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Datum 17 oktober 2022 

Betreft 2022 -080 Woo-beslu it 

Geachte 

In uw verzoek van 12 septembèr 2022, door mij ontvangen op dezelfde datum, 
heeft u het ministerie vari Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: OCW) 
gevraagd informatie openbaar te maken over de onderbouwing van de afwijzing 
met betrekking tot de aanvraag van basisschool "De Springplank" tè 
Bergschen_hoek. Concreet verzoekt u alle correspondentie die betrekking heeft op 
deze kwestie, inclusief het oordeel van de Inspectie van het Onderwijs (hierna: 
In,spectie) ten aanzien van de deugdelijkheids- en overigè kwaliteitseisen. 

Naar aanleiding van de e-mail van de Dienst Uitvoering Onderwijs (hierna: DUO) 
van 27 september 2022 heeft u iri uw e-mail van 28 september 2022 uw verzoek 
verduidel ijkt. U gë!f aan dat u specifiek op zoek bent naar het advies van de 
Inspectie en de documenten waar het advies op is gebaseerd . U bent niet op zoek 
naar de documenten waarmee onde rbouwd wordt of er door basisschool " De 
Springplank" aan de stichtingsnorm wordt voldaan . 

Op 6 oktober 2022 heeft u van DUO een e-mail ontvangen dat de beoordeling van 
uw verzoek is uitgesteld tot 13 oktober 2o'22, omdat de betrokken 
belanghebbende is gevraagd binnen 7 dagen zijn/haar mening te geven over de 
voorgenomen openbaarmaking van de door u gevraagde informatie. De 
beslistermijn is hiermee 17 oktober 2022 geworden. Hierover heeft u tevens de 
brief van 11 oktober 2022 ontvangen . 

1. Wettelijk kader 

Ik behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de Wet open overheid 
(Woo). De relevante artikelen uit de Woo kunt u vinden in bijlage 1 bij deze brief. 

2. Inventarisatie documenten 

Bij deze inventarisatie zijn 18 documenten aangetroffen. Deze dócumènten zijn 
genoemd in de inventarislijst in bijlage 2 bij deze brief. In de inventa rislijst staat 
per document wat ik heb besloten én waarom ik dit heb besloten. 

Wetgeving en Juridische 
Zaken 
Rljnstraa t 50 
Den Haag 
Postbus 16375 
_2500 BJ Den Ha ag 
www.rijksove rhe id.ni 

Contact 

duoz. woo2@duo nl 
~nostbus.woo@rninocw. nl 

Onze referentie 
34°217Ó04 (2022-080) 

Uw referentie 
D220041 

Bezwaar 

/J,/s u belang hebt bij dit besluit, 
dan kunt u hiertegen binnen 6 
weken, gerekend vanaf de 
verzenddatum, bezwaar maken. 
Stuur uw bezwaarschrift naar 
DUO, Postbus 302Ó5, 2500 GE 
Den Haag. U kunt uw bezwaar 
ook digitaal indienen op 
www. bezwaarschrjftenocw.nl. 

Bijlagen 
L Relevante wetsart ikelen 
2. Inven tarisat ielijst 
3. Documenten 

Pagina -i van 7 



Reeds openbaar document onze referentie 

De Woo is niet van toepassing op documenten die al openbaa r zijn . Document 342 17004 c2022-oao) 

met num mer 12 is reeds openbaa r en staat op de inventarislijst als zodanig 
aangemerkt. Op de inventarislij st staat ook aa ngegeven waar u dit docu ment kunt 
vinden. Dit document wordt hierna buiten beschouwing gelaten. 

3. Zienswijzen 

I n zowel de e- ma il van 6 oktober 20 22 als de brief van 11 oktober 2022 heb ik u 
laten weten dat de betrokken belanghebbende is gevraagd een mening te geven 
over de voorgenomen openbaarmaking van de door u gevraagde informatie. 

De mening van betrokke n belanghebbende heb ik in mijn belangenafweging 
meegenomen. 

4. Besluit 

Ik besluit de documenten met nummers 1 tot en 11, 14 en 15 met de door u 
gevraagde informatie geheel openbaar te maken. Op de inventarislijst staat bij de 
documenten aangegeven dat ze volledig openbaar worden gemaakt . 

