheid

van de nieuwe basisschool op losse schroeven komen te staan.
B. Verschiltussen referentiegemeente Oostzaan en Beemster: ln Oostzaan liggen de

kernen naast elkaar, Middenbeemster en Zuidoostbeemster liggen niet naast elkaar.
Hierdoor is het niet waarschijnlijk dat32,160/o van de leerlingen uit Middenbeemster
naar een nieuwe Protestant Christelijke basisschool, op oecumenische grondslag, in
de Zuidoostbeemster gaan.

C. Mocht de nieuwe basisschool niet levensvatbaar zijn dan kan het schoolbestuur bij de
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een verzoek indienen om de
basisschool een dependance te laten worden van een basisschool in Purmerend.

D. De nieuwe basisschool moet, als hij voor bekostiging in aanmerking komt, gehuisvest
worden. Gezien de Bloeiende Perelaar is dit een lastig vraagstuk.

Echter in uw afweging om de nieuwe school op te nemen in het Plan van Scholen 2019-2022
moeten de volgende redenen overwogen worden:

Redenen om de school op te nemen in het Plan van Scholen:
a. De door het schoolbestuur aangeleverde cijfers tonen aan dat de stichtingsnorm wordt

gehaald (meer dan 200 leerlingen).
b. Er is nog geen school met oecumenische grondslag in de gemeente Beemster.

Redenen om de school niet op te nemen in het Plan van Scholen:
a. ln de door het schoolbestuur aangeleverde cijfers wordt uitgegaan van de komst van

ZOB ll, zoals vastgesteld in de woningbouwvisie en ook meegenomen in de

leerlingenprognose 2019-2023 van de gemeente Beemster. lnmiddels is er
onzekerheid over de komst van ZOB ll, waardoor de cijfers van de leerlingenprognose
2019-2023 te rooskleurig zijn.

20?o 20,2t 2022 2023 2024 ZO25 2026 2027 ZO2A 20.29 2030
Leerlinqen PC school 267 282 294 311 327 353 368 387 4OZ 42O 435

r 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2040 2g4t
Leerlinsen PC school 444 453 460 467 474 478 47A 475 47O 462 452
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ln de leerlingenprognose 2018-2022 van de gemeente Beemster is de komst van ZOB
ll nog niet meegenomen en die leerlingenprognose toont daarom een minder sterke
groei dan de prognose 2019-2023. Als wordt uitgegaan van deze minder sterke groei,

is het mogelijk dat de nieuw te stichten school niet binnen vijf jaar aan de 200
leerlingen zit (en als ze die grens wel halen, zullen het niet ruim 200 leerlingen zijn,
zoals nu wel wordt venruacht).

b. Referentiegemeente Oostzaan is een kern met buurtlandschappen in lintbebouwing,
terwijl de gemeente Beemster uit verschillende kernen bestaat die op enige afstand
van elkaar liggen. Hierdoor is het niet waarschijnlijk dat32,160/o van de leerlingen uit
Middenbeemster naar een oecumenische basisschool in Zuidoostbeemster zullen
gaan.

Financiële consequenties/risico's :

N.v.t.

Communicatie:

Binnen twee weken na vaststelling van het Plan van Scholen 2019-2022 wordt het ter
goedkeuring aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap toegezonden en ligt het
gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Ook dient het vastgestelde Plan van
Scholen 2019-2022 binnen twee weken aan Stichting Confessioneel Primair Onderwijs
Waterland (CPOW) worden verstuurd, met vermelding van de datum waarop het ter
goedkeuring aan de minister is toegezonden.

Relatie met fusie:
De nieuwe school heeft vijf jaar de tijd om de stichtingsnorm te halen. Deze periode kan de
school van tijdelijke huisvesting gebruik maken. Als de school levensvatbaar blijkt, kan de
tijdelijke huisvesting niet voort blijven duren en is permanente huisvesting noodzakelijk in de
Beemster

Monitori ng/evaluatie:
N.v.t.

Voorstel:

Het Plan van Scholen 2019-2022 vaststellen

n van Beemster,bu

Uü/toÐ
Bijlagen:
- raadsbesluit
- Plan van Scholen 2019-2022

A.J van Beek P. van Duivenvoorde
secretarisburgemeester

H.
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2019,

BESLUIT:

Het Plan van Scholen 2019-2022 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergader¡ng
van de raad d.d. 9 juli 2019

A.J.M. van Beek
voozitter

M. Timmerman
griffier


