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Aanvraag SIPOR plan van scholen

Voorgesteld besluit

Gelet op de Wet op het Primair Onderwijs, artikelen 74 e.v. en gezien het verzoek
van het bestuur van de Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond:
1. het verzoek van de Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond om opname
van een islamitische basisschool op het plan van scholen 2018-2020 niet te
honoreren en daarmee conform artikel 83 Wet op het Primair Onderwijs geen
nieuw plan van scholen vast te stellen;
2. het college van Burgemeester en Wethouders te verzoeken, dit besluit binnen
14 dagen na vaststelling van het besluit toe te zenden aan de verzoeker.
Samenvatting

Voor het Plan van Scholen 2018-2020 heeft de Stichting Islamitisch Primair
Onderwijs Rijnmond (SIPOR) een aanvraag ingediend voor het stichten van een
school voor Primair Onderwijs. Taak van de gemeenteraad is om het verzoek van de
Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond te toetsen aan rechtsregels en te
besluiten de aanvraag wel/niet op te nemen op het Plan van Scholen. Vervolgens is
het aan het Ministerie van Onderwijs om te besluiten of de school in aanmerking
komt voor rijks bekostiging voor personele en materiele kosten.
De aanvraag voldoet op een aantal onderdelen niet aan de vereisten en zijn reden
om niet in te stemmen met het verzoek van de SIPOR tot opneming van een
islamitische basisschool op het plan van scholen.
Inleiding

Aanvraag plan van scholen
Voor het Plan van Scholen 2018-2020 heeft de Stichting Islamitisch Primair
Onderwijs Rijnmond (SIPOR) een aanvraag ingediend voor het stichten van een
school voor Primair Onderwijs. Alleen op basis van een positief besluit van de
gemeente en vervolgens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over
het Plan van Scholen, komen scholen in aanmerking voor rijks bekostiging voor
personele en materiële kosten. Op grond van artikel 74 van de Wet op het Primair
Onderwijs (WPO) dient uw raad voor stichting van een nieuwe basisschool vóór
1 augustus voorafgaande aan het jaar van stichting een Plan van Scholen vast te
stellen. Om vooropname op het plan van scholen in aanmerking te komen, moet
worden voldaan aan de vereisten van de stichtingsnorm van de gemeente.
Binnen twee weken na vaststelling moet het Plan van Scholen ter goedkeuring aan
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) worden gezonden. De
minister beslist vóór 1 januari 2018. In artikel 79 van de WPO is geregeld op welke
wijze de minister de aanvragen beoordeelt.
Rol gemeente
Taak van de gemeenteraad is om het verzoek van de Stichting Islamitisch Primair
Onderwijs Rijnmond te toetsen aan rechtsregels en te besluiten de aanvraag wel/niet
op te nemen op het Plan van Scholen. Vervolgens is het aan het Ministerie van
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Onderwijs om te besluiten of de school in aanmerking komt voor rijks bekostiging
voor personele en materiele kosten. Bij een positief besluit van de minister is de
gemeente verantwoordelijk voor het huisvesten van de school en draagt de kosten
voor het ter beschikking stellen van een schoolgebouw.
Relatie met proces doordecentralisatie Onderwiishuisvesting
Sinds 2014 zijn de schoolbesturen samen met de gemeente aan het onderzoeken of
een doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting haalbaar is. Onderdeel van dit
omvangrijke proces is het realiseren van een gedragen vestigingsplan. Voor het
islamitisch onderwijs (school Ikra) werd geconstateerd dat:
- Ikra aan het maximum van de groeicapaciteit zit op de huidige locatie
(425 leerlingen in verband met veiligheidseisen ten aanzien van de ligging nabij
het spoor en de N3);
- een deel van hun leerlingen uit de regiogemeenten afkomstig is (circa 30%);
- Ikra een wachtlijst heeft en niet alle leerlingen kan plaatsen.
Hoofdprincipe van de doordecentralisatie is dat de schoolbesturen gezamenlijk
bepalen hoe de middelen voor onderwijshuisvesting worden besteed. Anticiperend op
de doordecentralisatie hebben de schoolbesturen in het vestigingsplan onderling
afgesproken dat binnen Dordrecht alleen sprake kan zijn van uitbreiding van
Islamitisch onderwijs indien aangetoond kan worden dat een nieuwe school van
SIPOR levensvatbaar is. Begin 2017 hebben alle schoolbesturen gezamenlijk
aangegeven het uitbreidingsvraagstuk van IKRA/SIPOR te bespreken en op te
lossen. Dit overleg heeft echter niet tot een oplossing geleid.
Huidige situatie.islamitisch onderyyjj.s.
De huidige islamitische school in Dordrecht (IKRA) telde op 1 september 2017
407 leerlingen. Sinds 2010 is de school gehuisvest aan de Spirea. Vanwege de
leerlinggroei zijn in 2013 zijn 3 lokalen in de naastgelegen gymzaal in gebruik
genomen. De school kan niet verder groeien op de huidige locatie aan de Spirea en
heeft een wachtlijst waardoor niet alle kinderen geplaatst kunnen worden.
Doelstelling

