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1. STICHTINGSPROCEDURE VAN EEN NIEUWE BASISSCHOOL 

 

 

Om een nieuwe school in aanmerking te laten komen voor bekostiging uit de overheidskas 

moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De essentiële eis die wordt gesteld is dat 

middels een prognose aangetoond wordt dat er voldoende potentieel aanwezig is voor de 

stichting van een school. 

 

In de Wet op het primair onderwijs (WPO) wordt er een onderscheid gemaakt tussen de 

stichting van een school als onderwijsinstituut en de stichting van een schoolgebouw – of 

anders gezegd - de voorziening in de huisvesting van het instituut. De stichting van het 

onderwijsinstituut is geregeld in de artikelen 73 t/m 89 van de WPO, terwijl de huisvesting is 

geregeld in de artikelen 91 t/m 112 van de WPO. 

 

 

 

Om voor bekostiging in aanmerking te komen, moet een school zijn opgenomen in een door 

de raad van de gemeente waar de school zich wil vestigen jaarlijks vast te stellen plan van 

nieuwe basisscholen.  

 

De gemeenteraad stelt het plan elk jaar vóór 1 augustus vast. In een enkel geval geschiedt de 

vaststelling in samenwerking met één of enkele andere gemeenten. Het plan heeft betrekking 

op de komende drie schooljaren en vermeldt in ieder geval welke aangevraagde scholen in het 

eerste schooljaar van het plan voor bekostiging in aanmerking komen en tevens de reden 

waarom de overige ingediende aanvragen daarvoor niet in aanmerking komen. Tevens 

vermeldt het plan van elke school de vestigingsplaats en de te verwachten schoolgrootte. Het 

plan behoeft de goedkeuring van de minister bedoelt in artikel 79 van de WPO. 

 

 

Wilt u een school oprichten, dan dient het verzoek door het schoolbestuur vóór 1 februari van 

het jaar van de vaststelling van het plan bij de gemeenteraad te worden ingediend. 

 

 

Het verzoek om opname in het plan van scholen wordt gedaan door of namens het bestuur 

van een stichting of vereniging die zich ten doel stelt onderwijs te geven zonder 

winstoogmerk. Het verzoek vermeldt naam en adres van de rechtspersoon en de richting van 

de school (artikel 76, lid 2 WPO). 

 

 

Het begrip richting heeft al tot vele interpretaties aanleiding gegeven. Hier moet onder worden 

verstaan de godsdienstige of levensbeschouwelijke visie die de school voor ogen staat. De 

richting van de school is in ons geval “bijzondere op algemene grondslag” of “algemeen 

bijzonder”. Bij de indiening van het verzoek kan het beste de formulering van het 

doelstellingsartikel uit de statuten worden gebruikt. Destijds is uit de parlementaire 

behandeling duidelijk geworden, dat een pedagogisch didactische filosofie niet als een voor 

de WPO relevante richting wordt beschouwd. Het moet gaan om een levensbeschouwelijke  

visie. 
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Met het verzoek tot opname in het plan moet tevens overlegd worden: 

a. een prognose van het te verwachten aantal leerlingen; 

b. de beschrijving van het voedingsgebied; 

c. de plaats in de gemeente waar het onderwijs moet worden gegeven; 

d. de voorgestelde datum van ingang van de bekostiging. 

 

 

 

De gemeenteraad neemt een bijzondere school in elk geval in het plan op, indien op grond 

van de bij het verzoek overgelegde gegevens aannemelijk is dat zij 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. Sinds 1 januari 1994 wordt de opheffingsnorm per 

gemeente bepaald aan de hand van de bruto oppervlakte van een gemeente en het aantal 

inwoners. Dit heeft tot gevolg dat elke gemeente een eigen opheffingsnorm heeft. Aangezien 

de berekening van de stichtingsnorm per gemeente gelieerd is aan de opheffingsnorm is ook 

de stichtingsnorm per gemeente verschillend. De stichtingsnorm bedraagt 10/6 van de voor 

de gemeente geldende opheffingsnorm met een minimum van 200 leerlingen.  

 

De prognose dient: 

• inzicht te geven in het te verwachten aantal leerlingen voor elk jaar van het tijdvak 

waarop de prognose betrekking heeft; 

• gebaseerd te zijn op statistische gegevens over een tijdvak van 5 jaar; 

• de berekeningen te vermelden die tot de uitkomsten hebben geleid. 

