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 Onderwerp Aanvraag bekostiging openbaar voortgezet onderwijs bij ministerie van OCW 
  Aanleiding Advies aan college  

  
 
Inleiding 
Begin maart 2020 is het adviesrapport van het bemiddelingstraject openbaar voortgezet onderwijs 
openbaar geworden en tevens de opdracht van de minister aan de gemeente. Betrokken partijen 
(initiatiefgroep, het LVO en de gemeente) zijn het eens met de wijze waarop samen gezocht gaat 
worden naar de uitvoering in het advies om tot een nieuwe school in Peel en Maas te komen. De 
eerste fase daarvoor is de aanvraag van de bekostiging bij het ministerie. Dit houdt in dat bij 
positief besluit van de minister, de school een BRIN-nummer krijgt en de financiering vanuit het 
rijk is geregeld zolang de school aan de normen voldoet. In de fasen daarna komt de 
daadwerkelijke vormgeving aan de orde. Daarvoor wordt met elkaar een plan van aanpak 
afgesproken om te komen tot een procesbegeleider en een intentieovereenkomst, zoals in het 
rapport wordt geadviseerd. In dit proces zal de gemeenteraad ook worden meegenomen.  
 
Doel van deze RIB is de raad  in de eerste fase  te informeren en te consulteren. Met name 
omdat de eerste fase een cijfermatige formaliteit betreft, namelijk het opsturen van de 
aanvraagformulieren voor een nieuwe school door het college. De betrokkenen hebben bevestigd 
het met de uitgangspunten (prognose en locatie) eens te zijn. Met het opsturen van de 
aanvraagformulieren voldoet het college aan de opdracht van de minister. 
 
Fase 1: aanvraag om de nieuwe school in aanmerking te laten komen voor bekostiging 
In het adviesrapport staat aangegeven dat voor de aanvraag van een nieuwe school de minister 2 
zaken nodig heeft:  

1. een prognose van het aantal leerlingen  
2. een adres van de verwachte vestiging van de nieuwe school 

 
Om de aanvraag zorgvuldig te kunnen doen is in samenwerking tussen de initiatiefgroep en de 
gemeente contact gezocht met het ministerie. Die hebben uitleg gegeven over de werkwijze. 
Hieronder de uitleg van beide onderdelen. 
 
1. De prognose 
De prognose bestaat uit een berekening op basis van statistische gegevens van DUO (de 
uitvoeringsdienst van het ministerie van onderwijs). Het gaat om de aantallen leerlingen binnen 
een straal van 10 kilometer rondom de postcode van de voorziene vestigingslocatie. Deze cijfers 
zijn in een eerder stadium door de initiatiefgroep aan het ministerie aangereikt en volstaan nog 
steeds.  
In overleg met het ministerie is er echter voor gekozen om nieuwe, geactualiseerde prognoses in 
te sturen, gebaseerd op de berekeningswijze van OCW vanuit het adres van het Bouwens. Deze 
gegevens treft u in de bijlage aan en zijn voor het ministerie voldoende om de nieuwe school voor 
bekostiging in aanmerking te laten komen. De naam van de school is de werktitel die vanuit de 
initiatiefgroep wordt gehanteerd en heeft verder geen gevolgen voor het vervolgproces. 
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2. Het adres 
Afgelopen periode is er telefonisch en via de mail contact geweest tussen de initiatiefgroep, het 
LVO en de gemeente over het adres (plaats van vestiging). Allen waren het over eens dat het 
adres van het Bouwens het uitgangspunt is van de aanvraag. Dit komt overeen met de 
uitkomsten van de bemiddeling en met het advies dat in het rapport staat geschreven dat de 
nieuwe school een plek moet krijgen in of in de directe nabijheid van de bestaande school voor 
voortgezet onderwijs. Daarnaast staat binnen de huidige wetgeving geschreven dat de definitieve 
vestiging binnen een straal van 3 kilometer van het opgegeven adres gevestigd mag worden. 
Betrokkenen hebben bevestigd dat het adres van het Bouwens in deze eerste fase het 
uitgangspunt is. Dit is ook het vertrekpunt voor het vervolgtraject, waarin de uitwerking van de 
nieuwe school (vorm, locatie, bestuur) aan de orde komt.  
 
Samenwerking met de raad 
De raad is gedurende het bemiddelingstraject geïnformeerd door bijpraatsessies en via informatie 
die met een klankbordgroep (waarin iedere fractie was vertegenwoordigd) is gedeeld. Deze lijn 
zet het college gedurende de vervolgfases graag voort. Graag maakt het college hierover nadere 
afspraken met de klankbordgroep.  
Het indienen van de aanvraag voor bekostiging is een collegeverantwoordelijkheid. Het college 
vindt het van belang hierbij de raad te consulteren. Via deze RIB wordt de raad geïnformeerd en 
wordt de raad gevraagd deze stap te onderschrijven c.q. te ondersteunen. Na reactie van de raad 
zal rond 13 mei de brief aan het ministerie worden verzonden (met betrokkenen is afgesproken 
vanwege de verwachte veranderingen in de wet dat dit voor 1 juni moet gebeuren). Vervolgens 
wordt met de direct betrokkenen (initiatiefgroep, LVO en de gemeente) ingezet op de volgende 
fasen. Tijdens deze fasen zullen de nodige momenten van terugkoppeling aan en consultatie van 
de raad plaatsvinden.  
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