
 

 

 

 

 

Aan de raad van de gemeente Almere 

 

Scholenstichting en -bouw Oosterwold 

 
 

Geachte raad, 

 

Op 29 juni 2021 hebben wij kennisgenomen van de Notitie schoolstichting 

Oosterwold. Met deze brief informeren wij u hier nader over. 

 

Vijf schoolbesturen willen een school stichten in Oosterwold. Dit zijn de Almeerse 

Scholengroep (ASG), De Ondernemende School, Prisma, Stichting Katholiek 

Onderwijs (SKO) en De Vrije School. Vanwege het speciale karakter van 

Oosterwold, waar de bewoners zoveel als mogelijk aan zet zijn, hebben deze 

besturen in 2020 samen met een vertegenwoordiging van inwoners en de gemeente 

een onderzoek gedaan naar de onderwijsvoorkeuren van ouders in deze wijk. Dit 

onderzoek heeft wat de top drie betreft de volgende uitkomst: 36 % van de ouders 

heeft een voorkeur voor antroposofisch onderwijs, 14 % voor ecologisch onderwijs 

en 13 % voor openbaar onderwijs. Antroposofisch onderwijs wordt aangeboden 

door De Vrije School. Overigens is het bestuur van De Ondernemende School van 

mening dat het ook antroposofisch onderwijs aanbiedt.  

 

Samenwerking 

In het onderzoek is niet alleen gevraagd naar de onderwijsvoorkeuren, maar ook 

naar zaken als bijvoorbeeld de behoefte met betrekking tot de samenstelling van het 

onderwijsprogramma. De belangrijkste onderzoeksresultaten staan vermeld in de 

notitie over schoolstichting in Oosterwold. Deze notitie hebben de vijf genoemde 

besturen, de vertegenwoordiging van de inwoners en de gemeente samen opgesteld. 

De notitie zit als bijlage bij deze brief. De notitie beschrijft ook hoe de vijf 

schoolbesturen met elkaar hebben opgetrokken om het stichten van scholen in 

Oosterwold af te stemmen. Hun overeenstemming strekt uit tot en met het bepalen 

van de gebruiker van het eerste schoolgebouw. Het is hen niet gelukt om afspraken 

te maken over welke school de gebruiker wordt van het tweede schoolgebouw.   

 

Eerste en tweede schoolgebouw 

De oplevering van het eerste schoolgebouw in Oosterwold staat gepland voor 2022. 

De vijf schoolbesturen hebben besloten dat Prisma in dit gebouw start met een 

ecologische school. Prisma heeft al een goedgekeurde aanvraag van de minister van 

Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) om deze school te starten. De gemeente 

wil in 2024 het tweede schoolgebouw in Oosterwold opleveren. Om recht te doen 

aan de uitkomsten van het onderzoek naar de onderwijsvoorkeuren onder de ouders 

willen wij dit gebouw met De Vrije School gaan ontwikkelen. Het bestuur van deze 

school heeft bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) al een preregistratie gedaan 
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voor het indienen van een aanvraag voor het stichten van een school in Oosterwold. 

Mocht de minister van OCW deze aanvraag niet goedkeuren, dan is De Vrije School 

bereid om het met haar ontwikkelde schoolgebouw als dislocatie te betrekken. Een 

dislocatie is een onderdeel van een school waarvan de hoofdvestiging elders staat. 

 

De wettelijke regels voor het stichten van scholen zijn per 1 februari 2021 gewijzigd. 

De meting van de belangstelling voor een school gaat nu op een andere manier. 

Onder de oude regels was het voor besturen met één school in een gemeente, zoals 

het bestuur van De Vrije School, vrijwel onmogelijk om voor schoolstichting in 

aanmerking te komen. Door de andere wijze van het meten van de belangstelling 

zijn voor deze besturen de kansen hiervoor aanmerkelijk groter geworden. 

 

Derde schoolgebouw 

De oplevering van het derde schoolgebouw in Oosterwold is vooralsnog voorzien 

voor 2027. Van dit gebouw kan de school van ASG gebruik gaan maken. Evenals 

Prisma heeft ASG al een goedgekeurde aanvraag voor het starten van een school in 

Oosterwold per 1 augustus 2021 en uiterlijk 2022. ASG heeft dit jaar voor het Plan 

van Scholen 2022-2024 een herhalingsaanvraag ingediend waarin de Almeerse 

Scholen Groep aangeeft niet per 1 augustus 2022 te willen starten maar per 1 

augustus 2023. Wij vinden het belangrijk dat er sprake is van een breed aanbod van 

onderwijsrichtingen waarbij wij het ook van belang vinden dat openbaar onderwijs 

voor iedereen toegankelijk is. De ASG kan, als ze dat willen, al in 2022 de openbare 

school starten. Ze krijgt dan huisvesting in het schoolgebouw van Prisma en als het 

noodzakelijk is vanaf 2024 in het schoolgebouw van De Vrije School. Vanaf 2027 

kan deze school gebruik maken van het dat jaar op te leveren derde schoolgebouw in 

Oosterwold. Ook in andere nieuwbouwgebieden is het niet ongebruikelijk dat 

scholen in de beginfase een gebouw delen. 

 

Zorgplicht voor huisvesting 

Omdat ASG al over een goedgekeurde aanvraag beschikt, was het op zichzelf logisch 

geweest om de ASG met het tweede schoolgebouw te ontwikkelen. Maar daarmee 

doen wij geen recht aan de uitkomsten van het onderzoek naar onderwijsvoorkeuren 

in Oosterwold, dat immers duidelijk aangaf dat de ouders in deze wijk een grote 

voorkeur hebben voor onderwijs van De Vrije School. Wij vinden daarom dat deze 

school zo snel mogelijk over een eigen onderwijsgebouw in Oosterwold behoort te 

beschikken. Over de school van ASG in Oosterwold merken wij op dat de gemeente 

verplicht is om te zorgen voor huisvesting voor deze school. Op de gemeente rust 

niet de plicht om deze school een eigen gebouw ter beschikking te stellen. Door de 

ASG-school tot en met 2027 huisvesting te geven in de schoolgebouwen van 

Prisma en De Vrije School en daarna in een eigen gebouw voldoet de gemeente aan 

de wettelijke zorgplicht.     

 

In 2028 wil de gemeente het vierde schoolgebouw in Oosterwold gereed hebben. 

Het is nog niet bekend welke school hiervan gebruik gaat maken. Waarschijnlijk is er 

in Oosterwold na 2028 een vijfde, tijdelijk schoolgebouw, nodig om de piek in het 

aantal leerlingen op te vangen.  

 

Naast de huisvesting vinden wij als college de kwaliteit van onderwijs ook heel 

belangrijk. Ondanks dat we hier geen formele rol in hebben, dragen we hier, in 

samenwerking met de schoolbesturen, wel ons steentje aan bij.  

 

De notitie schoolstichting Oosterwold is als bijlage aan deze brief toegevoegd. 

 

Hoogachtend, 

 

burgemeester en wethouders van Almere, 

 

 

 

 

de secretaris,    de burgemeester, 

R. Wielinga    F.M. Weerwind 


