
 

Omzetting dislocaties in (tijdelijke) nevenvestigingen 
 
De op 31 juli 2008 bestaande dislocaties in het voortgezet onderwijs moeten vóór 1 
augustus 2013 worden omgezet in een (tijdelijke) nevenvestiging op straffe van verlies 
van de bekostiging van leerlingen die op de dislocatie onderwijs volgen. 
 
De omzetting van dislocaties in (tijdelijke) nevenvestigingen is geregeld in de “Beleidsregel 
bekostiging als nevenvestiging of als tijdelijke nevenvestiging van dislocaties voortgezet 
onderwijs” d.d. 21 januari 2009. Deze beleidsregel kan men downloaden van de website van 
DUO (www.duo.nl).   
 
De beleidsregel onderscheidt de volgende gevallen: 
 
1. Dislocatie op minder dan 3 km1 
 
Bevindt de dislocatie zich op minder dan 3 km van de hoofdvestiging dan kan die dislocatie 
omgezet worden in een tijdelijke nevenvestiging. Bij de in te dienen aanvraag moet een 
verklaring van de desbetreffende gemeente worden gevoegd waaruit blijkt dat de tijdelijke 
nevenvestiging in een tijdelijke huisvestingsbehoefte zal voorzien. Met “tijdelijk” heeft de 
wetgever bedoeld een periode van ten hoogste 15 jaren. 
 
2. Dislocatie op 3 km of meer (zonder instroom in het eerste leerjaar) 
 
Deze dislocatie (gelegen op 3 km of meer van de hoofdvestiging of van een nevenvestiging 
met spreidingsnoodzaak) kan worden omgezet in een permanente nevenvestiging. 
De minister zal een aanvraag voor deze omzetting niet goedkeuren, indien er sprake is van 
meer dan 10% leerlingenverlies bij een vestiging van een omliggende school of 
scholengemeenschap, tenzij die school of scholengemeenschap heeft verklaard met de 
aanvraag in te stemmen. 
 
3. Dislocatie op 3 km of meer (met instroom in het eerste leerjaar) 
 
Deze dislocatie (gelegen op 3 km of meer van de hoofdvestiging of van een nevenvestiging 
met spreidingsnoodzaak) kan worden omgezet in een permanente nevenvestiging. Indien uit 
de beschikking van de minister van OCW, waarbij in het verleden deze dislocatie is 
toegestaan, blijkt dat de instroom in het eerste leerjaar op deze dislocatie was toegestaan, is 
de regel van de 10% leerlingenverlies op deze aanvraag niet van toepassing. 
 
Procedure 
 

• Een aanvraag voor de omzetting van een dislocatie dient vóór 1 november bij DUO te 
worden ingediend. 

• De minister van OCW neemt een beslissing op de aanvraag vóór 1 mei van het 
daaropvolgende kalenderjaar. 

• Bij een positief besluit van de minister vangt de bekostiging van de nevenvestiging 
vervolgens aan op 1 augustus. 

• Een aanvraag voor een omzetting kan het laatst worden ingediend vóór 1 november 
2012. 

• Voor het indienen van een aanvraag moet gebruik worden gemaakt van formulier CFI-
58013 ( te downloaden van de website van DUO).   
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 Voor zover in deze tekst gesproken wordt over kilometers gaat het om een afstand die hemelsbreed 

gemeten is.  



 
Permanente dislocaties binnen 3 km 
 
De wetgever gaat ervan uit dat een binnen de 3 km gestarte dislocatie altijd tot doel heeft 
gehad om te voorzien in een tijdelijke huisvestingsbehoefte. In veel situaties zijn echter voor 
1 augustus 2008 dislocaties gesticht met de intentie om als permanente 
huisvestingsvoorziening dienst te doen. 
 
De bovengenoemde beleidsregel bevat geen procedure om deze dislocaties om te zetten in 
permanente nevenvestigingen. Er is geen wettelijke grondslag, die een dergelijke omzetting 
mogelijk maakt. 
 
Om deze dislocaties na 1 augustus 2013 toch in stand te kunnen houden en daarvoor 
bekostiging te krijgen, moet een ander traject gevolgd worden. Het bevoegd gezag heft de 
dislocatie op en met de deelnemende scholen wordt overeengekomen om – in plaats van de 
dislocatie – in het zogenoemde RPO een nieuwe nevenvestiging op te nemen. In het geval 
voor de dislocatie/beoogde nevenvestiging huisvesting geregeld is, kan gebruik gemaakt 
worden voor de procedure van de “update” van het RPO, zoals bedoeld in artikel 72, vierde 
lid WVO. 
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl  
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