Plan van scholen basisonderwijs 2022 - 2025
De gemeente Weert heeft een aanvraag ontvangen van Stichting Pallas, Vrije scholen in
Midden en Zuid Nederland. Deze stichting wil een Vrije school starten in Weert. Een
nieuwe basisschool kan alleen in aanmerking komen voor bekostiging door het Rijk als
deze is opgenomen in het Plan van Scholen. Dat is een overzicht van nieuw op te richten
scholen in een gemeente. Het Plan van Scholen wordt vastgesteld door de gemeenteraad.
Procedure
De aanvraag moet op grond van de Wet op het primair onderwijs (verder te noemen:
Wpo) door het schoolbestuur vóór 1 februari zijn ingediend bij de gemeente. Vóór 1 maart
laat de gemeente weten of zij van het schoolbestuur aanvullende informatie verlangt. Vóór
1 april moet het schoolbestuur de aanvullende gegevens verstrekken. Gebeurt dit niet,
dan wordt het verzoek buiten behandeling gelaten. Het schoolbestuur moet op grond van
artikel 75, lid 1 Wpo specifieke informatie aanleveren:






Een prognose van het te verwachten aantal leerlingen;
Een beschrijving van het voedingsgebied;
Een aanduiding van de plaats in de gemeente waar het onderwijs moet worden
gegeven;
Datum van ingang van de bekostiging;
De school moet voldoen aan de stichtingsnorm.

De gemeenteraad stelt voor 1 augustus het Plan van Scholen vast. Binnen twee weken na
de vaststelling van het plan wordt het ter goedkeuring aan de minister van OCenW
gestuurd. Binnen dezelfde termijn wordt het plan aan de verzoeker gestuurd, met
vermelding van de datum waarop het ter goedkeuring aan de minister is gezonden.
De minister beslist vóór 1 januari van het daaropvolgende jaar of het Plan van Scholen
wordt goedgekeurd of niet. Het plan wordt steeds voor drie achtereenvolgende schooljaren
vastgesteld. Tegen het besluit van de minister kunnen schoolbesturen of de gemeenteraad
in beroep gaan bij de minister.
De bekostiging van een school kan pas beginnen, als de school voorkomt op het Plan van
Scholen van de gemeente waar men de school wil vestigen, en dat door de minister is
goedgekeurd. Het plan bestrijkt drie achtereenvolgende schooljaren die volgen op het jaar
van de vaststelling, en vermeldt in ieder geval de school/scholen die bij de aanvang van
het eerste schooljaar van de planperiode voor bekostiging in aanmerking komen.
Daarnaast wordt gemotiveerd onderbouwd waarom aangevraagde scholen niet op het plan
zijn opgenomen. De bekostiging van een nieuwe school kan alleen starten op 1 augustus.
Beoordeling
Pallas heeft op 26 januari 2021 een aanvraag ingediend om een Vrije school in het Plan
van Scholen basisonderwijs 2022-2025 op te nemen. De gevraagde ingangsdatum van
bekostiging door het Rijk is 1 augustus 2022. Er wordt een inzicht gegeven middels bijlage
2 omtrent voedingsgebied en leerlingenaantallen. Echter de prognose richt zich op de
basisgeneratie van Weert.
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De aanvraag is tijdig ingediend met alle noodzakelijke informatie. Om op het Plan van
Scholen te komen, moet een schoolbestuur aantonen dat voldoende leerlingen de school
gaan bezoeken. Dit gebeurt op grond van een leerlingenprognose. De prognose,
gebaseerd op een voorgeschreven model, geeft aan dat het verwachte aantal leerlingen
binnen vijf jaar na stichting het aantal van 225 leerlingen zal bereiken. Daarop dient een
correctie te worden toegepast van leerlingen die woonachtig zijn in het voedingsgebied en
een school van dezelfde richting bezoeken. Voor nu is dit aantal 7 leerlingen. De school
komt daarmee boven de stichtingsnorm van 200 leerlingen voor Weert.
De gemeente moet bij haar beoordeling een aantal zaken onderzoeken:




Is er sprake van een richting;
Is de prognose op de juiste manier opgesteld;
Is het belangstellingspercentage op de juiste manier toegepast;

Richting
Het schoolbestuur moet bij de aanvraag aangeven of er een basisschool gestart wordt op
basis van een richting. Alleen basisscholen die vallen onder een erkende richting komen
voor bekostiging in aanmerking. Pallas heeft aangegeven een Vrije school te starten in
Weert. Er dus sprake van erkende richting (Vrije school) van onderwijs.
Prognose
Pallas heeft bij de aanvraag de vereiste prognose ingediend. Uitgangspunt voor de
prognose van de leerlingenaantallen voor een Vrije school in Weert zijn de actuele
ervaringsgegevens van de bestaande Pallas-scholen en de leerlingenaantallen in het
voedingsgebied zoals aangegeven door DUO. Daarbij is aangetekend dat het
voedingsgebied van een Pallas-school relatief groot is. De Pallas-scholen bedienen naast
hun directe omgeving ook een regio. Ouders blijken bereid dagelijks een flinke reisafstand
school-thuis te overbruggen. Echter in de prognose wordt uitgegaan van de basisgeneratie
van uitsluitend Weert. Op deze aantallen wordt het marktaandeel van de Pallas-scholen
geprojecteerd.
In bijlage 2 van de aanvraag staat een volledig overzicht inclusief de leerlingenaantallen
betreffende het mogelijke voedingsgebied.
Bijlage Leerlingenprognose betreft de leerlingenprognose van de te stichten Vrije school in
Weert. Het gebruikte prognosemodel (VSWO) voldoet aan de eisen en is gebaseerd op de
basisgeneratie van Weert. De prognose is opgesteld door Vereniging van algemeen
bijzondere scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en ter beoordeling
voorgelegd aan Pronexus te Eindhoven. De aangehaalde referentiegemeente Uden is
correct. Bij de referentiegemeente bezoekt 6,03% van de leerlingenpopulatie de Vrije
school. Dit aantal daalt in de jaren daarna en zal vanaf 2028 weer toenemen. Bij het
toegepaste belangstellingspercentage van een Pallas-school resulteert dit in 225 leerlingen
in 2027. Hierop dient een correctie te worden toepast van leerlingen welke reeds een
school van dezelfde richting bezoeken.
Huisvesting van de school wordt gevraagd en berekend vanuit een locatie in de nabijheid
van het centrum van Weert. De exacte locatie is nog niet bekend. Uit de overgelegde
gegevens blijkt dat het 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 geldende
stichtingsnorm van 200 leerlingen.

Conclusie
Het verzoek van Pallas voldoet aan de eisen zoals gesteld in de artikel 76 en 78 Wpo zodat
in het plan van scholen 2022-2025 is opgenomen:


Een bijzondere school met als richting Vrije school in Weert ressorterend onder
Stichting Pallas, Vrije scholen in Midden en Zuid Nederland, Bronkhorstsingel 11 te
Uden voor bekostiging in aanmerking komend 1 augustus 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juni 2021.
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