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Onderwerp:  Advisering aan de minister van OCW over aanvragen ex artikel 75 Wet op het 
 Voortgezet Onderwijs (nagekomen aanvraag) 
 
In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan. 
 
Aanleiding 
Het ministerie van OC&W heeft een tweede verzoek ex artikel 75 WVO (fusie, omzetting, splitsing en 
verplaatsing van scholen) ter advisering aan de provincie gestuurd. 
 
Achtergrond/eerdere besluiten 
Artikel 75 regelt verschillende mogelijke beslissingen met infrastructurele gevolgen die besturen kunnen 
nemen met betrekking tot de onder hen ressorterende scholen: fusie, verplaatsing, omzetting, 
dubbelaanbod, celdeling, nevenvestiging. Het advies van de provincie dient zich vooral toe te spitsen op 
de vraag of het verzoek past binnen het evenwichtige geheel van onderwijsvoorzieningen. Centrale 
doelstelling van de planning van onderwijsvoorzieningen is het totstandbrengen en instandhouden van een  
evenwichtig geheel van onderwijsvoorzieningen naar soort van onderwijs, mede gelet op het verlangde 
onderwijs in het betrokken gebied, bereikbaar en toegankelijk voor alle leerlingen. 
 
Het betreft het verzoek van de Stichting voor Chr. VO op Reformatorische Grondslag De Driestar om 
per 1 augustus 2007 een nevenvestiging te stichten in Houten voor De Driestar (hoofdvestiging in 
Gouda, nevenvestigingen in Leiden en Lekkerkerk). 
Voorgesteld wordt negatief te adviseren omdat de aanvraag niet aan de criteria voldoet: 
A. Op lange termijn wordt niet voldaan aan de eis van minimaal 450 leerlingen.  
B. Verschillende scholen van Reformatorische dan wel PC signatuur in de omgeving vrezen een 

(substantieel) leerlingenverlies. 
Daarnaast past de gevraagde nevenvestiging niet in het evenwichtig geheel van voorzieningen, het 
dreigt het zorgvuldig tot stand gekomen regionaal arrangement van de scholen in Nieuwegein-Houten 
te doorkruisen. 
 
Op 10 april jl hebben GS een negatief advies uitgebracht over het verzoek van de Stichting voor Chr. 
VO op Reformatorische Grondslag De Driestar. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Vóór 1 mei aanstaande neemt de minister een besluit over genoemde aanvragen. 
Over dit besluit wordt de provincie geïnformeerd. 
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