
Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Voortgezet Onderwijs (RPO) 

Sinds 1 augustus 2008 is in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) het Regionaal Plan 
Onderwijsvoorzieningen opgenomen. In artikel 72 wordt deze regionale samenwerking tussen scholen 
voor VO geregeld. De regionale samenwerking heeft als belangrijkste doelstelling dat schoolbesturen 
gezamenlijk een goede afstemming tussen de vraag en het aanbod kunnen regelen in termen van de 
benodigde onderwijsvoorzieningen, zonder dat voor elke afzonderlijke aanvraag goedkeuring van de 
minister nodig is. Indien een RPO volgens de wettelijke voorschriften en de voorgeschreven procesgang 
tot stand is gekomen, brengt vervolgens de minister de gevraagde onderwijsvoorzieningen voor 
bekostiging in aanmerking.  

Duur van een RPO: vijf jaar  
Een RPO wordt gesloten voor een periode van vijf jaar. Na deze periode, zo is de verwachting, zullen er 
nieuwe afspraken over de onderwijsvoorzieningen nodig zijn. Het RPO geldt van  1 augustus jaar t tot 
31 juli jaar t+5 en moet worden ingediend bij het Ministerie van OCW vóór 1 november jaar t-1. Voor 
sommige voorzieningen die in of gedurende de looptijd van het RPO zijn geregeld, geldt dat deze 
komen te vervallen op het moment dat het RPO eindigt. Dit geldt voor de aangevraagde 
afdelingslicenties voor VBO. Door middel van het RPO bestaat weliswaar de mogelijkheid om vrij 
eenvoudig VBO-afdelingen toe te voegen, maar de keerzijde van deze eenvoud is dat deze niet oneindig 
zijn en dus vervallen zodra het RPO eindigt. Dit geldt overigens niet voor andere aangevraagde 
voorzieningen in het RPO (bijvoorbeeld verplaatsingen en nieuwe nevenvestigingen).  
 
Mogelijkheid van een tussentijdse update  
Het RPO wordt afgesloten voor een periode van vijf jaar, maar er bestaat gedurende de looptijd ook de 
mogelijkheid om door middel van een update van het RPO extra voorzieningen aan te vragen. Hiervoor 
is het alleen nodig dat alle deelnemende besturen instemmen met de aangevraagde voorzieningen. Dit 
geldt echter alleen voor die voorzieningen waarvoor geen huisvestingsconsequenties zijn, met andere 
woorden: niet voor verplaatsingen en het oprichten van nieuwe nevenvestigingen. Wanneer er 
huisvestingsconsequenties aan de orde zijn, is er namelijk overleg noodzakelijk met de gemeente en 
dan is een update niet toereikend. Voor dergelijke voorzieningen zal dus altijd een geheel nieuw RPO 
moeten worden afgesloten. Voor alle overige tussentijdse aanvragen kan worden volstaan met een 
update.  
 
Wettelijke eisen aan de regio en deelname  
De omvang en de begrenzing van de regio moeten duidelijk zijn aangegeven. Een regio  is het totale 
aaneengesloten grondgebied van één of meer aangrenzende gemeenten.  De gemeente vormt 
daarmee de kleinste eenheid. Op de vestigingen van de samenwerkende schoolbesturen moet per 
gemeente die binnen de regio valt, samen minimaal 60% van alle leerlingen zitten die in de gemeente 
VO volgen. Voorts moet ten minste  65% van de schoolbesturen die binnen een gemeente één of meer 
vestigingen van scholen of scholengemeenschappen hebben, bij het RPO betrokken zijn.  
 
Eisen aan het RPO en het proces  
In het RPO moet duidelijk worden aangegeven welke voorzieningen de regio kent (gegevens over het 
aanbod en gebruik van onderwijsvoorzieningen), welke voorzieningen de scholen in de regio willen 
realiseren en wat hiervan de gevolgen zijn voor het aantal leerlingen per vestiging (prognose van het 
aantal leerlingen per vestiging). In het RPO wordt de relatie aangegeven van het bestaande en het 
toekomstige onderwijs- aanbod met het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt in de regio. Voorts geven 
de deelnemende scholen een duidelijke visie op het bestaande en toekomstige onderwijs- aanbod in 
relatie tot het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en de onderwijshuisvesting. Over het concept van het 
RPO vindt overleg plaats met de besturen uit de regio die  niet deelnemen, met de gemeente, de 
provincie en specifiek over het VMBO met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de MBO-
instellingen in de regio. Wat de gemeente betreft geldt dat over het concept op overeenstemming 



gericht overleg (OOGO) wordt gevoerd met burgemeester en wethouders van de betreffende 
gemeente(n). Dit overleg vindt plaats overeenkomstig een procedure die daartoe is vastgesteld door de 
samenwerkende schoolbesturen en burgemeester en wethouders van die gemeente(n).  
 
Voorzieningen die kunnen worden aangevraagd met een RPO  
Met een RPO kunnen de gezamenlijke schoolbesturen de volgende voorzieningen voor bekostiging in 
aanmerking laten brengen door de minister:  
- verplaatsing van een vestiging van een school (over meer dan 3 km);  
- vorming van nieuwe nevenvestigingen van een school;  
- afsplitsing van één of meer scholen van een scholengemeenschap;  
- toevoeging van afsluitend onderwijs aan het onderwijsaanbod van een nevenvestiging;  
- toevoeging aan het onderwijsaanbod in de gemengde leerweg (GL);  
- toevoeging van afdelingen in het VBO.   

Naast deze mogelijkheden staat het de deelnemers overigens vrij om ook andere (onderlinge) 
afspraken op te nemen.  Indien een nieuwe onderwijsvoorziening leidt tot meer dan 10% 
leerlingenverlies bij een vestiging van een school of scholengemeenschap van een schoolbestuur dat 
niet deelneemt aan het RPO, geldt de regel van de hindermacht. Uiteraard geldt deze niet als dat 
schoolbestuur heeft verklaard in te stemmen met de nieuwe onderwijsvoorziening.  In het RPO zelf 
bepalen de deelnemers met elkaar welke hinder zij acceptabel vinden.   

 

 

 

 


