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Inleiding. 

 

In de gemeente Barneveld loopt een initiatief om te komen tot openbaar voortgezet onderwijs. 

De gemeente Barneveld heeft in dit kader het ITS opdracht gegeven om een directe meting uit 

te voeren. In juni 2009 heeft het ITS het rapport “Verlangd voortgezet onderwijs in Barneveld 

en omgeving”. De gemeente Barneveld heeft vervolgens VBS Consult gevraagd om op basis 

van de uitkomsten van het ITS onderzoek een aantal berekeningen uit te voeren om zodoende 

een inzicht te krijgen in het potentieel aantal kinderen dat een brede (vbo/mavo/havo/vwo) 

openbare school voor voortgezet onderwijs in de gemeente Barneveld zou bezoeken. 

 

Tevens is een variant 5 toegevoegd waarbij het potentieel voor het voortgezet openbaar 

onderwijs is berekend op basis van het belangstellingspercentage openbaar basisonderwijs in 

groep 3 uitgesplitst naar gemeente. 

 

 

Berekening. 

 

In overleg met de gemeente Barneveld is gekozen voor een viertal varianten, te weten: 

 

1. Berekening van het potentieel voor een school voor voortgezet openbaar onderwijs 

volgens de richtlijnen van de planprocedure WVO.  

Het voedingsgebied omvat de viercijferige postcode gebieden binnen een straal van 10  

kilometer. 

 

2. Berekening van het potentieel voor een school voor voortgezet openbaar onderwijs 

volgens de richtlijnen van de planprocedure WVO.  

Het voedingsgebied is gelijk aan het omschreven gebied in het rapport van het ITS.  

 

3. Berekening van het potentieel voor een school voor voortgezet openbaar onderwijs 

volgens de richtlijnen van de planprocedure WVO.  

Het voedingsgebied omvat de viercijferige postcode gebieden binnen een straal van 10 

kilometer. In deze berekening wordt rekening gehouden met de verklaring van 

voorstanders van openbaar onderwijs om hun kind naar een openbare school te sturen. 

Bovendien wordt aangenomen dat bij realisatie ook ouders die hun voorkeur hebben 

uitgesproken voor de richtingen algemeen bijzonder en vrije school zullen kiezen voor 

de openbare school. 

 

4. Berekening van het potentieel voor een school voor voortgezet openbaar onderwijs 

volgens de richtlijnen van de planprocedure WVO.  

Het voedingsgebied is gelijk aan het omschreven gebied in het rapport van het ITS.  

In deze berekening wordt rekening gehouden met de verklaring van voorstanders van  

openbaar onderwijs om hun kind naar een openbare school te sturen. Bovendien wordt  

aangenomen dat bij realisatie ook ouders die hun voorkeur hebben uitgesproken voor  

de richtingen algemeen bijzonder en vrije school zullen kiezen voor de openbare  

school. 
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5. Berekening van het potentieel voor een school voor voortgezet openbaar onderwijs 

volgens de richtlijnen van de planprocedure WVO.  

Het potentieel voor het voortgezet openbaar onderwijs is berekend op basis van het 

belangstellingspercentage openbaar basisonderwijs in groep 3 uitgesplitst naar 

gemeente. 

 

 

Variant 1 

 

Variant 1 is voor 100% de berekening van het potentieel aantal leerlingen zoals wordt vereist 

in geval een aanvraag voor schoolstichting wordt ingediend. 

Hierbij dient wel het volgende opgemerkt te worden. Het potentieel is gebaseerd op de 

verdeling naar richting zoals is aangegeven in het onderzoek naar verlangd onderwijs in het 

ITS rapport. In bijlage 2 van de “Regeling voorzieningenplanning voortgezet onderwijs”van 

11 juli 2008 staat het volgende aangegeven: “als er in het voedingsgebied van de 

aangevraagde school of scholengemeenschap geen basisschol van dezelfde richting  als de 

aan gevraagde school of scholengemeenschap aanwezig is, toont het schoolbestuur de 

belangstelling voor de gevraagde richting aan op basis van een directe meting.”  Met andere 

woorden in geval er in het afgebakend voedingsgebied in dit geval een openbare basisschool 

aanwezig is dan dient het belangstellingspercentage van die school toegepast worden en niet 

het belangstellingspercentage afkomstig uit de directe meting. In de gemeenten Barneveld, 

Nijkerk, Putten, Scherpenzeel, Leusden en Ede zijn openbare basisscholen aanwezig. 

