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KAPELLE - De kansen op de komst van een privéschool voor voortgezet onderwijs in Kapelle zijn weer een stuk gegroeid.
Staatssecretaris Bijsterveldt zal de aanvraag voor de Isaac Beeckman Academie opnieuw beoordelen. In een brief aan de Tweede Kamer
geeft ze toe dat ze de aanvraag ten onrechte heeft afgewezen.
Bijsterveldt erkent dat ze fouten heeft gemaakt bij de berekening van reistijden voor leerlingen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen geeft alleen toestemming voor de vestiging van een nieuwe privéschool als leerlingen langer dan drie kwartier moeten reizen
naar de dichtstbijzijnde, gelijksoortige school.
Bijsterveldt berekende alleen de reistijd van station tot station. Daarmee zouden veel Zeeuwse en West-Brabantse leerlingen terecht kunnen
op het Orion College in Breda, ook een algemeen bijzondere school. De staatssecretaris had echter de reistijd van huis naar school moeten
berekenen. En dan blijkt dat Breda verder dan drie kwartier reizen ligt.
D66 riep de minister in een motie op de aanvraag opnieuw te beoordelen. De motie kreeg steun van VVD en SP. Bijsterveldt zegt in de brief
aan de Kamer toe snel een nieuwe afweging te maken.
Voorzitter Misha van Denderen van de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs is samen met Ivio Wereldschool de drijvende kracht achter
nieuwe privéscholen in Kapelle en het Friese Hurdegaryp. Van Denderen verwacht dat Bijsterveldt binnen twee weken de knoop doorhakt. Hij
schat de kansen voor de Isaac Beeckman Academie nu hoog in. "Als de staatssecretaris de reisafstand van deur tot schooldeur berekent,
voldoen we aan de wettelijke vestigingscriteria. Dat blijkt uit berekeningen van de Reisinformatiegroep, waarin de openbaar vervoerbedrijven
samenwerken. Wat betreft de belangstelling is er geen probleem. Voor Kapelle hebben we bijna vierhonderd potentiële leerlingen op de lijst
staan, aldus Van Denderen."
De privéschool, waar leerlingen persoonlijk onderwijs krijgen, moet toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook voor mensen met een smalle
beurs. Daarvoor is rijksgeld en dus een aanvraag bij het ministerie nodig. "Het aantal particuliere scholen groeit snel, wat kan leiden tot een
tweedeling in de maatschappij. De een kan een privéschool betalen, de ander is aangewezen op het reguliere onderwijs. Zo'n tweedeling
vinden wij ongewenst."
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