Wetsvoorstel
Meer ruimte voor nieuwe scholen
Iedereen is vrij om een school op te richten. Deze vrijheid van onderwijs
(artikel 23 Grondwet) biedt ouders en leerlingen de mogelijkheid om een school
te kiezen die bij hen past. Met dit wetsvoorstel wordt de stichtingsprocedure
aangepast. Er wordt beter gekeken of er voldoende belangstelling is voor
een nieuwe school en of deze voldoende kwaliteit kan bieden.

Wat betekent het wetsvoorstel voor het starten van nieuwe scholen?
GESPREK MET BETROKKENEN
Voordat een initiatiefnemer een aanvraag doet voor
een nieuwe school, nodigt hij de bestaande besturen,
het samenwerkingsverband en de gemeente rond
de beoogde vestigingsplaats uit voor een gesprek.

Als blijkt dat de wensen van ouders en leerlingen
gerealiseerd kunnen worden binnen een bestaande
school, dan is het stichten van een nieuwe school
niet nodig.

Als de initiatiefnemer een aanvraag doet voor een nieuwe school, dan wordt de aanvraag op belangstelling en kwaliteit getoetst.

METEN VAN BELANGSTELLING
Daadwerkelijke belangstelling wordt gemeten
onder ouders. Er wordt berekend of de school op
lange termijn in staat is om voldoende leerlingen
aan zich te binden.

Een initiatief kan voor het meten van de belangstelling
gebruik maken van ouderverklaringen. Op basis van
die resultaten en demografische gegevens wordt een
prognose voor de lange termijn gemaakt. In bepaalde
gevallen kan ook gebruik gemaakt worden van een
marktonderzoek (nieuwbouwwijk).

KWALITEITSTOETS VOORDAT EEN SCHOOL START
Het oordeel over de aanvraag van een nieuwe
school wordt gebaseerd op de te verwachten
onderwijskwaliteit.

Een nieuwe school wordt nog vóór de start door de
Inspectie van het Onderwijs getoetst op de te
verwachten onderwijskwaliteit. Er wordt ook gekeken
of niet eerder een school van deze bestuurders is
gesloten vanwege zeer zwakke kwaliteit en of de
bestuurders in het bezit zijn van een VOG.

Hoe kom ik meer te weten?
Meer over het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen: www.rijksoverheid.nl/oprichten-nieuwe-school

Wat is de planning van het wetsvoorstel?
Het wetsvoorstel is op 1 oktober 2019 aangenomen door de Tweede Kamer. Wanneer de Eerste Kamer over het wetsvoorstel stemt
is nog niet bekend. Het doel is om de wet op 1 juni 2020 in werking te laten gaan.