 

Een eventuele aanvraag om op het Plan van Scholen (schoolstichting) geplaatst te worden 

gebaseerd op de belangstellingspercentages in het onderzoek van ITS (directe meting) zal op 

die grond afgewezen worden. Het vorenstaande geldt eveneens voor alle varianten met 

uitzondering van variant 5. 

 

Tabel 1: Aantal leerlingen uitgesplitst naar onderwijssoort (mavo, havo en vwo) en sector 

(techniek, economie, zorg en welzijn, landbouw). Voedingsgebied: viercijferige postcode 

Onderwijssoort/sector 2016 2020 

Mavo 148 134 

Havo 201 193 

Vwo 239 234 

Techniek 45 39 

Economie 40 35 

Zorg en welzijn 45 39 

Landbouw 28 26 

Totaal 746 700 

 

Op basis van de berekeningen voldoet geen enkele onderwijssoort aan de stichtingsnorm (zie 

bijlage 1. 

 

 

Variant 2. 

 

Hierbij omvat het voedingsgebied de volgende gemeenten: Barneveld, Putten, Renswoude, 

Scherpenzeel, Nijkerk, Ede (dorpen Lunteren, Harskamp, Wekerom en Otterlo) en de 

gemeente Leusden (dorp Achterveld). 
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Dit is een groter voedingsgebied dan variant 1. De gemeenten Putten en Renswoude in hun 

geheel en een groot gedeelte van de gemeente Nijkerk zijn niet gelegen binnen een straal van 

10 km van de locatie van de te starten school. Deze gemeenten worden bij variant 2 in hun 

geheel meegenomen. 

 

Tabel 2: Aantal leerlingen uitgesplitst naar onderwijssoort (mavo, havo en vwo) en sector 

(techniek, economie, zorg en welzijn, landbouw). Voedingsgebied conform ITS rapport 

Onderwijssoort/sector 2016 2020 

Mavo 221 205 

Havo 302 295 

Vwo 358 358 

Techniek 67 60 

Economie 60 53 

Zorg en welzijn 67 60 

Landbouw 41 40 

Totaal 1116 1071 

 

Op basis van deze variant is er voldoende potentieel voor de stichting van een 

mavo/havo/vwo scholengemeenschap in de gemeente Barneveld. 

 

Echter ook hier geldt dat een eventuele aanvraag om geplaatst te worden op het Plan van 

Scholen wordt afgewezen. Ten eerste dient het potentieel berekend te worden op basis van het 

belangstellingspercentage voor het openbaar onderwijs op basis van het feitelijk 

belangstellingspercentage (indirecte meting) en ten tweede het voedingsgebied is te groot. 

 

 

Variant 3 en variant 4. 

 

Om een reëel inzicht te krijgen in het potentieel dat zou kiezen voor een openbare school voor 

voortgezet onderwijs heeft de gemeente Barneveld om een berekening gevraagd waarbij 

rekening wordt gehouden met twee elementen: 

- In geval er een openbare voorziening voor voortgezet onderwijs in Barneveld 

gevestigd wordt, valt aan te nemen dat ook ouders die voorkeur hebben gegeven voor 

andere richtingen, zoals algemeen bijzonder en vrije school, hun kind naar de 

openbare school zullen sturen. 

- In het onderzoek verlangd onderwijs wordt ook de vraag gesteld of voorstanders van 

openbaar onderwijs verklaren hun kind naar een openbare school voor voortgezet 

onderwijs met alle leerjaren in Barneveld te sturen. In tabel 11 van het rapport wordt 

de verklaring in percentages uitgesplitst naar gemeenten in de volgende categorieën 

onderscheiden: zeker, vrijwel zeker, misschien en zeker niet. In de berekening wordt 

aangenomen dat de categorieën zeker en vrijwel zeker bij elkaar opgeteld kunnen 

worden. 

 

In variant 3 wordt deze berekening uitgevoerd op basis van het voedingsgebied zoals 

omschreven in variant 1. (Zie tabel 3) 

In variant 4 wordt het voedingsgebied genomen gelijk aan variant 2. (zie tabel 4) 
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Tabel 3: Aantal leerlingen uitgesplitst naar onderwijssoort (mavo, havo en vwo) en sector 

(techniek, economie, zorg en welzijn, landbouw). Voedingsgebied: viercijferige postcode 

Onderwijssoort/sector 2016 2020 

Mavo 126 116 

Havo 172 167 

Vwo 203 201 

Techniek 38 34 

Economie 34 30 

Zorg en welzijn 38 34 

Landbouw 23 22 

Totaal 634 604 

 

Tabel 4: Aantal leerlingen uitgesplitst naar onderwijssoort (mavo, havo en vwo) en sector 

