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Plan van Scholen 2022

Inleiding
Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW) wil in de gemeente Beemster 
een nieuwe Protestant Christelijke Basisschool starten. In 2019 heeft schoolbestuur CPOW 
met succes de volledige procedure doorlopen voor het mogen starten van een door het rijk 
bekostigde nieuwe basisschool in de Zuidoostbeemster. De gemeente vond het destijds 
belangrijk hun inwoners keuzevrijheid in onderwijs te geven en heeft daarom ook 
goedkeuring gegeven aan de aanvraag. Het schoolbestuur beoogde bij de aanvraag de 
nieuwe basisschool te kunnen beginnen met ingang van het schooljaar 2020-2021. Die wens 
bleek niet haalbaar omdat de besluitvorming rondom de bouw van een nieuw schoolgebouw 
meer tijd bleek te kosten dan eerst gedacht. 

Omdat ieder jaar opnieuw het Plan van Scholen moet worden vastgesteld en er momenteel 
zicht is op huisvesting, moet er ook dit jaar een aanvraag worden ingediend. 

CPOW heeft daarom  op 28 januari 2021 een nieuwe aanvraag tot opneming in het Plan van 
Scholen van de gemeente Beemster ingediend. Door middel van dit plan kan de school in 
aanmerking komen voor rijks bekostiging. 

Bij de aanvraag in januari jl. waren geen bijlagen gevoegd. Op 1 februari 2021 hebben wij 
het schoolbestuur gevraagd om de aanvraag voor de wettelijke termijn (1 april) aan te vullen 
met de ontbrekende informatie zoals die in artikel 76 van de Wet op het Primair Onderwijs 
(WPO) genoemd staat. Op 3 maart 2021 ontvingen wij - per mail - van het schoolbestuur 
aanvullende rapportage.

Richting van de school 
De richting van de school is Protestant Christelijk basisonderwijs.

Voedingsgebied
Het voedingsgebied van de nieuwe school bestaat vooral uit kinderen van Zuidoostbeemster 
en Middenbeemster.

Leerlingenprognose en vergelijkbare gemeente
Voor het prognosticeren van het te verwachten aantal leerlingen heeft CPOW aan Pronexus 
gevraagd een prognose aan te leveren volgens eisen genoemd in artikel 75 derde lid WPO 
juncto artikel 76 tweede lid WPO juncto Regeling modelprognose primair onderwijs.

Bij de berekening voor de periode 2022-2042 is gebruik gemaakt van de bevolkingsprognose 
van 2020, voor de gemeente Beemster die in 2020 is opgesteld door de gemeente 
Purmerend. Een stichtingsprognose moet in principe gebaseerd zijn op een indirecte meting, 
gebaseerd op het gemeentelijk denominatiepercentage. In het geval er geen gemeentelijk 
denominatiepercentage is kan een referentiegemeente gebruikt worden. In dit geval is er 
door Pronexus gebruik gemaakt van de gemeente Oostzaan in Noord Holland. Een 
referentiegemeente wordt bepaald op basis van regionaliteit, omvang van de gemeente en 
leerlingdichtheid (instandhoudingsnorm). Het percentage voor Protestant Christelijk 
Onderwijs is in die gemeente 30,91%. 
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Op het Protestants Christelijke basisonderwijs in de gemeente Oostzaan zitten op 01-10-
2020, 288 leerlingen. In totaal zitten er 885 leerlingen op basisscholen in Oostzaan. 
Op basis van de onderstaande gegevens is de vergelijking gemaakt:

In onderstaande tabel de leerlingenprognose: 
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Stichtingsnorm
De stichtingsnorm voor de gemeente Beemster is 200 leerlingen. Uit de prognose van 
Pronexus blijkt dat de stichtingsnorm ruim gehaald wordt, zie onderstaande tabel.
Hieruit blijkt dat de leerlingenaantallen de hele prognoseperiode boven de stichtingsnorm van 
200 leerlingen uitkomt:

De doelgroep van het basisonderwijs, alle 4 tot en met 11 jarigen en 30% van de 12 jarigen, 
stijgt de komende jaren van een kleine 800 kinderen in 2019 naar 1418 in 2037 om daarna 
weer te dalen naar 1381 in 2042. Op basis van de indirecte meting met als 
referentiegemeente Oostzaan wordt de norm de hele periode behaald. Dit is inclusief de 
aftrek van leerlingen die uit de gemeente Beemster komen en elders Protestant Christelijk 
basisonderwijs volgen. Volgens de DUO-cijfers van 01-10-2020: 6 leerlingen.

In onderstaande tabel staat een overzicht van de basisgeneratie ontwikkeling 
Zuidoostbeemster en Middenbeemster van 2018 tot en met 2042:
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Locatie en bekostiging
Wanneer het noordelijke bouwdeel door OBS De Bloeiende Perelaar in gebruik is genomen 
kan het CPOW in het zuidelijke bouwdeel aanvangen met de voorbereiding van hun nieuwe 
school in de Zuidoostbeemster. Zij zullen met ingang van het schooljaar 2022-2023 van start 
kunnen gaan en vanaf 1 augustus 2022 in aanmerking komen voor bekostiging.

Vervolgtraject
Na vaststelling van het Plan van Scholen door de gemeenteraad, wordt het binnen twee 
weken aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gestuurd. De minister neemt 
voor 1 januari 2022 een besluit.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Beemster in de openbare vergadering van 18 
mei 2021.
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