Tot een goede en gemotiveerde beoordeling en afweging komen over plaatsing van
de aanvraag van SIPOR op het Plan van Scholen 2018-2020.
Argumenten

De wet op het Primair Onderwijs regelt in Afdeling 2 in de artikelen 73 t/m 85 de
"Aanvang van de Bekostiging" van basisscholen. Tevens zijn er beleidsregels
vastgesteld omtrent de wijze waarop prognoses dienen te worden ingediend. In lid 3
van artikel 75 worden die eisen nader omschreven. In het vierde lid van artikel 75
WPO is bepaald dat bij ministeriële regeling modellen worden vastgesteld voor het
verstrekken van de prognose. De desbetreffende regeling is vastgelegd in de
Staatscourant van 30 november 2013 nr. 34734 en heeft als
kenmerk OND/ODS-2013/47687 M.
Taak van de gemeenteraad is om het verzoek van de Stichting Islamitisch Primair
Onderwijs Rijnmond te toetsen aan deze rechtsregels. Kern van die toetsing is zoals
in artikel 77 lid 1 van de wet op het primair onderwijs staat omschreven, of het
aannemelijk is dat de nieuw te stichten school binnen 5 jaar vanaf de datum van
bekostiging en voorts gedurende 15 jaar na die periode van 5 jaar zal worden
bezocht door ten minste het aantal leerlingen dat overeenkomt met de voor de
gemeente Dordrecht geldende stichtingsnorm van 265 leerlingen.
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Voor een bijzondere school wordt de richting vermeld, alsmede de adresgegevens
van het bevoegd gezag. De prognose die inzicht geeft in het te verwachten aantal
leerlingen voor elk jaar van de periode waarop de prognose betrekking heeft wordt
onderbouwd met de volgende gegevens:
- statistische gegevens over een tijdvak van 5 jaar;
- de berekeningen die tot de uitkomsten hebben geleid;
- beschrijving van het voedingsgebied;
- plaats van vestiging;
- de bevolking in het voedingsgebied van 0 tot en met 14 jaar, verdeeld in
leeftijdsgroepen van 1 jaar, alsmede de te verwachten instroom naar en uitstroom
uit die bevolking;
- het te verwachten aantal levend geborenen;
- het belangstellingspercentage binnen de gemeente.
Wat betreft het belangstellingspercentage geldt in dit geval het volgende: In de
richting islamitisch is nu al een school in Dordrecht actief (IKRA). Daarom moet het
belangstellingspercentage voor de school van die richting in Dordrecht worden
gehanteerd. Dit belangstellingspercentage is 4,13%.
In artikel 75 WPO, vijfde lid wordt een aantal vereisten gesteld aan de ingediende
prognose. Vastgesteld wordt dat de prognose die door de aanvrager is ingediend, op
een aantal punten niet voldoet aan die vereisten:
I.

De prognose geeft inzicht in het te verwachten aantal leerlingen voor elk jaar
van het tijdvak waarop de prognose betrekking heeft.

De prognoseopsteller gebruikt PRIMOS-prognoses voor Zwijndrecht en Hendrik-IdoAmbacht en een prognose van Pronexus voor Dordrecht. Beide prognosemethoden
leveren geprognosticeerde aantallen kinderen op per 1 januari van elk prognosejaar.
Dat impliceert dat de gepresenteerde prognoseresultaten voor de tweede
islamitische basisschool evenzeer leerlingenaantallen per 1 januari betreffen.
Artikel 74, eerste lid WPO schrijft voor dat de bekostiging van een school slechts een
aanvang kan nemen per 1 augustus van een schooljaar. Nu het schoolbestuur een
aanvraag heeft ingediend voor de aanvang van de bekostiging per 1 augustus 2018,
volgt uit het gestelde in artikel 77, eerste lid, dat aangetoond zou dienen te worden
dat de school tot en met 1 augustus 2038 tenminste het aantal leerlingen zal tellen
dat overeenkomt met de stichtingsnorm. Het verst in de tijd gelegen
prognosemoment is echter 1 januari 2038. Nu de prognose niet het volledige tijdvak
van twintig jaar beloopt, voldoet de prognose niet aan het criterium uit artikel 75,
vijfde lid, onder a. Wij verwijzen volledigheidshalve naar de uitspraak van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van state van 30 september 2015,
201500863/1/A2.
II.

