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Gemeente Kerkrade 

 T.a.v. 
 Postbus 600

6460 AP  KERKRADE

Datum 19 juli 2022 

Betreft Reactie brief verzoek tot gesprek over afwijzingsgronden 

22u0028519 en reactie sommatie 22-016 / VO Kerkrade 

Geachte heren        en            ,    

Ik heb uw brief van 28 juni jl. (kenmerk 22u0028519) en uw sommatie 

van 6 juli jl. (22-016 / VO Kerkrade) in goede orde ontvangen, waarvoor 

dank. Graag reageer ik in deze brief op uw verzoek om een gesprek over 

de praktische uitwerking van deugdelijkheidseis 1 (D1): burgerschap. Ook 

geef ik u hierbij, zoals afgelopen maandag 11 juli telefonisch besproken 

tussen OCW en dhr.          , schriftelijke bevestiging van de stappen die 

wij hebben ondernomen, mede naar aanleiding van uw brief en sommatie.  

In uw schrijven van 28 juni jl. verzoekt u, samen met een aantal andere 

initiatiefnemers, om een gesprek met de minister over de afwijzingsgrond 

en deugdelijkheidseis (D1): burgerschap. U geeft aan te willen spreken 

over de gronden waarop de Inspectie van het Onderwijs uw onderbouwing 

voor D1 heeft afgewezen, opdat u hiervan kunt leren voor uw nieuwe 

aanvraag. De inspectie baseert zich in haar oordeel op de wettelijke 

vereisten en op het ‘advieskader nieuwe scholen’. Op basis van deze toets 

adviseert zij vervolgens de minister over de te verwachten 

onderwijskwaliteit van de nieuwe school. 

Omdat uw verzoek voor een gesprek gaat over de praktische uitwerking 

van een deugdelijkheidseis, ligt het voor de hand dat u daarover 

rechtstreeks contact heeft met de inspectie. Graag wijs ik u dan ook op 

een voorlichtingsbijeenkomst die de inspectie binnenkort zal organiseren 

(voorlopige datum: 16 september as). Deze voorlichtingsbijeenkomst is 

bedoeld voor initiatiefnemers, en zal toelichting en uitleg bieden over de 

manier waarop aanvragen worden beoordeeld. U zult hiervoor van de 

inspectie zelf een uitnodiging ontvangen.  

Vervolgens reageer ik graag op de door u op 6 juli jl. verstuurde 

sommatie. U beschrijft dat de Gemeente Kerkrade bezwaar zal 

aantekenen tegen het op 30 mei 2022 genomen besluit om de 

scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo (‘Het Martin Buber’) niet 
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voor bekostiging in aanmerking te brengen, en dat de Gemeente tevens 

een pre-registratie heeft gedaan voor het indienen van een nieuwe 

aanvraag. U beschrijft de situatie die zich als gevolg hiervan voordoet: 

belangstellende ouders die eerder een ouderverklaring hebben ingediend 

ten behoeve van de afgewezen aanvraag van ‘Het Martin Buber’, kunnen, 

zolang deze afwijzing niet onherroepelijk is geworden, niet opnieuw een 

verklaring afgeven voor het nieuwe initiatief van de Gemeente. U stelt dat 

deze beperking u de mogelijkheid ontneemt zowel de rechtsmiddelen 

tegen de eerdere afwijzing door te zetten als tegelijkertijd een nieuwe 

aanvraag in te dienen. 

U sommeert de huidige onrechtmatige toestand te beëindigen door: 

1. uiterlijk op maandag 11 juli 17.00 u te bevestigen dat de

ouderverklaringen uit de eerste aanvraag van de Gemeente

eveneens worden geaccepteerd in het kader van de tweede

aanvraag van de Gemeente

2. uiterlijk vanaf maandag 11 juli 17.00 u de betreffende feitelijke

beperking in het geautomatiseerde systeem van DUO op te heffen

en vervolgens;

3. uiterlijk op 26 augustus 2022 de Regeling voorzieningenplanning

VO 2020 zodanig aan te passen dat de betreffende beperking niet

langer in strijd is met het evenredigheidsbeginsel, waaronder

begrepen het opheffen van voornoemde beperking, alsmede de

passende verlenging van de periode waarin ouderverklaringen

kunnen worden ingediend.

