Geachte leden van de Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
In een brief van 12 juli 2013 beloofde de staatssecretaris van OCW aan uw Kamer de
belemmeringen voor het stichten van nieuwe scholen in groeigebieden op te lossen. Op blz 7
schrijft hij: "Met een kleine aanpassing van de regeling Voorzieningenplanning VO kan dit
worden opgelost."
De Staatssecretaris deed zijn belofte mede naar aanleiding van een brief die wij u op 12 januari
2012 stuurden waarin we u vroegen een wetswijziging voor te stellen om de onmogelijkheid
tot het stichten van nieuwe scholen op te lossen. Met name in Amsterdam laden
schoolbestuurders op z’n minst de verdenking op zich de aanbodkrapte te koesteren (de
scholen spreken zelf overigens liever van een ‘leerlingenoverschot’).
We zijn inmiddels ruim drie jaar verder en we wachten nog steeds op een oplossing. In plaats
van ruimte voor nieuwe scholen hebben de Amsterdamse schoolbesturen er dit jaar voor
gekozen om extra te investeren in het kundig verloten van schoolplaatsen. Met de inbreng van
enkele hoogleraren speltheorie wachten op dit moment meer dan 8000 Amsterdamse groep 8
kinderen op de uitslag van de grootste en ingewikkeldste scholenloterij ooit.
Gelukkig is de gemeente Amsterdam zich bewust van de aanbodkrapte en is dit voorjaar met
een ‘kraamkamer voor nieuwe scholen’ gestart. Een prachtig initiatief dat echter veel
doodgeboren producten gaat opleveren als de landelijke regelgeving het stichten van nieuwe
scholen niet toelaat.
Van het ministerie beluisteren we intussen dat het toch wel lastig is om een regeling te
verzinnen die in krimpgebieden niet voor problemen gaat zorgen. Ze willen eigenlijk wachten
op ‘richtingvrije planning’. Wij snappen niet waarom er geen aparte regeling voor
groeigebieden zou kunnen zijn. Wij zien ook niet hoe richtingvrije planning niet opnieuw
gepaard zal gaan met allerlei waarborgen tegen concurrentie van nieuwe toetreders en dus
van nieuwe drempels die het oplossen van de aanbodkrapte in groeigebieden kan oplossen.
Zou u de staatssecretaris willen vragen:





wanneer hij komt met de beloofde eenvoudige oplossing;
of hij daar vaart mee wil maken;
of hij daarbij de mogelijkheid om een uitzondering te hanteren voor gebieden
met leerlingengroei wel voldoende laat meewegen.

We zijn inmiddels ook bepaald niet meer de enigen die het opvalt hoe sterk bestaande
belangen zich verzetten tegen de stichting van nieuwe scholen. Woensdag 29 april jl. schreef
de Volkskrant een alarmerend voorpagina artikel (zie onder) over de onmogelijkheid voor
burgers om hun grondwettelijk recht op vrijheid van onderwijs uit te oefenen.
Wij denken dat dit artikel ons punt onderstreept en u extra aanleiding kan geven de
staatssecretaris tot spoed te manen.

Dank voor uw aandacht en steun,
Vriendelijke groet,
Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam
Krijn van Beek, voorzitter
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