
 

           
        

 
 
 
 
 

   
 

    
 

 
 
 

        

        
     

      
    

    

              
  

 
 

  
 

          
              

            
  

 
             

                
              

              
  

 
             

   
 

               
             

                 
   

       
             

   
            
       
          

 
              
                 

     
           

Gemeenteraad Vlissingen 
Postbus 3000 
4380 GV VLISSINGEN 

UW BRIEF VAN UW KENMERK	 ONS KENMERK DATUM 

826572 / 828578 28 februari 2018 
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON	 BIJLAGEN 

W.	 Weber 0646889032 

ONDERWERP 

Verzoek van de Stichting Islamitisch Primair Onderwijs om opgenomen te worden in het Plan van 
scholen 

Geachte heer/mevrouw, 

De stichting Islamitisch primair onderwijs (SIPO) heeft een verzoek ingediend om een 
school te beginnen op het grondgebied van Vlissingen. Zij wil het onderwijs starten per 1 
augustus 2019. Het bestuur heeft dit gedaan op verzoek van de islamitische gemeenschap 
van Vlissingen. 

Volgens artikel 23 van de grondwet mag iedereen een nieuwe school oprichten. Om een 
school te stichten moet de gemeente deze school erkennen door deze op te nemen in het 
Plan van scholen (van bijzonder onderwijs). Door middel van deze RIB informeren wij u 
welke stappen er moeten worden genomen om opgenomen te kunnen worden in het Plan 
van scholen. 

Uitgaande van de start van de school met schooljaar 2019-2020 moeten de volgende 
stappen worden ondernomen: 

Voor 1 februari 2018 verzoekt het schoolbestuur aan de gemeenteraad om de school op te 
nemen in het Plan van scholen. SIPO heeft aan deze voorwaarden voldaan. 
Om te oordelen of SIPO kan voldoen aan de voorwaarden moet SIPO voor 1 april 2018 de 
volgende informatie aanleveren: 
•	 Een prognose van het aantal leerlingen 
•	 Een beschrijving van het voedingsgebied (het gebied waar minimaal 70% van de 

leerlingen afkomstig is) 
•	 Een aanduiding waar SIPO zich binnen de gemeente Vlissingen wil vestigen 
•	 Datum van ingang van de bekostiging 
•	 Aantonen dat de school kan voldoen aan de stichtingsnorm 

Om te voldoen aan de stichtingsnorm in Vlissingen zal de nieuwe school moeten aantonen
 
dat er binnen vijf jaar 242 leerlingen op de school aanwezig zijn en dat dit aantal gedurende
 
15 jaar minimaal zo blijft.
 
SIPO heeft aangegeven dat zij hiervoor een extern bureau inhuren.
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Voor 1 april 2018 moet SIPO het gemeentebestuur deze gegevens aanleveren. Hiervoor is 
aan SIPO reeds een termijn kenbaar gemaakt. 

Voor 1 augustus besluit de gemeenteraad of SIPO wordt toegevoegd aan het Plan van 
scholen voor Vlissingen. Hierna wordt deze via het DUO toegestuurd naar de minister die 
voor 1 januari 2019 het Plan van Scholen voor Vlissingen goedkeurt of weigert. Het besluit 
van de minister gaat naar de gemeente. Bij goedkeuring zal de gemeente een besluit 
moeten nemen welke accommodaties beschikbaar moeten worden gesteld. 

Op het moment dat er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen wij u hierover informeren. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 

Blad 2 behorend bij 826572 / 828578 




