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Motie openbaar onderwijs Maasbree, d.d. 17 december 2013,  
betreffende directe meting punt 1 en 2  
 
Punt 1-2 motie: De raad roept het college op  

1. Vooruitlopend op het IHP, tot  het uitvoeren van een directe meting ten behoeve van het 
vestigen van een openbare school in Maasbree en de kosten hiervoor te onttrekken aan de 
onderwijsreserve; 

2. Indien uit deze directe meting blijkt dat -binnen de regelgeving hierover- voldoende 
belangstelling is, een aanvraag te doen voor het opnemen in het Plan van Scholen; 

 
De overwegingen die in de motie worden genoemd en betrekking hebben op dit punt zijn de volgende: 
In overweging nemende dat: 
 

• er door ouders in de kern Maasbree al gedurende een aantal jaren gevraagd wordt om naast het 
Bijzonder Onderwijs ook Openbaar Onderwijs te realiseren voor wat betreft het basisonderwijs 

• dit door de toenmalig geldende regels niet gelukt is in welke vorm van uitvoering dan ook, 

• er aanstonds nieuwe wetgeving van kracht wordt, waarin de stichtingsprocedure vereenvoudigd is 
 
 
Opdracht van college 

1. De consequenties van een meting in kaart brengen. 

 
Inleiding 
Voor de aanpak van de opdracht is contact gezocht met de vereniging VOS/ABB, die zich onder meer 
bezighoudt met de belangen van het openbaar onderwijs. Weliswaar zijn zij vanuit de voormalige 
gemeente Maasbree al vele jaren betrokken bij het onderwerp en stellen zij het belang en de groei 
van het openbaar onderwijs centraal in hun adviezen, als adviseur van scholen en gemeenten hebben 
ze veel kennis van de praktijk in huis en de ervaring tot nu toe is dat ze die ook neutraal kunnen 
inbrengen. De kwaliteit van het onderwijs voor alle leerlingen staat voorop. 
 
Tekst VOS/ABB 
Voor de stichting van een openbare school verzoekt B&W de gemeenteraad de school op het Plan 
van Scholen te plaatsen. Vervolgens dient de minister het Plan van Scholen goed te keuren. Daarmee 
geeft het de goedkeuring dat de school voor bekostiging in aanmerking komt op basis van de 
wetgeving. Het verzoek tot die plaatsing gaat vergezeld van de leerlingprognose. Die prognose geeft 
via een indirecte meting aan wat het verwachte leerlingenaantal zal zijn op die nieuwe school. Het 
doel daarvan is om aan te tonen dat er voldoende kinderen de school zullen bezoeken. De algemene 
eis is om binnen 5 jaar na stichting te voldoen aan de stichtingsnorm en voorts daar 15 jaar aan te 
blijven voldoen. 
 
Dit kan echter een vertekend beeld geven. De indirecte meting kijkt in een gemeente naar het 
belangstellingspercentage van bijvoorbeeld het openbaar onderwijs. Heel basaal komt die berekening 
neer op: alle ‘openbare’ leerlingen afzetten tegen het totaal aantal leerlingen in de gemeente. Dat zal 
in de gemeente Peel & Maas bijvoorbeeld zo’n 6% bedragen. Openbare leerlingen zijn dus slechts de 
leerlingen die een openbare school bezoeken. De leerlingen die wel openbaar onderwijs willen, maar 
geen school in de buurt hebben, tellen niet mee voor de belangstelling voor openbaar onderwijs, 
slechts de leerlingen op een openbare school. Het percentage 6% wordt dan toegepast op het 
voedingsgebied: het gebied wat de nieuwe school moet voeden. Er wordt dan gekeken naar hoeveel 
schoolgaande kinderen er zijn. Dat zijn er voor het gemak circa 600 in Maasbree. Die 6% wordt dan 
afgezet tegen die 600 en dan kom je op een verwacht leerlingenaantal van 36. De stichtingsnorm is 
200 en daar wordt bij lange na niet aan voldaan.  
 