Ik besluit' voorts de docu menten met nummers 13 en 16 tot en met 18 openbaa r 
te maken, met uitzondering vari de persoonsgegevens die daarin staan . Op de 
inventarislijst staat bij deze documenten aangegeven dat de uitzonderingsgrond 
uit artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo is toegepast. 

5. Overwegingen 

Als eerste wil ik u wijzen op het volgende. 

Iedereen heef t het recht om overheidsinformatie op t e kunnen v ragen zonder 
daarbij een reden· te hoeven aangeven . Dit staat in het eerste lid van artikel 1.1. 
van de Woo . Dit is een belang rijk recht van de bwrger. Daarbij is het uitgangspunt 
dat overheidsi nformatie openbaar is, tenzij er uitzonderingsgronden zijn die dit 
beperken . De uitzonderingsgronden staan in hoofdstuk 5 van de Woo. Ik mo~t 
hierb ij het algemeen belang van openbaarheid afwegen tegen de belangen die de 
uitzonderingsgronden beschermen . In het algemeen geld t hierbij de regel dat 
wanneer ik informatie aan u verstrek, het openbaar is voor een ieder. De Woo is 
niet van toepassing op informatie die al openbaar is . 

De toetsjng aan de uitzonderingsgronden verloopt als volgt. Eerst kij k ik of een 
van de uitzonderingsgronden speel t. Dat doe ik meestal per alineà, soms per zin . 
Vervolgens kij k ik wat voor soort uitzonderingsgrond het is. Als het een absolute 
uitzonderingsgrond is, mag ik de informatie niet verstrekken. Als het een relat ieve 
uitzonderingsgrond is, moet ik een afweging maken tussen het algemene belang 
van openbaarheid en het specifieke belang qat de uitzonderingsgrond beschermt. 
Daarbij weegt het belang van openbaarheid zwaar. Als ik lnformátie weiger, moet 
ik goed motiveren waarom i~ dat doe. Dat geldt nog sterker als de inforrnatie 
ouder dan v ijf jaa r is. 

Wanneer het gaat om informatie waar belangen van anderen bij bet rokken-zij n, 
moet ik hen de mogelijkheid geven om een zienswijze in te dienen. Dit betekent 
dat zij hun m~ning kunnen geven over of de informatie wel of niet Openbaar 
gemaakt moet worden . Het is uiteindelij k aan mij om te beslissen of ik de 
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informatie openbaa r maak. In de inventa rislijst en op de documenten heb ik 
opgenomen welke uitzonderingsgronden van toepassing zijn. 

Meer in het algemeen wil ik u ook meegeven dat in het kader van de Woo 
referentie - en kenmerknummers met de kleur zwart uit documenten worden 
verwijderd om misbruik hiervan (door een ieder) te voorkomen. 

De eerbiediging van de persoonliike levenssfeer 

Op grond van artikel 5 .1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo kan ik geen 
informatie openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en dit 
belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid . Het gaat om 
persoonsgegevens die (indirect) te herleiden zijn tot een persoon zoals namen, 
e-mailadressen, telefoonnummers en functienamen . Bij alle documenten is dit het 
geval. Ik vind het in dit geval belangrijk dat de identiteit van betrokkene niet 
bekend wordt omdát dit zijn of haar privacy kan schenden. Dat vind ik niet 
wenselijk . Daarom maak ik deze persoonsgegevens niet openbaar. 

Zienswiize van derde-belanghebbende 

De derde-belanghebbende heeft aangegeven dat in het document mèt nummer 
18 een huisadres zichtbaar was. Deze zienswijze heb ik overgenomen; deze 
informatie is verwijderd vanwege de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer . 
Voorts heeft de derde-belangtiebbende aangegeven dat er bij veel van de 

· documente'n sprake zou zijn van intellectueel eigendom wat naar mening van de 
belanghebbende in de weg zou staan àan openbaarmaking, mede. omdat van deze 
informatie gebruik/misbruik zou kunnen worden gemaakt t.a .v . het al dan niet 
voldoen aan de deugdelijkheidseisen. Ik heb deze belangen gewogen en ben tot 
de conclusie gekomen dat ik deze zienswijze niet over kan nemen _omdat ik meen 
dat de aangevoerde gronden en de daarbij de verschafte summiere onderbouwing 
onvoldoendè gewi_cht in de schaal legt ten opzichte van het zwaarwegende 
algemene belang van openbaarheid. 

