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Meer Ruimte voor Nieuwe scholen 
7 november 2020. 

 
 
Op 1 november 2020 treedt voor het Voortgezet Onderwijs de wet Meer Ruimte voor Nieuwe scholen in 
werking en voor het basisonderwijs op 1 februari 2021. Ook voor gemeenten verandert er veel, zeker als de 
procedure van het Plan van Scholen nog in het hoofd zit. 
 
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft op de website van DUO uitgebreide 
informatie gepubliceerd over hoe stichting nu in zijn werk gaat. Zie hiervoor:  
https://duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/stichten-en-opheffen/ 
 
We hebben voor een gemeente de belangrijkste zaken op een rijtje gezet 
 

 
 
1 Juni jaar t: Nadat de aanvrager een rechtsvorm heeft en bestuurders kan vanaf 1 juni (eerste 

keer 1 juni 2021) een initiatief worden gemeld bij DUO. Deze mogelijkheid staat open 
tot en met 30 juni 

1 Juli jaar t: DUO publiceert de lijst met initiatieven. Gemeenten hebben tot en met 31 oktober om 
een zienswijze in te dienen. Belangstellende kunnen bij het ministerie hun 
belangstellingsverklaring inleveren. Bij nieuwe gebieden kan ook een 
marktconsultatie worden gedaan. 

Voor 15 sept. Jaar t De initiatiefnemer dient voor 15 september een uitnodiging te hebben verstuurd naar 
gemeente, alle andere schoolbesturen onder dezelfde wetgeving (PO/VO) en het 
relevante samenwerkingsverband. Het is aan de gemeente om de uitnodiging te 
accepteren en een gesprek te voeren over bijv. huisvesting of het lokaal 
onderwijsbeleid. 

Voor 1 nov jaar t: De mogelijkheid voor een zienswijze van de gemeente is verlopen, alsmede de 
mogelijkheid om belangstellingsverklaringen in te dienen. De initiatiefnemer moet de 
aanvraag compleet maken en ingediend hebben. 

Voor 1 juni jaar t+1: De minister neemt een besluit op de aanvraag 
1 augustus jaar t+2 Start van de nieuwe school. Eerste moment 1 augustus 2023 
1 augustus jaar t + 3 Indien 1 augustus jaar t + 2 niet wordt gehaald. Deze uitstel kan zowel door het 

schoolbestuur als door de gemeente worden aangevraagd. Als ook 1 augustus jaar t + 
3 niet wordt gehaald, dient een nieuwe aanvraag te worden ingediend. 
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