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Dienst Uitvoering Onderwijs 
M/n/sterie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Aan de Raad van de gemeente 
Zwolle 
Postbus 10007 
8000 GA ZWOLLE 

Datum 
Betreft 

1 9 DEC. 2012 
Plan van scholen basisonderwijs 2013/2016 

Geachte heer, mevrouw, 

Ingevolge het bepaalde in artikel 79, derde lid, van de Wet op het primair 
onderwijs doe ik u hierbij mijn besluit toekomen inzake het door u op 4 juni 2012 
vastgestelde plan van scholen basisonderwijs voor de periode 2013-2016, zoals 
bedoeld in artikel 74 en verder van de wet. 
Op bedoeld plan van scholen komen voor de volgende basisscholen, allen met als 
plaats van vestiging de wijk Stadshagen en allen met als gewenste datum van 
ingang van de bekostiging 1 augustus 2013: 

• een openbare basisschool; 
• een protestants-christelijke basisschool; 
• een rooms-katholieke basisschool en 
• een gereformeerd vrijgemaakte basisschool. 

Ten aanzien van dat plan besluit ik als volgt: 

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 79 van de Wet op het primair 
onderwijs keur ik het door u op 4 juni 2012 vastgestelde plan van scholen 
goed voor zover het betreft de daarin opgenomen openbare basisschool in 
de wijk Stadshagen. 

2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 79, vierde lid onder b 1°, van de 
Wet op het primair onderwijs onthoud ik hierbij (onder verwijzing naar 
onderstaande overwegingen) mijn goedkeuring aan het door u op 4 juni 
2012 vastgestelde plan van scholen voor zover het betreft de daarin 
opgenomen protestants-christelijke, rooms-katholieke en gereformeerd-
vrijgemaakte basisschool omdat het op grond van de bij het verzoek om 
goedkeuring overgelegde gegevens niet aannemelijk is dat de scholen 
overeenkomstig de artikelen 77 en 78 van de wet zullen worden bezocht 
door het ingevolge artikel 77 vereiste aantal leerlingen. 

Er is, zo blijkt uit de stukken, met betrekking tot de vereiste gegevens voor de te 
verwachten leerlingen aan de verlangde scholen, een afspraak tussen gemeente 
en schoolbesturen die er uit bestaat dat het bureau Onderzoek en Statistiek van 
de gemeente de prognose ten behoeve van de scholen opstelt. 
Een prognose ter ondersteuning van een verzoek tot opname op een plan van 
scholen van een openbare basisschool dient, ingevolge het bepaalde in artikel 
75, derde lid onder 7° van de wet gegevens te bevatten omtrent het 
belangstellingspercentage voor de openbare scholen binnen de gemeente. 
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Met betrekking tot de opname van een bijzondere school op het plan van scholen 
verwijs ik in dit kader naar het bepaalde in artikel 76, tweede lid onder b van de 
wet. 

In de gemeente Zwolle zijn reeds scholen aanwezig van dezelfde richting als de 
scholen die zijn opgenomen op het plan van scholen dat voorligt. Het 
belangstellingspercentage dient daarom te zijn gebaseerd op de bestaande 
scholen van de diverse richtingen binnen de gehele gemeente. De prognose zoals 
die is opgesteld ter ondersteuning van het voorliggende plan van scholen is 
opgesteld in juni 2012. In die prognose, zo valt te lezen in hoofdstuk 4 onder 4 .1 , 
is als uitgangspunt genomen het belangstellingscijfer per denominatie in de wijk 
Stadshagen. 

Als uitgangspunt voor de berekening van het te verwachten aantal leerlingen 
dient echter, zoals reeds vermeld, het belangstellingspercentage in de gehele 
gemeente te worden gehanteerd. 

Met betrekking tot de verlangde openbare basisschool merk ik op dat er een 
prognose is overgelegd, opgesteld op 7 juni 2012. 
In deze prognose dient rekening te worden gehouden met een 
deelnamepercentage van 95% en dient rekening te worden gehouden met een 
belangstellingspercentage voor het openbaar onderwijs van 33,66%. Het als dan 
berekende aantal leerlingen dient vervolgens te worden verminderd met de voor 
het openbaar onderwijs binnen het voedingsgebied aanwezige 
huisvestingscapaciteit, een en ander conform het gestelde in artikel 78 van de 
wet. 
Uitgaande van het vorenstaande is aangetoond dat de verlangde openbare 
basisschool binnen 5 jaar na de gewenste ingangsdatum voor de bekostiging van 
de school en voorts gedurende ten minste 15 jaar daarna zal worden bezocht 
door het wettelijk vereiste aantal van 235 leerlingen. 

