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Aanleiding
In januari 2018 is door de Stichting Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO) een aanvraag 
ingediend voor opneming in het plan van scholen (zie bijlage 1). Een dergelijke aanvraag 
dient volgens artikel 74 van de WPO te worden afgehandeld volgens een vastgesteld proces. 
Een aanvraag wordt voor 1 februari ingediend, waarna de gemeente kan beoordelen of de 
informatie voldoende is. Aanvullingen dienen voor 1 april te worden aangeleverd. De 
aanvraag is op 26 maart aangevuld met alle relevante informatie (zie bijlage 2), waardoor de 
aanvraag in behandeling kan worden genomen. 
De school zal na de eerste 5 jaar moeten voldoen aan de minimale norm van 200 leerlingen 
en naar verwachting de komende 15 jaar aan deze norm blijven voldoen. De school komt 
dan in aanmerking voor financiering door het ministerie en huisvesting door de gemeente. 

Beoogd effect
Conform de WPO dient de gemeenteraad van Roosendaal voor 1 augustus 2018 in te 
stemmen met het plan van scholen voor de komende periode van 3 jaar (zie bijlage 1). Dit 
plan wordt dan ter goedkeuring verstuurd naar de minister van OCW, die hierover een 
beslissing neemt. Ook bij afwijzing dient dit plan voor 1 augustus te worden toegestuurd. In 
praktijk betekent dit dat de raad hierover dient te besluiten voor het zomerreces van 2018. 
Het tijdspad is daarmee extreem kort.  Indien ingestemd wordt met het Plan van Scholen, zal 
dit worden toegestuurd aan het ministerie van OCW. Het plan wordt dan gedurende 6 weken 
ter inzage gelegd in het gemeentehuis. De minister beslist uiterlijk 31-12-2018 over al dan 
niet vestigen van de nieuwe school. Bij toestemming zal de Islamitische School in 
Roosendaal kunnen starten per 1 augustus 2019.

Argumenten
1.1. Het plan van scholen past binnen de wettelijke kaders

Conform de WPO dient een gemeente, wanneer een aanvraag wordt ingediend voor het 
stichten van een nieuwe school voor bekostigd onderwijs een plan van scholen vast te 
stellen waarin de nieuwe aanvraag wordt behandeld en waarin een besluit tot toekenning of 
afwijzing van de aanvraag wordt toegelicht. 

1.2. De aanvraag van SIPO is tijdig en volledig ingediend
De aanvraag van stichting SIPO is voldoende onderbouwd met informatie en prognoses om 
uit te gaan van levensvatbaarheid van de nieuw te stichten school. De aanvraag is voorzien 
van deugdelijke prognoses, statuten met de grondslag van SIPO en aanduiding waar het 
onderwijs moet worden gegeven, in de kern Roosendaal met een voorkeur in of nabij de wijk 
Kroeven. De onderbouwing is in de bijlage toegevoegd. 

1.3. Een plan van scholen wordt door de gemeenteraad vastgesteld
De Wet Primair Onderwijs schrijft voor op welke wijze besluitvorming met betrekking tot het 
stichten van nieuwe scholen plaats moet hebben. De Minister van OCW beslist hierover op 
basis van een gemeentelijk plan van Scholen in het jaar voorafgaand aan de stichting van 
een nieuwe school. Om een beslissing te kunnen nemen, moet het Plan voor 1 augustus aan 
de minister zijn toegestuurd. 

Kanttekeningen
1.1 Een nieuwe school heeft gevolgen voor de overige scholen en besturen
De nieuw te stichten school is geen gevolg van een uitbreiding van het aantal kinderen in 
Roosendaal, maar een aanbod op basis van denominatie. Dit betekent dat de beoogde 
leerlingen van de nieuwe school nu zijn meegenomen in prognoses en leerlingaantallen van 
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bestaande scholen. Uiteindelijk zal de school volgens prognose een omvang kunnen hebben 
van ongeveer 250 leerlingen, met een minimum van 200 (opheffingsnorm). Stichting SIPO 
gaat uit van een groeimodel, waarbij het aantal leerlingen dat over stapt beperkt is, maar 
ouders en kinderen hebben hierin keuzevrijheid. De mogelijke verschuiving van 
leerlingaantallen is reeds besproken met de overige besturen. 

1.2. De nieuwe school moet worden gehuisvest
De nieuw te vestigen school zal moeten worden gehuisvest door de gemeente Roosendaal. 
Momenteel is de leegstand bij Primair Onderwijs zodanig dat de school in de beginjaren kan 
worden gehuisvest in een bestaande locatie. Na een positief besluit van de minister zal dit 
nader worden besproken. Hierbij wordt gekeken naar een locatie waar voldoende eigen 
identiteit kan worden gegeven aan de nieuwe school.  

1.3. Wat zijn de gevolgen voor doordecentralisatie?
Ook over doordecentralisatie is gesproken. SIPO heeft aangegeven constructief mee te 
willen denken in het proces van doordecentralisatie in Roosendaal. Men heeft hier reeds 
ervaring mee in Breda en doet mee aan de gesprekken in Bergen op Zoom.

2.1. Het tijdsbestek voor besluitvorming is zeer kort
De Wet Primair Onderwijs schrijft een tijdspad voor met fatale termijnen. Bepalend hierbij is 
de datum van binnenkomst bij de gemeente. Stichting SIPO heeft de stukken binnen de 
relevante fatale termijnen ingediend. Een besluit dient dus voor 1 augustus aan het 
ministerie te worden toegestuurd. Dit betekent dat het Plan van Scholen uiterlijk 5 juli in de 
raad besproken en besloten moet zijn. Na toezending aan het ministerie wordt het 
vastgestelde plan van scholen conform de wettelijke bepaling (WPO artikel 79, lid 1) 
gedurende 6 weken ter inzage gelegd in het stadskantoor. 

Financiën
Indien de minister besluit om in te stemmen met het plan van scholen, betekent dit dat de 
financiering van de scholen verandert. Ook zullen de middelen voor onderwijshuisvesting 
door de gemeente anders worden verdeeld. Het bedrag verandert niet, omdat er geen 
nieuwe leerlingen bijkomen in Roosendaal. 

Communicatie
Betrokken schoolbesturen zijn reeds op de hoogte gebracht. Ook is SIPO geadviseerd in 
gesprek te gaan met relevante maatschappelijke partners. Het besluit van de gemeenteraad 
is een voorwaarde voor definitieve besluitvorming door de minister. Deze besluitvorming is 
bepalend voor het al dan niet vestigen van de school. Communicatie naar externen is 
daarom relevant wanneer dit besluit genomen is, uiterlijk 1 januari 2019. 

Vervolg
Na besluitvorming de raad wordt het Plan van Scholen toegezonden aan het Ministerie van 
OCW. De ministern neemt voor 1 januari 2019 een besluit over goedkeuring voor het Plan. 
Indien goedkeuring verleend wordt, zal met SIPO en de andere schoolbesturen worden 
overlegd over de locatie waar de nieuwe school gevestigd kan worden, onderling overleg en 
leerlingstromen. Tevens zal SIPO dan betrokken worden in het proces van 
doordecentralisatie onderwijshuisvesting.  
De nieuw te vestigen school zal conform wet- en regelgeving worden beoordeeld door de 
inspectie voor het onderwijs. 

Bijlagen
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Bijlage 1: Aanvraag en statuten SIPO(waar in de aanvraag gesproken wordt over 
Oosterhout, is Roosendaal bedoeld, dit betreft een schrijffout)
Bijlage 2: aanvullende informatie en prognoses
Bijlage 3: Plan van Scholen 2019-2022


