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Geacht college, 

 

 

Op 16 december jl. heb ik u via brief laten weten dat de Onderwijsgroep Amersfoort in de 

loop van de maand januari 2010 een besluit zou nemen over het starten van een nevenvesti-

ging van De Amersfoortse Berg in Barneveld. 

 

Bij deze laat ik u weten dat de financiële risico’s die aan het starten van een dergelijke neven-

vestiging verbonden zijn, dermate groot zijn dat de Onderwijsgroep hier op dit moment van 

moet afzien.  

 

Hoge aanloopkosten  

 

De Onderwijsgroep Amersfoort is een financieel gezonde organisatie die in staat is om binnen 

zekere grenzen risico’s te nemen. 

Aan het starten van een nevenvestiging zijn hoge kosten verbonden. Deze kosten betreffen in 

de eerste plaats de aanloopperiode, waarin de school nog moet groeien. Aangezien  de school 

in de eerste jaren nog niet over voldoende leerlingen beschikt en wel het volledige onderwijs-

aanbod en infrastructuur moet ontwikkelen, vraagt dit een grote investering vooraf van de 

Onderwijsgroep Amersfoort. Deze investering zal moeten worden onttrokken aan de reserves. 

 

Ook op langere termijn structureel tekort 

 

Ook op langere termijn zijn aan de reguliere exploitatie van de school grote financiële risico’s 

verbonden. Volgens de prognoses zal de school op termijn ca. 500 leerlingen tellen. Dit aantal 

is te gering om het volledige onderwijsaanbod van mavo, havo, vwo kostendekkend te kunnen 

aanbieden.  

Omdat er geen zogenaamde spreidingsnoodzaak met de daarbij behorende extra bekostiging  

bestaat en er ook na de onderbouw geen leerlingenstromen plaatsvinden tussen Barneveld en 

Amersfoort is er in financieel opzicht feitelijk sprake van een zelfstandige scholengemeen-

schap. Hoewel de hoofdvestiging bijvoorbeeld de administratie zou kunnen voeren voor de 

nevenvestiging en er meer mogelijkheden zijn om de bedrijfsvoering efficiënt in te richten is 



een sluitende begroting niet mogelijk. Dit betekent dat de nevenvestiging een structurele aan-

spraak op de reserves van de Onderwijsgroep Amersfoort zal moeten doen.  

 

Alternatieven 

 

We hebben ook overwogen om alleen een instroompunt voor de onderbouw te starten. De 

metingen tonen echter aan dat in dit geval de belangstelling bij ouders veel lager is en dat 

daarmee de bekostiging nog meer onder druk komt te staan.  

Ook het aanbieden van mavo en/of havo c.q. havo en/of vwo beidt geen soelaas omdat geble-

ken is dat ook dan de belangstelling van ouders terugloopt en daarmee de bekostigingsmoge-

lijkheden. 

 

Risico’s te groot 

 

Hoewel de Onderwijsgroep Amersfoort een financieel gezonde organisatie is, hebben ook wij 

de komende jaren te maken met ontwikkelingen die een beroep zullen doen op onze financiële 

reserves: het gaat hierbij om zaken als de invoering van de functiemix, consequenties van in-

voering passend onderwijs, investeringen in aanpassing van de gebouwen, mogelijke bezuini-

gingen op onderwijs etc. 

Dit onzekere perspectief maakt het aangaan van grote financiële risico’s op dit moment onver-

standig. 

 

Nee, tenzij 

 

Het verzoek van de gemeente Barneveld om te onderzoeken of een nevenvestiging voor open-

baar voortgezet onderwijs haalbaar is, hebben wij zeer serieus overwogen. Wij beschouwen 

het als een maatschappelijke opdracht om aan de vraag van ouders die bewust kiezen voor 

openbaar onderwijs, tegemoet te komen. Wij vinden het dan ook erg spijtig dat wij om finan-

ciële redenen vooralsnog moeten afzien van het stichten van een nevenvestiging voor open-

baar voortgezet onderwijs in Barneveld. Voor de Onderwijsgroep Amersfoort zijn de financië-

le risico’s op dit moment echter te groot.  

 

Dit betekent niet dat de Onderwijsgroep Amersfoort definitief afziet van het ontwikkelen van 

openbaar onderwijs in Barneveld.  

Indien van overheidswege (gemeente, rijk) mogelijkheden worden geboden die het starten van 

een nevenvestiging financieel wel haalbaar maken, dan zullen wij de optie om openbaar 

voortgezet onderwijs te starten opnieuw serieus onderzoeken. Ik blijf dan ook graag met u in 

gesprek om het realiseren van openbaar voortgezet onderwijs te zijner tijd alsnog te realiseren. 
 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Stichting Onderwijsgroep Amersfoort, 

namens deze, 

 

C.J. Elsinga 

bestuursmanager 


