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Portefeuillehouder : drs. G.J.W. (Geert) Gabriëls 
Agendapunt: 

10 

 

Onderwerp 

 

Opname Vrije school in het Plan van Scholen. 

 

Voorstel 

 

1. Het Plan van Scholen basisonderwijs 2021-2024 vast te stellen en daarin voor 

Rijksbekostiging schooljaar 2021-2022 op te nemen: een Vrije school ressorterend 

onder Stichting Pallas, Vrije scholen in Midden en Zuid Nederland, te Uden.  

2. Het onder 1 genoemde plan ter besluitvorming voor te leggen aan de minister van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.   

 

 

Inleiding 

In het programma "Weert koerst op verbinding 2018-2022" staat als speerpunt benoemd; 

Experimenteerruimte voor jeugdparticipatie en nieuwe onderwijsvormen. Dit is mede 

aanleiding geweest dat een initiatiefgroep inspanningen heeft verricht om binnen Weert te 

komen tot de oprichting van een Vrije school. De initiatiefgroep is de verbindende schakel 

tussen ouders en Stichting Pallas om binnen Weert te komen tot de oprichting van een 

Vrije school. Formeel is door Stichting Pallas op 6 juni 2019 een aanvraag hiervoor 
ingediend bij de gemeente.  

Alleen op basis van een positief besluit van de gemeenteraad en vervolgens goedkeuring 

van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) van het Plan van 

Scholen, komt een school in aanmerking voor Rijksbekostiging voor personele en 

materiële kosten. Het plan bestrijkt drie achtereenvolgende schooljaren die volgen op het 
jaar van vaststelling.   

In de Wet op het primair onderwijs (WPO) is in artikel 76 bepaald waar een verzoek voor 

een nieuw te stichten bijzondere school aan moet voldoen om opgenomen te worden in 
het Plan van Scholen.  

Middels de aanvraag van 6 juni 2019 heeft Stichting Pallas het verzoek voor de stichting 
van de nieuwe school voor basisonderwijs onderbouwd. Het verzoek betreft:  

- De stichting van een school met een omvang van 200 leerlingen binnen vijf jaar 

na oprichting.  

- De locatie vraagt een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de 

nabijgelegen uitvalswegen waarbij de voorkeur wordt uitgesproken voor een 

locatie in de nabijheid van het centrum van Weert.  

- De richting van de school is Vrije school, een denominatie die door de Stichting 

Pallas wordt verzorgd. Van deze richting is geen andere school in Weert of de 

directe omgeving aanwezig. Er is sprake van een erkende richting.   
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- De prognose, gebaseerd op het voorgeschreven model, geeft aan dat het 

verwachte aantal leerlingen binnen vijf jaar na stichting het aantal van 200 zal 

bereiken; de school komt daarmee op de stichtingsnorm van 200 leerlingen voor 

Weert. De school zal na deze 5 jaren gedurende 15 jaar door ten minste 200 

leerlingen worden bezocht.   

- De voorgestelde datum van aanvang bekostiging is 1 augustus 2021.  

Het verzoek voldoet op deze punten aan de vormvereisten die de WPO in artikel 76 stelt.  

Beoogd effect/doel 

 

Het in aanmerking komen voor Rijksbekostiging voor personele en materiële kosten van 

een in Weert op te richten bijzondere school met als richting Vrije school. 

 

Argumenten  

 

De toetsing van de verzoeken kent geen beleidsvrijheid. Als het ingediende verzoek 

voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in de WPO, moet de gemeente dit verzoek op het 

Plan van Scholen plaatsen. In artikel 77 lid 1 van de WPO is vastgelegd dat de 

gemeenteraad een bijzondere school in elk geval in het plan opneemt, indien op grond van 

de overlegde gegevens aannemelijk is dat de school binnen 5 jaar vanaf de datum van 

ingang van de bekostiging en voorts gedurende 15 jaar na die periode van 5 jaar zal 

worden bezocht door ten minste het aantal leerlingen dat overeenkomt met de voor de 

gemeente geldende stichtingsnorm. Dat is bij dit verzoek het geval.  

 

Kanttekeningen en risico’s  

 

Aan dit voorstel zijn geen risico’s verbonden. De minister beoordeelt het Plan van Scholen 

en besluit op basis van de wettelijke vormvereisten of de nieuw te stichten school voor 

bekostiging in aanmerking komt. Een kanttekening is dat de Vrije school volgens de 

toerekening in de prognoses een belangstellingspercentage van 2,3% kent. Dit percentage 

wordt onttrokken aan of zal niet instromen bij de bestaande scholen waardoor mogelijk 

overcapaciteit binnen de huidige scholen ontstaat. 

 

Financiële gevolgen 

 

Als de minister het Plan van Scholen goedkeurt, wordt een beschikking afgegeven 

waarmee de nieuwe school in aanmerking komt voor Rijksbekostiging. Deze bekostiging 

heeft betrekking op de personele en materiële instandhoudingskosten van de school.  

Daarom heeft het voorstel op dit moment geen financiële gevolgen voor de gemeente.   

  

De voorziening in huisvesting is daarmee niet geregeld. Dit betreft namelijk een andere 

procedure in het kader van de gemeentelijke zorgplicht voor huisvesting van het 

onderwijs. Zodra een school door de minister in aanmerking is gebracht voor bekostiging, 

zal het schoolbestuur zich tot de gemeente richten met een verzoek om huisvesting van 

de school. Zodra dit aan de orde is, wordt dit uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd. 

 

Uitvoering/evaluatie  

 

Met het schoolbestuur is over dit verzoek overleg gevoerd. Het schoolbestuur is 

geïnformeerd over de strekking van het voorliggende raadsvoorstel. Binnen 14 dagen na 

besluitvorming van de raad zal het Plan van Scholen ter goedkeuring aan de minister van 

OCW worden gezonden.  
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Communicatie/participatie  

 

De externe informatieverstrekking zal plaatsvinden door stichting Pallas.  

Stichting Pallas wordt geïnformeerd door middel van een brief. 

 

Advies raadscommissie  

 

De gecombineerde commissie Samenleving en Inwoners/Middelen en Bestuur acht het 

voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk. 

 

Bijlagen  

 

• Aanvraag van 6 juni 2019 door Stichting Pallas voor plaatsing op het Plan van 

Scholen.  

• Plan van Scholen 2021-2024. 

 

 

 

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

 

Burgemeester en wethouders van Weert, 

secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

M.J.M. Meertens 

 

 

 

 

 

 

C.C. Leppink-Schuitema  

 



 

 

 

 
 

Nummer raadsvoorstel: DJ-1025278  

 

 

RAADSBESLUIT 
 

 

De raad van de gemeente Weert, 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei 2020 

 

 

 

 besluit: 

 

1. Het Plan van Scholen basisonderwijs 2021-2024 vast te stellen en daarin voor 

Rijksbekostiging schooljaar 2021-2022 op te nemen: een Vrije school ressorterend 

onder Stichting Pallas, Vrije scholen in Midden en Zuid Nederland, te Uden.  

2. Het onder 1 genoemde plan ter besluitvorming voor te leggen aan de minister van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.   

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juli 2020. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 

 

 

 

C.C. Leppink-Schuitema 

 


