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Raadsvragen Pro'98

Op 16 februari heeft u, op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de
gemeenteraad, schriftelijke vragen gesteld over het onderzoek naar Voortgezet
Onderwijs.
Hierbij de antwoorden op uw vragen.
Vraag1: Is onze aanname juist dat er op dit moment relatief weinig leerlingen uit
Achterveld een vo-school in Barneveld bezoeken?
Antwoord: Op basis van het totaal aantal VO- leerlingen uit Leusden, is er nu een totaal
van 43 leerlingen uit Achterveld die naar een VO school gaat in Barneveld. (Bron: DUO
peildatum 01-10-21)
Vraag 2: Kunt u een inschatting geven van het aantal leerlingen uit Achterveld dat in
potentie naar een openbare VO-school in Barneveld kan komen?
Antwoord: In Achterveld (postcode 3791) wonen 133 kinderen die op het Voortgezet
onderwijs zitten. Op basis van het belangstellingscijfer uit het ITS onderzoek in 2009
(62,5 % voorkeur voor openbaar Vo uit Achterveld en 55% van de ouders die hun kind
vrijwel zeker naar een openbare VO school zou sturen) en de correctiefactor van 0,7,
is er een potentieel van 32 leerlingen uit Achterveld die voor een openbare VO- school
zou kiezen.
Vraag 3: Kunt u een inschatting geven van het aantal leerlingen voor een openbare OVschool van de overige 8% die niet in het onderzoek is meegenomen?
Antwoord: Zoals aangegeven was de 8% een ruwe schatting, afgeleid van het aantal
leerlingen dat nu een VO- school in Barneveld bezoekt. De leerlingen die naar
openbaar VO in Barneveld willen, maar dat nu niet kunnen, vallen hier buiten. Wanneer
wij vanuit de postcodes in het voedingsgebied kijken hoeveel leerlingen in de vo-leeftijd
er zijn (Bron: DUO peildatum 01-10-21) komen wij tot een percentage van 25 %
leerlingen uit omliggende dorpen, met uitzondering van Ede. De schatting van het
potentieel op basis van de percentages uit het ITS -onderzoek in 2009 laat dan zien dat
er vanuit Nijkerk (1 leerling), Renswoude (9 leerlingen) en uit Achterveld (Leusden) (32
leerlingen) mogelijk naar een openbare VO- school zou gaan als deze er zou zijn.
Bij de conclusie in het rapport “Verlangd voortgezet onderwijs in Barneveld en
omgeving” lezen we dat er is uitgegaan van een percentage van 18,8% van de
populatie die kiest voor openbaar VO in Barneveld.
Omdat openbaar onderwijs, in tegenstelling tot bijzonder onderwijs, voor iedereen
(docenten en leerlingen) toegankelijk is, stelt Pro’98 dat het percentage mogelijk

hoger ligt. Immers als er sprake is van openbaar VO in Barneveld ligt het voor de
hand dat de reflectanten met de hierna genoemde voorkeurskeuze tevens voor deze
school zullen kiezen.
Algemeen Bijzonder: 2,6%,
Islamitisch: 0,2%,
Rooms-Katholiek : 1,0%,
Anders : 2,0%
Vraag 4: Is het college het met Pro’98 eens dat deze percentages meegewogen
behoren te worden in een eventueel vervolgtraject? Indien dat niet het geval is,
waarom niet?

Blad 2

Antwoord: Een deel van de respondenten met een andere voorkeur dan ProtestantsChristelijk en reformatorisch onderwijs zal wel voor een openbare VO-school kiezen.
Het is echter niet goed in te schatten hoe groot deze groep zal zijn. In de vragenlijst is
er ook om een toelichting gevraagd op de waarschijnlijkheid om voor de school van
voorkeur te kiezen als deze in Barneveld zal komen. Hieruit blijkt dat vooral ouders met
een voorkeur voor openbaar onderwijs veel meer argumenten mee laat wegen dan
alleen de voorkeursrichting. Bij ouders met een voorkeur voor reformatorisch onderwijs
is de denominatie zeer bepalend voor hun keuze voor een vo-school. Ouders met een
voorkeur voor openbaar onderwijs kijken naast de denominatie ook veel meer naar
kwaliteit van het onderwijs, of de sfeer goed is, reistijd, vriendjes die ook naar de
school gaan etc. Hoewel we dit niet weten van de mensen met een voorkeur voor
Islamitisch onderwijs en de andere drie groepen, ligt het voor de hand dat zij dit soort
elementen ook zwaar zullen laten meewegen, juist ook omdat openbaar vo niet hun
primaire voorkeur heeft.
Vraag 5: Bent u het met de fractie van Pro’98 eens dat het onderzoek, met al zijn
beperkingen en een respons van 40%, onvoldoende basis is om bij voorbaat de
conclusie te trekken of er wel of geen ruimte is voor een zelfstandige school voor
openbaar VO? Indien dat niet het geval is, waarom niet?
Antwoord: Een respons van 40% is representatief. Op basis van de respons zijn de
betrouwbaarheidsmarges (foutmarges) berekend. De range van 365-484 leerlingen is
dan ook niet voldoende voor de stichtingsnorm. Het is niet zo dat deze op basis van
deze uitkomsten net niet gehaald wordt. Op basis van dit algemeen behoefte
onderzoek, dat niet een marktonderzoek is (zoals beschreven in de wet) is het legitiem
te zeggen dat een zelfstandige school voor openbaar VO op dit moment niet haalbaar
is.
Vraag 6: Bent u het met de fractie van Pro’98 eens dat het rapport in ieder geval ruimte
biedt, ook met het oog op de groei van de gemeente, voor een dependance van een
school voor openbaar VO uit de omgeving zoals Ede, Amersfoort, Apeldoorn of
Harderwijk?
Antwoord: Er is in het onderzoek rekening gehouden met de demografische groei van
Barneveld. Het is goed om te realiseren dat van deze totale bevolkingsgroei in
Barneveld, het maar een beperkt deel kinderen in de middelbare school leeftijd betreft,
die dan ook nog eens een voorkeur voor openbaar onderwijs hebben.
Voor het stichten van een dependance(nevenvestiging) zal ook moeten worden
voldaan aan een stichtingsnorm. Daarnaast zal de keuze bij een nevenvestiging ook
afhangen van:
1. de exacte locatie van de vestiging ( wordt afstand kleiner tov het bestaande
alternatief)
2. de reputatie van de school (hoe goed staat deze bekend)
3. de leerjaren en beschikbare schoolniveau’s van de school (onderbouw/ bovenbouw)

Vraag 7: In uw memo geeft u aan dat u vanwege de omvang van de groep (400 tot 500
leerlingen) het gesprek verder wil voeren met bestaande schoolbesturen in het VO en
STEV. Op zich is Pro’98 daar content mee. We vragen ons daarbij wel af wat de
bedoeling is van deze gesprekken en wat u met deze gesprekken wilt bereiken?
Antwoord: Met deze gesprekken willen we in de eerste plaats de resultaten van het
onderzoek bespreken. Om op basis daarvan ook met elkaar het gesprek te hebben op
welke wijze het huidige onderwijsklimaat blijvend kan bijdragen aan de wensen van
(toekomstige) ouders en leerlingen, zodat een ieder zich thuis voelt op de scholen.
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