
PLAN VAN SCHOLEN BASISONDERWIJS 2022-2025 GEMEENTE OUDER-AMSTEL

Inleiding
De Wet op het primair onderwijs, zoals deze geldig was op 31 januari 2021, verplicht 
gemeenten een plan van nieuw op te richten scholen vast te stellen. Rijksbekostiging van 
een nieuwe openbare of bijzondere basisschool kan alleen als de school is opgenomen op 
een door de gemeente van vestiging vastgesteld plan. 

Voorgeschiedenis
In de afgelopen jaren heeft de gemeenteraad geen Plan van Scholen vastgesteld omdat 
aanvragen van schoolbesturen welke zijn ingediend toentertijd door de raad zijn afgewezen 
omdat de ontwikkeling van De Nieuwe Kern nog in een te vroeg stadium verkeerde en er 
nog geen vastgestelde structuurvisie en bestemmingsplan waren.

Nieuwe aanvragen
1. Stichting Florente heeft een verzoek ingediend om opname van een openbare 

basisschool in De Nieuwe Kern, met als voedingsgebied De Nieuwe Kern. De 
gewenste ingangsdatum van de bekostiging is 1 augustus 2024. 

Dit is een aanvraag voor een openbare basisschool in het nieuwbouwgebied De 
Nieuwe Kern. Er is voldoende stichtingsruimte in het beschreven voedingsgebied 
voor een nieuwe openbare school. 

De gewenste school wordt opgenomen op het Plan van Scholen 2022-2025 met als 
gewenste ingangsdatum bekostiging 1 augustus 2024.

2. Stichting ZONOVA heeft een verzoek ingediend om opname van een oecumenische 
basisschool in De Nieuwe Kern, met als voedingsgebied De Nieuwe Kern. De 
gewenste ingangsdatum van de bekostiging is 1 augustus 2024. 

Dit is een aanvraag voor een oecumenische basisschool in het nieuwbouwgebied De 
Nieuwe Kern. Er is onvoldoende stichtingsruimte omdat ASKO scholen per 1 augustus 
2023 van rechtswege een school mag starten in De Nieuwe Kern.

De gemeenteraad van de gemeente Ouder-Amstel heeft de aanvraag van stichting 
ZONOVA op 24 juni 2021 afgewezen. 

Opname afgewezen aanvraag 2020
Scholen die nog niet voor bekostiging in aanmerking zijn gebracht, dan wel scholen die 
eerder voor bekostiging in aanmerking zijn gekomen, maar waarvan het onderwijs nog niet 
heeft aangevangen dienen op grond van artikel 82, eerste lid Wpo1, in het volgende plan van 
scholen te worden opgenomen. 

1 Zoals geldig op 31 januari 2021



1. De Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en 
Interconfessioneel Onderwijs (ASKO) komt van rechtswege in aanmerking voor 
bekostiging van een oecumenische basisschool in De Nieuwe Kern, met als 
voedingsgebied De Nieuwe Kern. De gewenste ingangsdatum van de bekostiging is 1 
augustus 2023. 

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft op 1 maart 2021 het 
administratief beroep van schoolbestuur ASKO tegen het besluit van de gemeente om de 
door ASKO gewenste school in de Nieuwe Kern niet op te nemen op het plan van scholen 
2021-2024 gegrond verklaard. Aangezien de wettelijke procedure ten aanzien van het 
stichten van scholen per 1 februari 2021 is gewijzigd, valt de aanvraag van ASKO onder het 
zogenaamde overgangsrecht. Het komt erop neer dat de aangevraagde oecumenische 
basisschool van rechtswege per 1 augustus 2023 in aanmerking komt voor bekostiging door 
de minister. Deze school wordt daarom opgenomen op het Plan van Scholen 2022-2025.

Stichtingsprognoses

Florente (openbaar)

Bron: PVG maart 2021
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Bron: PVG maart 2020