In Maasbree zijn er ouders die hun kind op een openbare school zouden zetten als die er zou zijn. Er 
is maar één school en dus ‘vangt’ die alle kinderen. Een indirecte meting zegt niets over hoe de 
feitelijke situatie in Maasbree is. Daarvoor is er een directe meting. Deze kan nimmer alleen die 
aanvraag tot plaatsing op het Plan van Scholen ondersteunen, altijd samen met die indirecte meting. 
De directe meting werkt daarop aanvullend. 
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De directe meting moet zijn gebaseerd op een representatieve aselecte steekproef uit de 
onderzoekspopulatie die bestaat uit de ouders of verzorgers van kinderen van 0 tot en met 11 jaar, en 
die woont in het voedingsgebied van de gewenste school. Aan de hand van de uitkomst van die 
steekproef stelt men een tweede prognose op, naast die van de indirecte meting. Gezien de omvang 
van de populatie zou het de voorkeur verdienen om de gehele bevolking van Maasbree aan te 
schrijven.  
 
Dit gebeurt via een vragenlijst die alle inwoners krijgen. Die vragenlijst bevat niet veel vragen, 
doorgaans circa 4, maar hoeft ook niet veel op te leveren: eigenlijk vooral de belangstelling van 
openbaar onderwijs. De totale looptijd van het onderzoek duurt circa 6 weken, van het versturen van 
de vragenlijst, daarna nog een rappel en dan het verwerken van de resultaten. Dit soort onderzoeken 
levert vaak een respons op vergeleken met reguliere vragenlijsten. Regulier is men blij met 10-30% 
respons. Bij een directe meting is het eigenlijk altijd meer dan 30% respons. 
 
Geeft bijvoorbeeld 30% van de bevolking hun mening en spreekt daarvan de helft zich uit voor 
openbaar onderwijs, dan is het belangstellingspercentage voor Maasbree grofweg 50%. Details zullen 
maken dat het net daarboven of onder ligt, maar zal in een dergelijk geval niet het verschil maken. Dat 
betekent dat je voor het halen van de stichtingsnorm 50% van de leerlingen mee mag tellen: 50% van 
die 600 is dan 300 en derhalve ruim boven de norm van 200.  
 
De wet stelt dat de gemeenteraad de school in het Plan van Scholen opneemt als op basis van die 
leerlingprognoses duidelijk is geworden dat de school zal voldoen aan de stichtingsnorm binnen 5 jaar 
en dat voorts ook blijvend zal doen. Die directe meting geeft daar dus wellicht uitsluitsel over nu de 
indirecte meting op voorhand dat niet zal doen.  
 
Voorts dient het Plan van Scholen goedgekeurd te worden. De minister zal alle verzoeken tot 
plaatsingen van scholen op het Plan van Scholen beoordelen, ook de afgewezen verzoeken. In de wet 
is voorts een opsomming gegeven wanneer de minister zijn goedkeuring in ieder geval onthoudt. Dit 
zal zijn wanneer het verwachte leerlingenaantal niet toereikend zal zijn (die eis van binnen 5 jaar de 
stichtingsnorm halen en dat daarna nog 15 jaar volhouden), de deugdelijkheid van de prognose of de 
verkeerde uitvoering van de prognose.  
 
De deugdelijke totstandkoming van de indirecte en de directe meting kunnen dus direct van invloed 
zijn op de daadwerkelijke stichting van de school. Een hoog belangstellingspercentage voor openbaar 
onderwijs zal het verschil maken. 
 
Ambtelijke aanvulling: 
Het verschil tussen hetgeen de wetgeving per 2014 zegt en ervoor is dat een school door de 
gemeenteraad op het plan van scholen moet worden gezet indien er minimaal 50 ouders hebben 
aangegeven dat ze willen dat er een openbare school komt. Voorheen was die mogelijkheid er niet. 
Overigens moet de plaatsing op het plan van scholen alsnog vergezeld gaan met de nodige 
gegevens, zoals indirecte en directe meting . 
 
Voor zowel de indirecte meting als de indirecte meting samen zijn de kosten  ± € 15.000,-, zoals de 
motie aangeeft, de betalen uit de reserve onderwijshuisvesting. 
De kosten zijn via een offerte opgevraagd.  
Indirecte meting; te verrichten door Pronexus: ± € 5000,- (via mail, zie bijlage) 
Directe meting; te verrichten door ITS (wetenschappelijk onderzoeksbureau radboud universiteit):  
± € 10.000,- (zie bijlage). 
 
De offerte van het ITS geeft een aantal randvoorwaarden aan om de meting tot een succes te maken, 
zoals goede communicatie.  
 