Is gebaseerd op statistische gegevens over een tijdvak van 5 jaar.

Op pagina 4 van het prognoserapport lezen we dat de wijkgegevens van de
gemeente Dordrecht zijn uitgesplitst voor de jaren 2013 tot en met 2017. De
gepresenteerde statistische gegevens voor Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht
belopen de periode 2011 - 2016. Bij de bevolkingsgegevens per wijk van Dordrecht
met als kop "bevolking 2017 - Wijken", zien we echter in de voetnoot dat de cijfers
het laatst geactualiseerd zijn op 01-12-2014. In de Regeling modelprognose 2013
staat: "Omdat een prognose moet zijn gebaseerd op recente gegevens mag het
uitgangspunt niet langer dan 2 jaar in het verleden liggen". Nu de gebruikte
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statistische gegevens per wijk van Dordrecht ouder zijn dan twee jaar, moet worden
vastgesteld dat de prognose op dit criterium niet voldoet aan het gestelde in de
Regeling Modelprognose van 30 november 2013.
III. Vermeldt de berekeningen die tot de uitkomsten hebben geleid.
In het prognoserapport zien wij echter uitsluitend uitkomsten en nergens
berekeningen, voor zover het de prognoses van de basisgeneraties betreft. Dat
impliceert dat die uitkomsten voor ons op geen enkele wijze controleerbaar zijn.
Daarmee voldoet de ingediende prognose niet aan de eisen uit de WPO.
IV. De ingediende prognose is gedeeltelijk opgesteld met behulp van een
database/model (PRIMOS).
In de regeling Modelprognose primair onderwijs 2013 wordt een prognose
voorgeschreven die voldoet aan het Programma van Eisen waarna wordt verwezen in
de VNG-modelverordening Voorzieningen in de huisvesting. Doel daarvan is dat
aanvragers hun berekeningen opstellen volgens uniforme, controleerbare
rekenregels.
In de Regeling modelprognoses 2013 staan drie modellen vermeld die in ieder geval
voldoen aan dit Programma van eisen. De door de aanvrager gebruikte PRIMOS
prognose voor Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht staat daar niet bij. Evenmin is
duidelijk gemaakt op welke wijze deze prognose zou voldoen aan de criteria uit
voornoemd Programma van Eisen. PRIMOS is volgens het Programma van eisen
alleen toegestaan bij de berekening van scholen voor speciaal (basis) onderwijs en
voor voortgezet onderwijs.
Vastgesteld dient te worden dat de berekening van de omvang van de basisgeneratie
op een wijze tot stand is gekomen waarvan niet vaststaat dat dit conform het
Programma van eisen voor leerlingenprognoses is geschied. De prognose voldoet
daarmee niet aan de Regeling modelprognose primair onderwijs 2013.
De boven genoemde vier gronden zijn zelfstandig en in hun onderlinge samenhang
reden om niet in te stemmen met het verzoek van de Stichting Islamitisch Primair
Onderwijs Rijnmond tot opneming van een islamitische basisschool op het plan van
scholen 2018-2020.
Uit de toetsing van de overgelegde gegevens blijkt dat het niet aannemelijk is, dat
de school binnen 5 jaar vanaf de datum van bekostiging en voorts gedurende 15 jaar
na die periode van 5 jaar zal worden bezocht door ten minste het aantal leerlingen
dat overeenkomt met de voor Dordrecht geldende stichtingsnorm. Het verzoek
voldoet daarom niet aan het gestelde in artikel 77, lid 1 van de Wet op het primair
onderwijs en conform artikel 83 van de wet op het primair onderwijs stellen wij voor
geen plan van scholen vast te stellen omdat het ingekomen verzoek van de Stichting
Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond niet voor inwilliging in aanmerking komt en
er geen andere verzoeken zijn ingekomen.
Kanttekeningen en risico's

Het schoolbestuur heeft de mogelijkheid om op dit besluit administratief beroep in te
stellen bij de minister (artikel 80, lid 1, WPO). Hiervan hebben ze inmiddels gebruikt
gemaakt.
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Kosten en dekking

Aan het besluit op onderhavig verzoek zijn geen kosten verbonden.
Duurzaamheid

Niet van toepassing
Communicatie en inclusief beleid

De aanvraag van SIPOR is besproken met alle schoolbesturen in het traject
doordecentralisatie. De schoolbesturen hebben gezamenlijk aangegeven het
uitbreidingsvraagstuk van IKRA/SIPOR te bespreken en op te lossen.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

De minister beslist vóór 1 januari 2018 op de aanvraag van SIPOR.
Bijlagen

- ontwerp besluit;
- aanvraag van SIPOR van (20 januari 2017)
- aanvullingen op aanvraag (21 maart 2017)
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