 

De prognose bevat gegevens omtrent; 

• het voedingsgebied; 

• de plaats in de gemeente waar het onderwijs moet worden gegeven; 

• de bevolking in het voedingsgebied van 0 t/m 14 jaar, verdeeld in leeftijdsgroepen 

van 1 jaar; 

• de te verwachten instroom naar een uitstroom uit die bevolking; 

• het te verwachten aantal levendgeborenen; 

• indien binnen de gemeente geen andere algemeen bijzondere basisschool is gelegen, 

dient het belangstellingspercentage voor het algemeen bijzonder basisonderwijs in 

een vergelijkbare gemeente als uitgangspunt te dienen; 

• indien binnen de gemeente wel een andere algemeen bijzonder basisschool aanwezig 

is, dient het belangstellingspercentage van de school als uitgangspunt genomen te 

worden. 

 

De prognose dient te voldoen aan het programma van eisen dat in overleg met 

besturenorganisaties (waaronder VBS) en het departement door de VNG is opgesteld.  

De volgende gehanteerde prognosemodellen voldoen in ieder geval aan de eisen: PVGpro, 

G4pro en VSWO-model. VBS maakt gebruik van het VSWO-model. Omdat de prognose moet 

zijn gebaseerd op recente gegevens mag het uitgangspunt niet langer dan 2 jaar in het 

verleden liggen. 

  

Bij de berekening van het aantal leerlingen dat een te stichten algemeen bijzondere school zal 

bezoeken worden die leerlingen niet meegeteld die binnen een redelijke afstand van de school 

een andere algemeen bijzondere basisschool bezoeken en voor wie op die school feitelijke 

plaatsruimte aanwezig is (artikel 78 WPO). Met feitelijke plaatsruimte wordt hier bedoeld die 

plaatsruimte die beschikbaar is op het moment van indienen van het verzoek om opneming 

van een school op het plan van scholen. De bedoelde redelijke afstand kan over de 

gemeentegrenzen heen gaan. 
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Een school, aangevraagd vóór 1 februari 2017, kan als aanvangsdatum 1 augustus 2018 

noemen. Ook 1 augustus 2019 of 1 augustus 2020 hoort, gelet op het voortschrijdend 

driejarenplan, tot de mogelijkheden. 

 

 

 

Binnen twee weken na de vaststelling van het plan door de gemeente wordt het plan ter 

goedkeuring aan de minister gezonden. Het bestuur ontvangt eveneens het plan en een 

overzicht van de niet ingewilligde verzoeken en de motivering daarvan. Tevens wordt de 

datum vermeld waarop het plan ter goedkeuring naar de minister is gegaan.  

Bovendien wordt het plan 6 weken ter inzage gelegd (artikel 79, lid 1 en 2 WPO). 

 

Indien de bij het verzoek gevoegde gegevens onvoldoende zijn om het verzoek te kunnen 

beoordelen, deelt de minister vóór 15 september van dat jaar aan burgemeester en 

wethouders mede dat de gegevens vóór 15 oktober daaropvolgend dienen te worden 

aangevuld. Indien de gegevens niet vóór 15 oktober zijn verstrekt, wordt het verzoek buiten 

behandeling gelaten. 

 

 

 

De minister beslist vóór 1 januari voorafgaande aan de planperiode. Afschrift van de 

beslissing wordt binnen twee weken aan de gemeenteraad gezonden.  

Indien de minister niet vóór januari heeft beslist, wordt het plan geacht te zijn goedgekeurd. 

 

Zodra de bekostiging van een in het plan opgenomen school een aanvang kan nemen, maakt 

de minister dit beken aan het bevoegd gezag. 

 

De minister kan zijn goedkeuring voor de stichting van een bijzondere school onthouden 

indien: 

• op grond van de overlegde gegevens blijkt dat er niet voldoende potentieel is voor de 

stichting van de school; 

• door een in het plan opgenomen andere school of een in een plan van een andere 

gemeente opgenomen school die voor bekostiging in aanmerking zal worden 

gebracht niet aannemelijk is dat de school bezocht zal worden door voldoende 

leerlingen; 

• niet is voldaan aan het bij en krachtens deze wet bepaalde met betrekking tot 

prognoses;  

• is uitgegaan van kennelijk ondeugdelijke prognoses. 

 

De minister heeft ook de mogelijkheid om een op het plan geplaatste school, die ten onrechte 

niet voor bekostiging bij de aanvang van het 1
e

 schooljaar in aanmerking komt, wel voor het 1
e

 

jaar in het plan op te nemen (artikel 79, lid 4f WPO). 

 

Indien ten gevolge van een beslissing van de minister de school uit het plan moet vervallen, 

deelt de minister de beslissing binnen twee weken mee aan de indiener van het verzoek. 