Consequenties directe meting:  
In onderstaande tabel worden een aantal overwegingen voor en tegen een directe meting en de 
gevolgen die dit voor de toekomst kan hebben, afgezet  tegen elkaar. 
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Er wordt objectief vastgesteld of openbaar 
onderwijs in Maasbree kans maakt 
 

Er worden verwachtingen gewekt dat openbaar 
onderwijs wordt gerealiseerd  

Er wordt een eind gemaakt aan een jarenlange 
discussie over dit onderwerp 

Mogelijk wordt, indien de meting niet leidt tot een 
nieuwe school, de discussie in een later stadium 
nog een keer gevoerd. 

De tijdsgeest kan maken dat, indien voldoende 
mensen zich uitspreken voor openbaar 
onderwijs, de minister toestemming geeft voor 
een school voor openbaar onderwijs in 
Maasbree. 

Het verschil tussen directe en indirecte meting is 
zo groot, dat, ondanks de tijdgeest en dat 
voldoende mensen zich uitspreken voor 
openbaar onderwijs, de tijdgeest, er door de 
minister geen toestemming wordt gegeven voor 
openbaar onderwijs in Maasbree   

Financiële middelen zijn beschikbaar Uitgave is niet conform doel van de bestemming 
van de reserve 

In de indirecte meting zit een prognose, die 
eventueel nog in het IHP kan worden verwerkt, 
zodat hierin meest actuele gegevens zitten (nu 
2010) 

Ook een indirecte meting moet worden gedaan 
met de nodige kosten 

Zie tijdspad offerte ITS; De meting wordt direct 
na de verkiezingen gehouden, mensen zijn dan 
alert op hun eigen rol en hun eigen 
verantwoordelijkheid 

Zie tijdspad offerte ITS; De meting wordt direct 
na de verkiezingen gehouden, mensen zijn dan 
minder bereid om weer hun mening te moeten 
geven voor de gemeente 

Ondanks meting zou het kunnen dat mensen 
toch niet kiezen voor een openbare school en 
blijkt na 5 jaar de school niet levensvatbaar 

Een succesvolle meting zou te wijten kunnen zijn 
aan onvrede met de huidige situatie rond de 
bouw waardoor er voor de huidige school 
ongunstige omstandigheden zijn. 

De ouderinitiatiefgroep heeft resultaat geboekt Onduidelijk is welke inwoners van Maasbree zich 
nog achter de ouderinitiatiefgroep scharen 

Consequenties indien nieuwe school komt 

Er is keuzevrijheid waardoor ouders kunnen 
kijken welke school/methode meer bij hun kind 
past.  

De huidige school moet enigszins worden 
aangepast op de eisen om leerlingen van de 
twee scholen niet te vermengen 

Er is concurrentie tussen de twee scholen, wat 
naar verwachting een gezond effect heeft op de 
kwaliteit  

Als er één school in een kern is, kan die haar 
eigen kwaliteit ook steeds kritisch in het licht 
houden en verbeteren, als zij continue reflecteert 
op zichzelf en de omgeving daarin meenemen.  

 
 
Indien de directe meting uitgevoerd gaat worden, zal duidelijk gecommuniceerd moeten worden met 
de bewoners van Maasbree dat uit deze meting nog geen conclusies kunnen worden getrokken over 
de betekenis van de uitslag. Voorlichting over het tijdspad en de werkwijze vanuit de formele 
procedure (plan van scholen en beoordeling minister)  is nodig. Het gaat vooral om 
verwachtingenmanagement, zodat in alle scenario’s inwoners op de hoogte zijn van de gevolgen van 
de uitkomst. 
 
Het spreekt voor zich dat er voor dit traject ambtelijke capaciteit nodig zal zijn. Daarnaast heeft dit 
traject gevolgen voor het IHP. Dit zal duidelijk met de raad gecommuniceerd moeten worden. 
Daarnaast wordt een onderdeel van het IHP, het onderdeel uniforme regeling verhuur, deze 
bestuursperiode nog afgewerkt.  
 
Consequenties voor de huidige nieuwe school 
Indien de directe meting aanleiding geeft om de openbare school in Maasbree op het plan van 
scholen te zetten dan dient dit uiterlijk 1 februari 2015 te worden gedaan. Bij goedkeuring zal dan per 
augustus 2016 financiering van de school plaatsvinden. De belangrijkste consequenties die dit heeft 
voor de gemeente zijn met name gebouwelijk. Dit wordt hieronder uitgewerkt. Daarnaast zijn er ook 
personele consequenties, die echter letterlijk en figuurlijk voor rekening van het onderwijs zijn, tenzij in 
later stadium eventueel ontslagen docenten in een uitkeringssituatie zouden komen. Dit zal in de 
praktijk niet het geval zijn omdat stichting Akkoord, de beoogde stichting die het openbaar onderwijs in 
Maasbree zou gaan realiseren, heeft te kennen gegeven dat, ondanks dat de wet dit niet voorschrijft, 
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de benodigde formatie van Kerobei zal worden overgenomen en binnen de stichting Akkoord een plek 
zullen krijgen. 
 