In de prognose ten behoeve van de verlangde protestants-christelijke basisschool 
zijn een aantal specifieke buurten binnen de wijk Stadshagen als voedingsgebied 
voor de school gedefinieerd. 
Gerekend met een deelnamepercentage van 95% en een 
belangstellingspercentage van 36,32% wordt een aantal leerlingen 
geprognosticeerd dat meer bedraagt dan de vereiste stichtingsnorm van 
235 leerlingen. Echter, bij de berekening van het aantal leerlingen is geen 
toepassing gegeven aan het gestelde in artikel 78 van de wet. Vaststaat dat er 
zich in het voedingsgebied van de gevraagde protestants-christelijke basisschool 
meerdere basisscholen van dezelfde richting bevinden. De plaatsruimte die op 
deze scholen aanwezig is, dient, zo bepaald artikel 78 van de wet, in mindering te 
worden gebracht op het voor de verlangde school geprognosticeerde aantal 
leerlingen. Aldus berekend wordt vastgesteld dat de gevraagde school niet binnen 
5 jaar na de gewenste ingangsdatum van de bekostiging en voorts evenmin 
gedurende ten minste 15 jaar daarna zal worden bezocht door het wettelijk 
vereiste aantal leerlingen. 

In de prognose ten behoeve van de verlangde rooms-katholieke basisschool zijn 
ook een aantal specifieke buurten binnen de wijk Stadshagen als voedingsgebied 
voor de school gedefinieerd. 
Gerekend met een deelnamepercentage van 95% en een 
belangstellingspercentage van 16,41% wordt een aantal leerlingen 
geprognosticeerd dat meer bedraagt dan de vereiste stichtingsnorm van 235 
leerlingen. 
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Echter, bij de berekening van het aantal leerlingen is geen toepassing gegeven 
aan het gestelde in artikel 78 van de wet. Vaststaat dat er zich in het 
voedingsgebied van de gevraagde rooms-katholieke basisschool nog een rooms-
katholieke basisschool bevindt. De plaatsruimte die op deze school aanwezig is, 
dient, zo bepaald artikel 78 van de wet, in mindering te worden gebracht op het 
voor de nieuwe school geprognosticeerde aantal leerlingen. Aldus berekend wordt 
vastgesteld dat de gevraagde school niet binnen 5 jaar na de gewenste 
ingangsdatum van de bekostiging en voorts evenmin gedurende ten minste 15 
jaar daarna zal worden bezocht door het wettelijk vereiste aantal leerlingen. 

In de prognose ten behoeve van de verlangde gereformeerd-vrijgemaakte 
basisschool zijn eveneens een aantal specifieke buurten binnen de wijk 
Stadshagen als voedingsgebied voor de school gedefinieerd. 
Gerekend met een deelnamepercentage van 95% en een 
belangstellingspercentage van 9,34% wordt een aantal leerlingen 
geprognosticeerd dat meer bedraagt dan de vereiste stichtingsnorm van 235 
leerlingen. Echter, bij de berekening van het aantal leerlingen is geen toepassing 
gegeven aan het gestelde in artikel 78 van de wet. Vast staat dat er zich in het 
voedingsgebied van de gevraagde basisschool nog een basisschool van dezelfde 
richting bevindt. De plaatsruimte die op deze school aanwezig is, dient, zo 
bepaald artikel 78 van de wet, in mindering te worden gebracht op het voor de 
nieuwe school geprognosticeerde aantal leerlingen. Aldus berekend wordt 
vastgesteld dat de gevraagde school niet binnen 5 jaar na de gewenste 
ingangsdatum van de bekostiging en voorts evenmin gedurende ten minste 
15 jaar daarna zal worden bezocht door het wettelijk vereiste aantal leerlingen. 

Op dinsdag 20 november 2012 is met het gemeentebestuur over deze aanvraag 
overleg gevoerd. Tijdens dat overleg zijn door die vertegenwoordigers geen 
argumenten aangevoerd die kunnen leiden tot een ander inzicht. 

Heeft u vragen? Op www.duo.nl vindt u onder 'Zakelijk' informatie over actuele 
ontwikkelingen in uw onderwijssector. Onder 'Instellingsinformatie' vindt u 
voorlichting over onder meer regelgeving, crebo en bekostigingsinformatie over 
de onderwijsinstellingen. U kunt natuurlijk ook telefonisch contact opnemen met 
het Informatiecentrum onderwijs of mailen naar ico@duo.nl. Het 
informatiecentrum is op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 
17.00 uur te bereiken via telefoonnummer: 079 - 323 2333. 
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Hoogachtend, 
De staatssecfètaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

c 

Sander Dekker 

Een belanghebbende kan tegen deze beschikking instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Het beroepschrift dient binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is toegezonden, te 
worden ingediend en moet gestuurd worden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 ES Den Haag. 
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