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5.1, lid 2, sub e 

Van: 	 5.1.lid 2. sub e 
Verzonden: 	 woensdag 17 januari 2018 14:48 
Aan: 	 'Misha van Denderen' 
Onderwerp: 	 RE: Vraag van beleidsambtenaar gemeente Hoorn over 

stichtingsnorm/opheffingsnorm 

Geachte heer Van Denderen, 
Dat is prima. Als 5.1, lid 2, sub e 	vragen heeft kan zij mij bellen of mailen. 
Wanneer een VO school en de bijbehorende bekostiging zijn gestart, is voor de voortzetting van de bekostiging c.q. 
het voortbestaan van de school uitsluitend nog van belang dat het aantal leerlingen dat de school bezoekt 
zich boven de opheffingsnorm bevindt wanneer de school eenmaal alle leerjaren aanbiedt. Daarbij gaan we er 
vanuit dat een nieuwe school leerjaar voor leerjaar wordt opgebouwd. Een vwo bijvoorbeeld wordt geacht met , 
ingang van het zesde schooljaar volgroeid te zijn. De le oktober van het zesde schooljaar is de eerste datum die van 
belang is voor de vraag of de school aan de opheffingsnorm voldoet. Anders dan in het PO bestaat in het VO niet de 
voorwaarde dat de school binnen 5 jaar na de start aan de stichtingsnorm voldoet. De bekostiging van een VO 
school wordt beeindigd wanneer het aantal leerlingen van een volgroeide school zich gedurende drie 
opeenvolgende teldata onder de opheffingsnorm bevindt. De bekostiging eindigt dan op 1 augustus volgend op de 
laatste teldatum. Dit is zo geregeld in artikel 107 WVO. 

Vriendelijke groeten 

5.1, lid 2, sub e 

Van: 5.1. lid 2. sub e@gmail.com  [mailto5.1, lid 2, sub e@gmail.com] Namens Misha van Denderen 
Verzonden: woensdag 17 januari 2018 14:00 
Aan: 5.1. lid 2. sub e 
Onderwerp: Vraag van beleidsambtenaar gemeente Hoorn over stichtingsnorm/opheffingsnorm 

Geachte 5.1' lid 2. sub e 

Met de gemeente Hoorn zijn we in overleg om tijdig goede huisvesting te realiseren voor de nieuwe school 
aldaar (van start uiterlijk 1 aug 2019). Helaas was de voorzieningenrechter nog wel nodig, maar toen die 
vorige week ter zitting zei dat de opstelling van de gemeente echt niet kon, heeft de gemeente de 
handschoen opgepakt. 

Van de kant van de gemeente is er evenwel begrijpelijke zorg om de bestaande scholen. Van onze kant 
hebben we aangegeven dat we denken dat het met de concurrentie wel meevalt omdat onze school meer 
regionaal zal werven. Onze nieuwe school in Hoorn zou zelfs een uitkomst kunnen zijn voor leerlingen uit 
Amsterdam, waar we op onze school aldaar niet voldoende plaats hebben om iedereen aan te nemen. 

Verder hebben we aangegeven dat we kleinschalig zullen blijven en we wat ons betreft kunnen afspreken 
dat we tot ca. 400 leerlingen zullen groeien op de school in Hoorn (die voor Havo plus Vwo vergunning 
heeft). De gemeente vraagt zich echter of of dit wel mag gelet op de stichtingsnorm. We hebben uitgelegd 
dat de stichtingsnorm van belang is voor het bekostigingsbesluit, waar de minister beoordeelt of 
redelijkerwijs aangenomen kan worden dat de school bezocht zal worden door tenminste een bepaald aantal 
leerlingen. Dat na het bekostigingsbesluit echter de opheffingsnorm geldt. De beleidsambtenaar van de 
gemeente.5.1, lid 2, sub e , zoekt een bevestiging hiervan omdat in dat geval ook de huisvesting zich op 
400 leerlingen zal kunnen richten. 



5.1, lid 2, sub e 	ons gevraagd of wij een contactpersoon bij het ministerie weten die 	wellicht 
verder kan helpen. Ik heb 	aangegeven dat wij bij vragen aan het ministerie over stichting met u contact 
hebben. In de hoop dat we voortvarend verder kunnen met de huisvesting als de gemeente hierover gerust 
gesteld kan worden ben ik zo vrij geweest om uw mail-adres aan 	door to geven. 

Met vriendelijke groet, 

Scholen voor Persoonlijk Onderwijs 
Misha van Denderen 
Voorzitter 
5.1. lid 2, sub e 
5.1.2.e 	@svpo.n I  
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