Dat de openbare school in de nieuwe school zal moeten komen die nu door Kerobei gebouwd wordt, 
staat niet ter discussie. Er komen immers niet méér leerlingen dan nu in het gebouw geplaatst. De 
gemeentelijke verordening maakt het mogelijk leegstaande lokalen te vorderen. In het huidige contract 
voor de nieuwe brede school zitten geen passages die de verordening overrulen. Dit is ook met de 
gemeentelijke projectleider brede school Maasbree afgestemd. 
De school zal functioneren als een communicerend vat. Van de 28 lokalen zullen er, afhankelijk van 
de benodigde klassen voor het aantal leerlingen dat de scholen gaan bezoeken een aantal bestemd 
moeten worden voor de ene en een aantal voor de andere. Elk jaar kan dit aantal verschillen. Dit is 
dus te laat om de school die nu wordt gebouwd nog eventueel aan te passen. De vraag is echter 
hoeveel aanpassing nodig is als er een tweede school in het gebouw gaat komen. Mogelijk moet er 
nog met tussendeuren worden gewerkt om de scholen van elkaar te scheiden (inspectie bepaalt 
uiteindelijk of er sprake is van twee scholen, er zijn voorbeelden in het land waar het zo werkt).  
Omdat de gezamenlijke activiteiten voor de scholen in het MFA zullen afspelen, wordt er intensiever 
van het MFA gebruik gemaakt, omdat het aparte bijeenkomsten betreffen. Voor zover nu bekend moet 
er alleen in een extra lerarenkamer worden voorzien. Waarschijnlijk is dit in het huidig ontwerp nog 
aan te passen middels het plaatsen van schuifwanden.  
Ook het speelkwartier moet gescheiden worden gehouden, ook dit kan door afspraken met elkaar te 
maken over de pauzetijden.  
Geadviseerd wordt om, indien de meting gehouden gaat worden, beide schoolbesturen in vroeg 
stadium met elkaar om tafel te zetten om scenario’s te ontwerpen indien een tweede school gaat 
worden gehuisvest. Mogelijk kunnen in het huidige ontwerp nog aanpassingen worden gedaan die 
nauwelijks meer kosten genereren en die het mogelijk maken om zowel één school als twee scholen 
te huisvesten. Partijen zijn voldoende met elkaar bekend en met de gevolgen van gezamenlijke 
huisvesting, omdat ze in Tegelen en Venlo elk met een school gezamenlijk één gebouw exploiteren. 
Omdat het aantal lokalen in de eerste jaren van oplevering mogelijk wat krap is, is het nog mogelijk 
dat er tijdelijke huisvesting voor een aantal klassen georganiseerd moet worden.  
 
 
Uitvoering en tijdspad 
Het organiseren en verrichten van een directe meting en de stappen die moeten worden genomen om 
tot een nieuwe school te komen vraagt in de tijd de volgende stappen.  
 
2014 
1 april: verzending brieven met enquête directe meting naar alle ouders in Maasbree die kinderen in 
de leeftijd van 0-12 jaar hebben. 
28 april: analyse gegevens. 
Half mei: rapport directe meting gereed. 
September e.v.: plan van scholen gereed; informeel overleg tussen schoolbesturen over plan van 
aanpak realisatie openbare school in de brede school. 
 
2015 
1 februari: vanaf dit moment wordt plan van scholen beoordeeld bij ministerie. Eventuele aanvullende 
gegevens worden opgevraagd. 
Mei-juni: uitspraak door of plan van scholen wordt goedgekeurd en door het ministerie wordt 
gefinancierd. 
September: in gang zetten plan van aanpak realisatie tweede school 
 
2016 
Februari: in Maasbree kunnen ouders zich inschrijven voor één van de twee scholen die er per 
augustus in Maasbree zijn. 
1 augustus: nieuwe school voor openbaar in Maasbree gaat van start. 
 
2021 
Openbare school moet minstens 200 leerlingen hebben om verder te mogen voortbestaan 
 
2036 
Als de openbare school afgelopen 15 jaar minstens 200 leerlingen heeft gehad is school definitief. 


