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5.1, lid 2, sub e 

Van: 	 5.1, lid 2. sub e 

Verzonden: 	 maandag 9 april 2018 14:14 
Aan: 	 'Misha van Denderen' 
Onderwerp: 	 RE: School in Harderwijk (Onderwijsraad), probleem tijdige start in Deventer, vraag 

over school in Buren 

Geachte heer Van Denderen, 
Wij zijn in afwachting van het advies van de Onderwijsraad (OR) over uw aanvraag voor Harderwijk. Wellicht zal dat 
advies snel volgen nu u een gesprek met de OR heeft gevoerd. lk verwacht dat de besluitvorming op uw aanvraag 
door de adviesprocedure bij de OR echter niet voor 1 mei zal kunnen plaatsvinden. lk zal u daarover z.s.m. 
informeren. Wanneer u besluit of te zien van de start van de school in Harderwijk dan hoor ik dat uiteraard graag zo 
spoedig mogelijk van u. 

Voor wat betreft de huisvesting in Deventer kan ik u berichten dat een gemeente de verplichting heeft te voorzien in 
de huisvesting van de leerlingen die in de gemeente naar school gaan en dat de gemeente dus voor huisvesting zal 
moeten zorgen voor de goedgekeurde school. Daarbij moet de gemeente rekening houden met de bepaling dat de 
bekostiging uiterlijk aanvangt op 1 augustus van het zesde jaar na het besluit van de minister i.c. per 1 augustus 
2019. DUO heeft geen bemoeienis met c.q. geen invloed op de aard en de omvang van de huisvesting. Dat is tussen 
het schoolbestuur en de gemeente. Er is dan ook geen procedure die u richting de Minister hierover kan volgen. 

Op de voor 1 november 2017 ingediende aanvragen voor stichting zal zo mogelijk voor 1 mei 2018 worden beslist. 
De beschikkingen worden in de Staatscourant geplaatst. 

Vriendelijke groeten 

5.1, lid 2, sub e 

Van:51. lid 2. sub e @gmail.com  [mailto5 1 lid 2, sub e @gmail.corn] Namens Misha van Denderen 
Verzonden: donderdag 5 april 2018 12:01 
Aan: 5.1.lid 2 sub e 
Onderwerp: School in Harderwijk (Onderwijsraad), probleem tijdige start in Deventer, vraag over school in Buren 

Geachte 5.1.  lid 2, sub e 

Het is inmiddels wel zeker dat we geen nieuw school in Harderwijk gaan starten. Afgezien van het 
ontbreken van Havo lukt het ook niet om een goede locatie te vinden. We hebben daar te maken met 
doordecentralisatie, maar de aankoop van een stuk grond is niet gelukt (onverantwoord duur). Overmorgen 
heb ik een zitting met de Onderwijsraad over de Havo-aanvraag. Die laat ik wel gewoon doorgaan. Wellicht 
levert het voor u nog relevante info op en zelf vied ik het ook gewoon interessant om met mensen van de 
Onderwijsraad te spreken. 

Drie andere scholen gaan wel in 2019 van start. In Hengelo pakt de gemeente de zaak professioneel op. In 
Hoorn zijn we na tweemaal een kort geding zo ver dat de gemeente alsnog meewerkt. 

In Deventer dreigt de huisvesting echter mis te lopen. De gemeente heeft eerst op grote afstand van de 
rekenlocatie een te klein gebouw aangeboden. Ofschoon de gemeente een bestaand schoolgebouw in de 
verkoop heeft staan. In een kort geding waarin wij de verkoop daarvan wilden voorkomen gaf de gemeente 
aan dat er nog zeer veel ruimte over is op bestaande middelbare scholen. Na uitspraak van de rechter dat het 



de gemeente vrij staat andere geschikte ruimte aan te bieden, heeft de gemeente recent huisvesting in twee 
aparte basisscholen aangeboden. We krijgen een hoofdvestiging van 1.200 m2 (aula plus ruimte voor circa 
40 leerlingen) en een nevenvestiging van 616 m2 (voor circa 80 leerlingen). Dat is opnieuw onvoldoende en 
bovendien onwerkbaar. We gaan in bezwaar, maar we voorzien in ernstige tijdnood te komen met de 
werving van leerlingen en daardoor niet op tijd van start te kunnen. Welke procedure moeten wij hierover 
richting de Minister volgen? 

Dan nog een andere vraag. In het samenwerkingsverband van onze school in Geldermalsen is enige onrust 
ontstaan over de start van een school in Buren. Het is een initiatief van een van onze ouders op basis van het 
netto-potentieel voor de humanistische richting. Ik ben daar benieuwd naar omdat ca. 40% van het 
voedingsgebied overlapt met dat van de ook humanistische Ida Gerhardt Academie. Ik kan het besluit van 
de Minister over de nieuwe school echter niet vinden. Is er iets mis met de publicatie in het staatsblad of is 
dat besluit er gewoon nog niet? 

Met vriendelijke groet, 

Scholen voor Persoonlijk Onderwijs 
Misha van Denderen 
Voorzitter 
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