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Onderwerp
Plan van Scholen 2019-2022: Maashorst School

Advies
1.

Het verzoek van de Stichting Maashorst School tot het per 1 augustus 2019 stichten van een
algemeen bijzondere basisschool in de gemeente Uden te honoreren;

2.

Het verzoek van de Stichting Maashorst School op het Plan van Scholen 2019-2022 te plaatsen;

3.

Instemmen met bijgaande brief aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
(ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, OC&W).

Inleiding
Schoolbesturen die een nieuwe school willen stichten, kunnen daartoe een aanvraag indienen op basis
van de Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs. Vóór 1 februari 2018 moet de aanvraag bij
de gemeente zijn ingediend. Voor plaatsing op het Plan van Scholen 2019-2022 is een aanvraag van de
Stichting Maashorst School ontvangen voor het stichten van algemeen bijzondere basisschool in de
gemeente Uden. De aanvraag voldoet aan alle wettelijke criteria en kan op het Plan van Scholen worden
geplaatst.
Het verzoek om opgenomen te worden op het Plan van Scholen heeft een status aparte met een eigen
procedure ten opzichte van ‘reguliere’ aanvragen voor onderwijshuisvesting. Om die reden is een
beschrijving van de procedure tot vaststelling van het Plan van Scholen toegevoegd (bijlage 1).
Vóór 1 augustus 2018 neemt uw Raad een besluit over de aanvraag van de Stichting Maashorst School
en stuurt het Plan van Scholen binnen twee weken door naar de minister voor Basis- en Voortgezet
Onderwijs en Media (ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, OC&W). Uiterlijk in december
2018 stelt de minister het Plan van Scholen 2019-2022 vast.

Beoogd effect
Voldoen aan wet- en regelgeving en het borgen van voldoende pluriform onderwijsaanbod voor
basisschoolleerlingen in de gemeente Uden.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Argumenten
1.1 De aanvraag van de Maashorst School is compleet en tijdig ingediend bij de gemeente
De Stichting Maashorst School heeft voor 1 februari 2018 een aanvraag ingediend. De aanvraag is ook
voorzien van een leerlingenprognose (bijlage 2) waarbij het voedingsgebied bestaat uit de gemeente
Uden. Dit document voldoet aan de eisen. De aanvraag is compleet en tijdig ingediend bij de
gemeente.

1.2 De aanvraag van de Maashorst School voldoet aan wet- en regelgeving
Een verzoek voor het laten bekostigen van een nieuwe school wordt beoordeeld conform de criteria die
de Wet op het primair onderwijs stelt. Dat is een toetsing op grond van objectieve criteria, zoals
leerlingenprognoses, belangstellingspercentage en of er voor leerlingen die wonen binnen een
redelijke afstand plaats is op een andere school van de desbetreffende richting. Een landelijke
specialist op dit vakgebied heeft op verzoek van de gemeente Uden een beoordelingsrapportage
(bijlage 3) opgesteld na een inhoudelijke toetsing van de aanvraag. Daaruit blijkt dat de aanvraag van
de Stichting Maashorst School volledig aan wet- en regelgeving voldoet.

2.1 Het rapport leerlingenprognose maakt voldoende aannemelijk dat er voldoende leerlingen naar de
Maashorst School zullen komen
De gemeente plaatst een nieuwe school alleen op het Plan van Scholen als het schoolbestuur voldoende
aannemelijk heeft gemaakt dat de school binnen vijf jaar na aanvang van de bekostiging en daarna 15
jaar na die periode van vijf jaar zal worden bezocht door tenminste 200 leerlingen. Voor de gemeente
Uden geldt een stichtingsnorm van 200 leerlingen. Uit het rapport leerlingenprognose van de
Maashorst School wordt dat voldoende aannemelijk gemaakt.

2.2 en 3.1 Na besluitvorming door uw Raad wordt de minister geïnformeerd
Vóór 1 augustus 2018 neemt uw Raad een besluit over de aanvraag van de Stichting Maashorst School.
Vervolgens stuurt de gemeente een brief met het Plan van Scholen binnen twee weken door naar de
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Uiterlijk in december 2018 stelt de minister
het Plan van Scholen 2019-2022 vast. De gemeente wordt over het definitieve besluit van de minister
geïnformeerd.

Kanttekeningen
1.1 en 2.1 De gemeente heeft een zorgplicht voor onderwijshuisvesting.
Indien de minister de school gaat bekostigen dan zal voor passende huisvesting moeten worden
gezorgd. De gemeente heeft een zorgplicht voor onderwijshuisvesting. De Verordening Voorzieningen
huisvesting onderwijs schrijft voor dat het schoolbestuur formeel voor 1 februari 2019 een aanvraag
moet indienen voor huisvesting. Het schoolbestuur en de gemeente zullen hierover tijdig in overleg
gaan met elkaar. De contacten zijn goed te noemen.

1.2 en 2.2 De Maashorst School is niet opgenomen in het IHP
In het IHP is de toekomstige huisvesting van de Maashorst School in de gemeente Uden niet voorzien.
Tijdens de ontwikkeling van het IHP is geen rekening gehouden met de eventuele vestiging van deze
school in de gemeente Uden, omdat de gesprekken over huisvesting tussen de Maashorst School en de
gemeente Landerd destijds in een vergevorderd stadium waren. De gesprekken liepen anders dan
verwacht. Zie verder kanttekening 1.1 en 2.1.
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Financiën
De besluitvorming inzake het Plan van Scholen heeft uitsluitend betrekking op de oprichting van
nieuwe basisscholen als instituut en het door de schoolbesturen verkrijgen van de vereiste bekostiging
door het ministerie van OC&W. De besluitvorming heeft dit jaar geen financiële gevolgen voor de
gemeente.
De realisatie van huisvesting van de school heeft mogelijk wel financiële gevolgen maar verloopt via
een separate planprocedure. De procedure is vastgelegd in de Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs.

Communicatie
Het schoolbestuur wordt geïnformeerd over uw besluitvorming.

Vervolg
Na besluitvorming door uw Raad wordt de brief aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs
en Media verzonden (bijlage 4). In de beschrijving van de procedure tot vaststelling van het Plan van
Scholen is elke processtap beschreven.
Als de minister instemt met de stichting van de Maashorst School als algemeen bijzondere basisschool
in de gemeente Uden dan ontvangt de Maashorst School vanaf 1 augustus 2019 een bekostiging voor
het personeel en een bekostiging voor de materiële instandhouding (MI-bekostiging). De MIbekostiging is een kalenderjaarvergoeding, uitgedrukt in een lumpsumbedrag en wordt gebaseerd op
het aantal leerlingen en het daaruit afgeleide aantal groepen. De bekostiging voor het personeel en de
MI-bekostiging ontvangt de Maashorst School rechtstreeks van het ministerie, niet van de gemeente.
De gemeente Uden is, in geval de minister instemt met de stichting van de school, vanaf 1 augustus
2019 wettelijk en financieel verantwoordelijk voor de huisvesting van de Maashorst School. Het
schoolbestuur en de gemeente Uden zullen hierover tijdig in overleg gaan met elkaar.

Bijlagen
1.

Beschrijving procedure vaststelling Plan van Scholen – 18.054252;

2.

Rapport leerlingenprognose Maashorst School Vbs – 18.034895;

3.

Beoordelingsrapportage Maashorst School – 18.054264;

4.

Brief aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media – 18.054306.

Uden, 23 mei 2018
Burgemeester en wethouders van Uden
de secretaris

de burgemeester

drs. D. van Deurzen

drs. H.A.G. Hellegers
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