6. Wijze van openbaarmàking en publicatie 

De documenten die (gedeeltelijk) openbaar worden, worden samen met deze brief 
digitaai aan u toegezonden. 

Een geanonimiseerde versie van dit besluit en de documenten die voor iedereen 
(gedeeltelijk) openbaar worden, worden op www.rij ksoverheid .nl gepubliceerd . 

Een kopie van dit besluit vèrzer1d ik naar de derde-belanghebbende. 

Onze referentie 
34217004 (2022·080) 

l>ágina 3 v9n 7 



Uitgestelde openbaarmaking 

Ik verwacht dat de betrokken belanghebbende het niet eens is met de 
openbaarmaking van de documenten. De belanghebbende krijgt de komende 
twee weken de gelegenheid om de ópenbaarmaking van deze informatie tegen te 
houden. 

Dit kan de belanghebbende doen door bezwaar te maken en door daarnaast de 
rechter te vragen dit beslu it tot openbaarmaking te schorsen. Om die reden kies 
ik ervoor om het toesturen en publiceren van de documenten uit te stellen tot het 
moment dat de belanghebbende geen gebruik van deze mogelijkheid heeft 
gemaakt of tot het moment dat de rechter heeft bepaald dat openbaarmaking 
plaats kan vinden . 

Met vriendelijke groet, 

de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, 
namens dezè, 
de directeur Wetgeving en Juridische Zaken, 

mr. C. Riezebos 

Onze referentie 
3421700·4 (202 2·080) 
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Bijlage 1 - Relevante artikelen uit de Woo 

Artikel 4.1 
1. Eenieder kan een verzoek om publieke informatie richten tot een 

bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een 
bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. In het laatste geval 
beslist het verantwoordelijke bestuursorgaan op het verzoek. 

2. Een verzoek kan mondeling of schriftelij k worden ingediend en kan 
elektronisch worden verzonden op de door het bestuu rsorgaan 
aangegeven wij ze. 

3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen . 
4. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de aangelegenheid of het daarop 

betrekking hebbende document, waarover hij informatie wenst te 
ontvangen. 

5. Indl.en een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het 
bestuursorgaan binnen twee weken na ontvangst van het verzoek de 
verzoeker om het verzoek te preciseren en is het de verzoeker daarbij 
behulpzaam. 

6. Het bestuursorgaan kan besluiten een verzoek niet te behandelen, indien 
de verzoeker niet meewerkt aan een verzoek tot precisering als bedoeld 
het vijfde lid . In afwijking van artikel 4: 5, vierde lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht wordt het besluit om het verzoek niet te behandelen aan de 
verzoeker bekendgemaakt binnen twee weken nadat het verzoek is 
gepreciseerd of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is 
verstreken . 

7. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het 
bepaalde in hoofdstuk 5. 

Artikel 4.4 
1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig 

mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die 
waarop het verzoek is ontvangen. 

2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste twee weken 
verdagen, indien de omvang of de gecompliceerdheid van de informatie 
een verlenging rechtvaardigt, Van de verdaging wordt voor de afloop van 
de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling gedaan aan de 
verzoeker. 

3. Onverminderd artikel 4 : 15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de 
termijn voor het geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf 
de dag na die waarop het bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat 
toepassing is gegeven aan artikei 4:8 van de Algemene wet 
bestuursrecht, tot en met de dag waarop door de belanghebbende of 
belanghebbenden een zienswijze naar voren is gebracht of de daarvoor 
gestelde termijn ongebruikt is verstreken . 

4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het 
bestuursorgaan daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de 
verzoeker, onder vermelding van de termijn binnen welke de beschikking 
alsnog moet worden gegeven. 

