Barneveld, 15 februari 2022

Onderwerp: Openbaar Voortgezet Onderwijs
Geacht College,
Op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening stel ik u namens de fractie
van Pro’98 vragen over het onderzoek naar Voortgezet Onderwijs.
Dinsdag 8 februari j.l. ontving de fractie Pro’98 de langverwachte raadsmemo met
bijlagen betreffende het behoefte onderzoek Voortgezet Onderwijs.(VO)
De fractie van Pro’98 ziet naar aanleiding van dit, in onze ogen, gemankeerde
onderzoek wel degelijk mogelijkheden voor openbaar VO in onze gemeente.
De fractie van Pro’98 heeft vorig jaar al vragen gesteld over de beperkte waarden
van dit onderzoek.
- Een groot deel van het voedingsgebied is niet meegenomen.
- Het onderzoek is in de laatste week van de zomervakantie uitgevoerd, wat
mede kan leiden tot de lage respons.
- Scholen hadden derhalve beperkt de mogelijkheid om ouders te wijzen op het
belang van het onderzoek.
- Het is geen officiële belangstellingsmeting rondom Openbaar Voortgezet
Onderwijs waardoor conclusies lastig zijn te trekken.
Het voedingsgebied van het onderzoek is beperkt tot de gemeenten Barneveld en
Scherpenzeel. Dat is twee-derde deel van alle vo-leerlingen die momenteel al in
Barneveld naar school gaat. Voor het overige deel (30%) is een inschatting gemaakt
van de mogelijke belangstelling vanuit Ede (22%). Er mist een inschatting over 8%.
Pro’98 vermoedt dat op dit moment relatief weinig leerlingen uit Achterveld naar een
vo-school in Barneveld komen omdat de scholen voor primair onderwijs in Achterveld
katholiek en openbaar zijn. Dit kan anders uitpakken als in Barneveld openbaar VO
wordt aangeboden. Pro’98 verwacht dat leerlingen uit Achterveld liever naar het
openbaar VO in Barneveld gaan dan naar Amersfoort, mede vanwege het dorpse
karakter van Barneveld.
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Is onze aanname juist dat er op dit moment relatief weinig leerlingen uit
Achterveld een vo-school in Barneveld bezoeken?
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Kunt u een inschatting geven van het aantal leerlingen uit Achterveld dat in
potentie naar een openbare VO-school in Barneveld kan komen?

3

Kunt u een inschatting geven van het aantal leerlingen voor een openbare
OV-school van de overige 8% die niet in het onderzoek is meegenomen?

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%
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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?
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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?
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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?

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?

Ik zie uw antwoorden met belangstelling tegemoet.
Namens de Pro’98 fractie,
Met vriendelijke groet,
Marcel Godschalk