(techniek, economie, zorg en welzijn, landbouw). Voedingsgebied: conform ITS rapport 

Onderwijssoort/sector 2016 2020 

Mavo 131 121 

Havo 179 174 

Vwo 213 211 

Techniek 39 36 

Economie 35 31 

Zorg en welzijn 39 36 

Landbouw 24 23 

Totaal 660 632 

 

Op basis van de uitgangspunten zoals geformuleerd in dit rapport kan in geval er een smalle 

scholengemeenschap mavo/havo/vwo gerealiseerd wordt, het aantal leerlingen geraamd 

worden tussen de 484 en  506 in 2020. Voor een brede scholengemeenschap 

(vmbo/havo/vwo) wordt het aantal leerlingen in 2020 geraamd tussen de 604 en 632. 

 

Variant 5 

 

Deze variant voldoet volledig aan de voorgeschreven berekeningswijze in de planprocedure 

WVO. Uitgegaan wordt van het belangstellingspercentage voor het openbaar onderwijs in 

groep 3 van het openbaar basisonderwijs. Ook is de afbakening van het voedingsgebied 

conform wet en regelgeving: namelijk de viercijferige postcode binnen een straal van 10 km. 

 

Tabel 4: Aantal leerlingen uitgesplitst naar onderwijssoort (mavo, havo en vwo) en sector 

(techniek, economie, zorg en welzijn, landbouw). Voedingsgebied: viercijferige postcode 

Onderwijssoort/sector 2016 2020 

Mavo 131 118 

Havo 178 170 

Vwo 211 206 

Techniek 39 35 

Economie 35 30 

Zorg en welzijn 39 35 

Landbouw 24 23 

Totaal 657 617 

Conclusie: ook in deze variant wordt de stichtingsnorm voor een te stichten openbare 

scholengemeenschap niet gehaald. 
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Bijlage 1: Stichtingsnormen 
 

 

 

In onderstaande tabel zijn de stichtingsnormen opgenomen. 

 

Schoolsoort School artikel 65, eerste lid 

WVO 

Scholengemeenschap artikel 

65 van de WVO 

Voorbereidend 

wetenschappelijk onderwijs 

390 293 

Havo 325 244 

Mavo 260 195 

Vbo bestaande uit één 

afdeling 

260 195 

Vbo bestaande uit twee 

afdelingen 

320 240 

Praktijkonderwijs 120 70 

 

 



 7 

Bijlage 2. Berekening per variant 

 

 

 

1 Berekening van het potentieel voor een school voor voortgezet openbaar onderwijs 

volgens de richtlijnen van de planprocedure WVO.  

Het voedingsgebied omvat de viercijferige postcode gebieden binnen een straal van 10  

kilometer. 

 

2 Berekening van het potentieel voor een school voor voortgezet openbaar onderwijs 

volgens de richtlijnen van de planprocedure WVO.  

Het voedingsgebied is gelijk aan het omschreven gebied in het rapport van het ITS.  

 

3 Berekening van het potentieel voor een school voor voortgezet openbaar onderwijs 

volgens de richtlijnen van de planprocedure WVO.  

Het voedingsgebied omvat de viercijferige postcode gebieden binnen een straal van 10 

kilometer. In deze berekening wordt rekening gehouden met de verklaring van 

voorstanders van openbaar onderwijs om hun kind naar een openbare school te sturen. 

Bovendien wordt aangenomen dat bij realisatie ook ouders die hun voorkeur hebben 

uitgesproken voor de richtingen algemeen bijzonder en vrije school zullen kiezen voor 

de openbare school. 

 

4 Berekening van het potentieel voor een school voor voortgezet openbaar onderwijs 

volgens de richtlijnen van de planprocedure WVO.  

Het voedingsgebied is gelijk aan het omschreven gebied in het rapport van het ITS.  

In deze berekening wordt rekening gehouden met de verklaring van voorstanders van  

Openbaar onderwijs om hun kind naar een openbare school te sturen. Bovendien 

wordt aangenomen dat bij realisatie ook ouders die hun voorkeur hebben uitgesproken 

voor de richtingen algemeen bijzonder en vrije school zullen kiezen voor de openbare 

school. 

 

5 Berekening van het potentieel voor een school voor voortgezet openbaar onderwijs 

volgens de richtlijnen van de planprocedure WVO.  

Het potentieel voor het voortgezet openbaar onderwijs is berekend op basis van het 

belangstellingspercentage openbaar basisonderwijs in groep 3 uitgesplitst naar 

gemeente. 

 