In reactie op uw sommatie kan ik u het volgende aangeven. Bij de 

totstandkoming van de wet- en regelgeving van “Meer ruimte voor 

nieuwe scholen” is er voor gekozen dat een ouderverklaring, die 

betrekking heeft op één kind, slechts kan horen bij één aanvraag. Dit om 

te voorkomen dat ouderverklaringen voor hetzelfde kind in meerdere 

aanvragen terechtkomen. Zo zou de belangstellingsmeting van beide 

aanvragen minder zuiver worden: het kind kan uiteindelijk immers maar 

naar één school.  

Wij hebben uw en andere verzoeken in overweging genomen en hebben 

nogmaals goed gekeken naar de belangenafweging tussen een zo 

zorgvuldig mogelijke belangstellingsmeting enerzijds, en de rechtspositie 

en mogelijkheden van aanvragers anderzijds. Twee redenen hebben mij 

vervolgens doen besluiten de ouderverklaringen van initiatieven die 

bezwaar hebben gemaakt tegen een afwijzing per 16 juli a.s. ‘vrij’ te 

geven. Allereerst heb ik hiervoor gekozen omdat u en anderen zich 

beperkt voelen in uw recht om bezwaar te maken tegen het besluit van 

vorig jaar. De tweede reden is dat ik begrijp dat u vaart wil maken bij het 

aantonen van voldoende belangstelling en dat een snelle aanpassing van 

de procedures daarom van belang is.  

Met betrekking tot het eerste punt uit uw sommatie betekent dit niet dat 

de ouderverklaringen die zijn afgegeven in de eerste ronde zonder meer 

kunnen worden overgezet naar de tweede aanvraag van de Gemeente. 

Ouders moeten immers zelf kunnen besluiten aan welk nieuw initiatief zij 
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hun ouderverklaring willen verstrekken, en kunnen niet verplicht worden 

deze aan “hetzelfde” nieuwe initiatief te geven.  

Met betrekking tot het tweede punt uit uw sommatie betekent het 

vrijvallen van de ouderverklaringen dat ouders vanaf 16 juli as. opnieuw 

hun ouderverklaringen kunnen afgeven. Daarmee kunt u zowel de ouders 

die vorig jaar een ouderverklaring hebben ingediend benaderen alsook 

‘nieuwe’ ouders. Wel moeten beide groepen nog steeds aan de geldende 

eisen voldoen: ouders moeten kinderen hebben in de passende leeftijd en 

wonen in het voedingsgebied van een initiatief. De datum van 16 juli as. 

is gekozen, omdat het vanaf dan voor DUO technisch mogelijk is het 

systeem aan te passen en de goede werking ervan te kunnen 

waarborgen. Het vrijvallen van de ouderverklaringen betekent voor uw 

bezwaarprocedure dat de ouderverklaringen uit uw vorige aanvraag 

blijven staan en dat DUO de aanvraag van vorig jaar opnieuw zal 

bekijken. 

Met betrekking tot het derde punt uit uw sommatie: de Regeling 

voorzieningenplanning vo 2020 zal worden aangepast, zodat de 

ouderverklaringen van afgewezen aanvragen per 16 juli 2022 opnieuw 

kunnen worden ingediend voor een nieuw of ander initiatief. Daarnaast 

zal ik ook verkennen of de periode waarin ouderverklaringen kunnen 

worden ingediend structureel kan worden verlengd, om zo 

initiatiefnemers meer tijd te geven om ouderverklaringen te verzamelen. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, 

Daniëlle Schiet 

Directeur Primair Onderwijs 