Indien tegen de beslissing beroep wordt ingesteld en de beslissing in beroep dan wel het 

daaropvolgende besluit van de minister strekt tot het voor bekostiging in aanmerking brengen 

van de school, neemt de gemeenteraad de school op in het na de beslissing in beroep 

onderscheidenlijk het besluit van de minister vast te stellen plan. 

 

 

 

Een school, die op het plan staat en nog niet voor bekostiging in aanmerking komt, of nog 

niet begonnen is, wordt het jaar daarop, zonder dat het schoolbestuur een herhaald verzoek 

indient, weer in het plan opgenomen (artikel 82 lid). 
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De school wordt niet meer in het plan opgenomen: 

• als het schoolbestuur te kennen heeft gegeven de school niet meer te willen starten; 

• als de school nog niet gestart is, terwijl er al twee schooljaren verstreken zijn sinds de 

school voor bekostiging in aanmerking kwam, tenzij een nieuw verzoek met 

aanvullende gegevens is ingediend en ingewilligd; 

• als de gemeenteraad vindt dat de omstandigheden zodanig veranderd zijn dat de 

school niet langer op het plan thuishoort (artikel 82, lid 2c WPO). 

 

Tegen deze laatste beslissing kan het schoolbestuur beroep instellen op de wijze, zoals 

hieronder beschreven wordt (zie artikel 82, lid 3 WPO). 

 

 

 

Indien de gemeenteraad een verzoek tot opneming in het plan niet heeft ingewilligd, kunnen 

de indieners in beroep gaan bij de minister. Indien een onherroepelijk geworden beslissing 

van de minister of een naar aanleiding van de beslissing van de minister in beroep gegeven 

besluit strekt tot het voor bekostiging in aanmerking brengen van de school, neemt de 

gemeenteraad de school op in het na de onherroepelijk geworden beslissing onderscheidenlijk 

de in beroep gegeven beslissing vast te stellen plan. 
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De procedure om een nieuwe speciale school voor basisonderwijs in aanmerking te laten 

komen voor bekostiging uit de overheidskas (zie artikel 87 WPO) is veel eenvoudiger dan bij 

de stichting van een basisschool. 

 

De aanvraag moet aan een aantal voorwaarden voldoen, te weten: 

• de bevoegde gezagsorganen van alle basisscholen in het samenwerkingsverband 

dienen met het verzoek in te stemmen; 

• het samenwerkingsverband dient meer dan de helft van de basisscholen te omvatten 

in een nieuwe woningbouwlocatie van ten minste 15.000 woningen of in aan elkaar 

grenzende woningbouwlocatie waarbinnen 10 jaar in totaal ten minste 15.000 

woningen worden gebouwd; 

• het samenwerkingsverband mag nog niet over een speciale school voor 

basisonderwijs beschikken; 

• als gevolg van de oprichting van het samenwerkingsverband mag niet een reeds 

bestaand samenwerkingsverband onder de norm komen (zie artikel 18, lid 2 WPO). 

 

 

 

Het bevoegd gezag van de school dient de aanvraag rechtstreeks bij de minister in. De 

aanvraag kan het gehele jaar door ingediend worden. De bekostiging kan echter slechts 

aanvangen met ingang van 1 augustus van een schooljaar. 
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Aan de raad van de gemeente 

……………………………... 

 

Het bestuur van de stichting/vereniging* 

 

……….….………………….…………………………………………………………………………………… 

 

..……………..………………………………..………………………………………………………………… 

 

adres: ..………………………………………………..………………………………………………………. 

 

rechtspersoonlijkheid bezittende op grond van: ……....…………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………….…….……………………………… 

 

(datum notariële akte, inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel) 

 

verzoekt u om opneming in het plan van scholen van de algemeen bijzondere basisschool: 

 

……………………………………………..……………………………………..…………………………… 

…………………………………………………………………….…………………………………………… 

 

te vestigen aan : ………………………………………………………..………….……………………… 

 

in de gemeente: ………………………………………………………….………….……………………. 

 

Gewenste datum van ingang van de bekostiging van de school: 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

op grond van artikel 74 van de Wet op het primair onderwijs gaan bij dit verzoek de aldaar 

vereiste stukken. 

 

………………………………………201……. 

 

het bestuur voornoemd, 

 

 

………………………….                ………………………… 

secretaris                                           voorzitter      

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is 
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Ter voldoening aan het gestelde in artikel 74 van de Wet op het primair onderwijs, zijn de  

volgende stukken als bijlage opgenomen: 

 

 

1. een prognose van het te verwachten aantal leerlingen; 

 

2.       een beschrijving van het voedingsgebied. 

 


