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Geachte heer, mevrouw, 

Overeenkomstig het bepaalde In artikel 79, derde lid, van de Wet op het 
primair onderwijs doe ik u hierbij mijn besluit toekomen inzake het door 
de raad van uw gemeente op 8 juli 2020 vastgestelde plan van scholen 
basisonderwijs voor de periode 2021-2024, zoals bedoeld in artikel 74 en 
verder van de wet. 

Op bedoeld plan komt de navolgende school voor met de daarbij 
vermelde ingangsdatum voor de bekostiging: 

Een bijzondere basisschool met als richting Vrije School met als 
gewenste ingangsdatum voor de bekostiging 1 augustus 2021; 

Besluit: 

Op grond van onderstaande overwegingen keur ik dit plan van scholen 
basisonderwijs voor de periode 2021-2024 niet goed. 

Overwegingen: 

Met betrekking tot de genoemde basisschool merk ik op dat op basis van 
de overgelegde gegevens niet aannemelijk is gemaakt dat deze school 
binnen 5 jaar vanaf de in het raadsbesluit vermelde datum van ingang 
van de bekostiging en voorts gedurende ten minste 15 jaar daarna zal 
worden bezocht door het wettelijk vereiste aantal van minimaal 200 
leerlingen. 

In de gemeente Weert bevindt zich geen basisschool uitgaande van de 
richting Vrije School. Om die reden is, overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 76, tweede lid, onder a, van de wet, het belangstellingspercentage 
bepaald aan de hand van een vergelijkbare gemeente. In het onderhavige 
geval is de gemeente Uden aangemerkt als een met de gemeente Weert 
vergelijkbare gemeente. Het belangstellingspercentage voor de richting 
Vrije School in die gemeente is op 1 oktober 2018 5,31%. 



Aan de hand van onder meer dat percentage is het aan de gewenste school te 
verwachten aantal leerlingen vastgesteld. Dat aantal bedraagt in het jaar 2021 
199 en bedraagt in het vijfde jaar na de gewenste ingangsdatum voor de 
bekostiging, zijnde het jaar 2026, 200 leerlingen. 

Bij de vaststelling van het te verwachten aantal leerlingen vanaf de in het 
raadsbesluit vermelde datum van ingang van de bekostiging is geen rekening 
gehouden met het gestelde in artikel 78 van de wet. Anders gezegd: er is geen 
rekening gehouden met leerlingen waarvoor plaatsruimte is op scholen van 
dezelfde richting. 
Uit mij ten dienste staande gegevens blijkt van 5 leerlingen die woonachtig zijn in 
het voedingsgebied van de gewenste school dat zij reeds een school van de 
richting Vrije School bezoeken. Het betreft hier dan leerlingen waarvoor 
plaatsruimte aanwezig is zoals bedoeld in artikel 78 van de wet. Deze leerlingen 
dienen daarom in mindering te worden gebracht op de prognose zoals die is 
opgesteld. Hiervan uitgaande stel ik vast dat de school in het vijfde jaar vanaf de 
in het raadsbesluit vermelde datum van ingang van de bekostiging door minder 
dan 200 leerlingen zal worden bezocht. 

Hiermee wordt niet voldaan aan de wettelijk gestelde eis dat de school binnen 
5 jaar vanaf de in het raadsbesluit vermelde datum van ingang van de 
bekostiging en voorts gedurende ten minste 15 jaar daarna zal worden bezocht 
door het wettelijk vereiste aantal van minimaal 200 leerlingen. 

De door het schoolbestuur aangeleverde prognose bij het verzoek om opname 
van de school op het plan van scholen dateert van 27 mei 2019 en gaat uit van 
het belangstellingspercentage zoals dat gold op 1 oktober 2018. Op mijn verzoek 
is een aangepaste prognose aangeleverd, uitgaande van het 
belangstellingspercentage voor de richting Vrije School in de gemeente Uden op 
1 oktober 2019. Gebleken is dat de afwijking van het belangstellingspercentage 
dermate gering is (in 2018 5,31% en in 2019 5,29%) dat hierdoor geen 
verandering komt in het te verwachten aantal leerlingen en derhalve ook geen 
verandering in mijn beoordeling daarvan. 

Op 18 november 2020 is met u en met het schoolbestuur overleg gevoerd over 
het voorliggende plan van scholen. De gemeente heeft aangegeven dat men 
streeft naar diversiteit binnen het onderwijsaanbod in de gemeente en dat men 
het daarom van belang acht dat de school van start kan gaan. Daarnaast merkt 
de gemeente nog op dat men verwacht dat de leerlingen die thans Vrije School 
onderwijs elders volgen, dat onderwijs op de verlangde school zullen gaan volgen 
omdat de reiskostenvergoeding, die nu aan ouders door de gemeente wordt 
verstrekt, zal komen te vervallen na de komst van de gevraagde school. 
Het schoolbestuur voert nog aan dat het aantal leerlingen aan de Vrije School te 
Uden stijgende is door de komst van een nieuwe directeur aldaar en dat men 
verwacht dat daardoor (rekening houdende met een hoger 
belangstellingspercentage) het aantal geprognosticeerde leerlingen in de 
gemeente Weert in een volgende aanvraag hoger zal uitvallen. 
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Alhoewel er begrip is voor de ingebrachte argumenten, kunnen deze geen 
wijziging brengen in de vaststelling dat de school niet binnen 5 jaar na de 
gewenste ingangsdatum voor de bekostiging door voldoende leerlingen zal 
worden bezocht. Mijnerzijds is de bereidheid uitgesproken een hernieuwde 
prognose te beoordelen zodra deze beschikbaar is welke prognose dan eventueel 
dient ter ondersteuning van een nieuw verzoek van het schoolbestuur om 
opname van een school op het volgende plan van scholen. 
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Een afschrift van dit besluit heb ik gestuurd aan de raad van uw gemeente en aan 
het schoolbestuur Stichting Pallas. 

Wanneer u aanvullende vragen heeft, vindt u op www.duo.nl/zakelijk meer 
informatie. Het Informatiecentrum onderwijs is op werkdagen van 09.00 tot 
13.00 uur te bereiken via 070-757 51 11 (po). U kunt ook een e-mail sturen naar 
ico(S)duo.nl. 
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Een belanghebbende kan tegen deze beschikking beroep instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift dient binnen 6 
weken na de dag waarop de beschikking is toegezonden, te worden ingediend en 
moet gestuurd worden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
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