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Inleiding Wethouder Geert Gabriëls
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Programma 2018-2022 “Weert koerst op verbinding”;

Eén van de speerpunten2018-2022: nieuwe onderwijsvormen. 
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Onderwijs een breed begrip.

Er is een verschil tussen richting en inrichting van een school. 

Richting : de grondslag (raakt de gemeente)

Inrichting : de manier waarop onderwijs wordt gegeven (raakt de 

gemeente minder/verantwoordelijkheid schoolbestuur)
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Richtingen van onderwijs

Belangrijkste indeling: 

Openbare scholen: deze staat open voor iedere godsdienst of 

levensbeschouwing

Bijzondere scholen: leerlingen krijgen les vanuit een godsdienstige of  

levensbeschouwelijke oriëntatie
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Richtingen Bijzondere scholen:

- Bijzondere scholen met als grondslag godsdienst of 

levensbeschouwing.

-Rooms-katholieke scholen -Gereformeerd Vrijgemaakt

-Protestants-christelijke scholen -Reformatorisch 

-Islamitische scholen -Evangelisch

-Vrije scholen -Evangelische Broedergemeente

-Algemeen Bijzonder (Montessori school) -Hindoe

-Joods
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Inrichting scholen: de manier waarop onderwijs wordt gegeven.

Dit heeft betrekking op onderwijskundige profiel van de school.

De methoden, leermiddelen en werkwijzen moeten in scholenplan 
worden opgenomen: 

-traditionele scholen met vernieuwend 

onderwijsconcepten 

-Montessorischolen

-Jenaplanscholen

-Daltonscholen

-Natuurlijk leren
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Voor nu zijn er binnen Weert twee initiatieven voor nieuwe scholen 

binnen Weert:

1) Stichting Pallas vrije scholen in Midden en Zuid Nederland

2) Stichting “Kindcentrum Kansrijk” i.o. (Algemeen bijzonder onderwijs 

gebaseerd op natuurlijk en gepersonaliseerd leren)
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Voor nu zijn er binnen Weert twee initiatieven voor nieuwe scholen 

binnen Weert.

Voorwaarden stichten nieuwe school: halen van “norm” en continuïteit.

-stichtingsnorm: 200 leerlingen

-binnen vijf jaar behalen van deze norm 

-15 jaar daarna kunnen vasthouden van dit aantal leerlingen
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Besluitvorming gemeente: Opname Plan van Scholen (artikel 75 WPO)

-Indienen aanvraag scholen vóór 1 februari bij gemeente

-Beoordeling college of overgelegde stukken voldoen aan vereisten

-College doet voorstel aan raad

-Raad neemt besluit vóór 1 augustus

-Bij positief besluit binnen 14  dagen doorsturen aan de Minister

-Minister besluit vóór 1 januari  voor bekostiging per 1 augustus

daaropvolgend
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Op 6 juni 2019 is van Stichting Pallas een verzoek ontvangen. Het 

verzoek betreft opname van een nieuw op te richten Vrije school in het 
Plan van scholen. 
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Stichting “Kindcentrum Kansrijk” i.o. (Algemeen bijzonder onderwijs 

gebaseerd op natuurlijk en gepersonaliseerd leren) nog in ontwikkeling.
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Belangrijk vraagstuk gemeente ten aanzien van onderwijshuisvesting.

Dit voor opstart naar 200 leerlingen binnen vijf jaren 

Daarop huisvesting voor meer dan 200 leerlingen na 15 jaren 
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Vragen?
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