5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt 
de informatie verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, 
tE!nzij naar verwachting een ·belanghebbende bezwaar daartegen heeft, in 
welk geval de informatie ~ordt verstrekt twee weken nadat de beslissing 
:is be~endgèmàakt. Indien wordt verzocht om een voorlopige voorziening 

Onze referentie 
34 2 17004 (20 22-080) 
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als bedoeld in artikel 8 :81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de 
openbaarmaking opgeschort totd at de voorzieningenrechter uitspraak 
heeft gedaa n of het verzoek is ingetrokken . 

6. Indien het bestuursorgaan heeft besloten in fo rmatie te verstrekken die 
rechtstreeks be trekking heeft op een derde of die van een derde 
afkomstig is,· deelt het bestuursorgaan dit bes lu it gelijktijd ig mede aan 
deze derd e. 

Arti ke l 5.1 
1. Het openbaar maken van informatie ingevolge deze wet blij ft achterwege 

voor zover dit : 
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen ; 
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden ; 
c. bedrijfs- en fabricagegeg evens betreft die door natuurlijke 

personen of rechtspersonen vertrouwelijk aàn de overheid zijn 
meegedeeld; 

d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in pa ragraa f 3.1 
onderstheidènlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene 
verordening gegevensbescherming, tenzij de betrokkene 
uitdru kkelijk toestemming heeft gegeven voor de openbaarmaking 
van deze persoonsgegevens of deze persoonsgegevens ken nelij k 
door de betrokkene openbaar zijn gemaakt ; 

e. nummers betreft die dienen ter identi ficatie van personen die bij 
wet of algemene maatregel van bestuur zijn voorg eschreven als 
bedoeld in artikel 46 van de Uitvoeringswet Algemene vero rdening 
gegèvensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen · 
inbreuk op de levenssfeer maakt. 

2. Het openbaar maken van informat ie blijft eveneens achterwege voor 
zover .het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen : 

a. de betrekkingen van Nederland met andere lanqen en staten en 
met internationale organisaties; 

b. de economische of financiële belangen van de Staat, andere 
publiekr.echtelijke lichamen of bestuursorganen, in geval van 
milieu- informatie slechts voor zover de informatie betrekking 
heeft op handel ingen met een vertrouwel ijk karakter; 

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
d. de Inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbiedig ing van de persoonlij ke levenssfeer; 
f . de bescherming van andere dan in het eerste lid, oQderdeel c, 

· genoemde cóncurrentiegevoeljge bedrijfs- en 
fäbricagegegevensgegevens; 

g. de bescherming van het mi lieu waarop deze informatj e betrekking 
heeft; 

h, de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van 
sabotage; 

i. het goed fu.nctioneren van de Staat, andere publiekrechtel ijke 
lichamen of bestuursorganen. · 

3 . Indien een verzoek tot openbaarmaking op een van de in het tweede lid 
genoemde gronden Wordt afgewezen, bevat het beslu it hiervoor een 
uitdrukkelijke motivering . 

4. Openbaarmaking kan tijdelijk achterwege blijven, indien het belang van 
de geadresseerde van de informatie om als eerste kennis te nemen van 

Onze referenti e 
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de informatie dit kennelijk vereist. Het bestuursorgaan doet mededeling onze referentie 

aan de verzoeker van de termijn waarbinnen de openbaarmaking alsnog 34211004 c2022-os oi 

zal geschieden . 
5. In uitzonderlijke gevallen kan openbaarmaking van aridere informatie dan 

milieu- informatie voorts achterwege blijven indien openbaarmaking 
onevenredige benadeling toebrengt aan een ander belang dan genoemd in 
het eerste of tweede lid en het algemeen belang van openbaarheid niet 
tegen deze benadeling opweegt. Het bestuursorgaan baseert een 
beslissing tot achterwege laten van de openbaarmaking van enige 
informatie op deze grond ten aanzien van dezelfde informatie niet tevens 
op een van de in het eerste of tweede lid genoemde gronden. 

6. Het openbaar maken van informatie blijft in afwijking van het eerste lid, 
onderdeel c, in geval van milieu-informatie eveneens achterwege voor 
zover daardoor het in het eerste lid, onderdeel c, genoemde belang 
ernstig geschaad wordt en het algemeen belang van openbaarheid van 
informatie niet opweegt tegen deze schade. 

7. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op milieu-informatie die 
betrekking heeft op emissies in het milieu . 
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