
Verplaatsing en verhuizing 
 
Het bevoegd gezag van een school voor basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs, 
een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of een school voor voortgezet onderwijs kan besluiten 
tot het verplaatsen van de school. Voor de afzonderlijke onderwijssectoren gelden verschillende 
procedure. 
 
Achtergronden verplaatsen 
a. school voor basisonderwijs. 
Een school voor basisonderwijs kan worden verplaatst met als reden te komen tot een betere 
spreiding van het onderwijsaanbod in de gemeente. Bij het verplaatsen moet onderscheid worden 
gemaakt in herhuisvesting van de basisschool binnen het voedingsgebied en buiten het 
voedingsgebied. Wordt de basisschool verplaatst: 
- binnen het voedingsgebied dan is sprake van een verhuizing, deze kan zonder toestemming van 

de minister plaatsvinden en 
- buiten het voedingsgebied dan is er naar het oordeel van de minister sprake van het stichten van 

een nieuwe basisschool en geldt de stichtingsprocedure. 
Het verplaatsen maakt vaak onderdeel uit van een Integraal Huisvestingsplan. 
 
b. speciale school voor basisonderwijs. 
Een speciale school voor basisonderwijs kan worden verplaatst om te komen tot een betere spreiding 
van het onderwijsaanbod in de gemeente resp. de regio. Bij het verplaatsen moet onderscheid worden 
gemaakt in herhuisvesting binnen de gemeente, of in een andere gemeente. In de besluitvorming 
speelt de gemeente geen rol, maar dit is de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband 
‘Weer Samen Naar School’. 
 
c. school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. 
De school voor (voortgezet) speciaal onderwijs kan binnen de gemeente andere huisvesting 
ontvangen of worden verplaatst naar een andere gemeente.  
 
d. school voor voortgezet onderwijs 
Verplaatsen van een school voor voortgezet onderwijs kan het gevolg zijn van een besluit tot spreiding 
van het onderwijsaanbod. Het verplaatsen van een school voor voortgezet onderwijs maakt onderdeel 
uit van het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen. 
  
Relevante wet- en regelgeving  
a. school voor basisonderwijs. 
De mogelijkheid tot het verplaatsen van een basisschool is in de Wet op het primair onderwijs (WPO) 
gereguleerd. In Hoofdstuk 1, Titel III afdeling 2 van de WPO is dit in artikel 84 van de WPO. Daarnaast 
is van toepassing de regeling ‘Verplaatsing en verhuizing van scholen’, publicatie 9 februari 1997, 
kenmerk PO/A-98/4834. 
 
b. speciale school voor basisonderwijs. 
Voor de speciale school voor basisonderwijs kent de WPO geen speciale bepalingen. 
 
c. school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. 
Wet op de Expertisecentra (WEC), Titel IV, afdeling 2 van de WEC, artikel 75 lid 2a. 
Daarnaast is van toepassing de regeling ‘Verplaatsing en verhuizing van scholen’, publicatie 9 februari 
1997, kenmerk PO/A-98/4834. 
 
d. school voor voortgezet onderwijs 

Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO), Hoofdstuk III, Titel III, afdeling I, artikel 71. 
 
Wat is de procedure? 
a. school voor basisonderwijs. 
Het bevoegd gezag moet het verzoek tot het verplaatsen voorleggen aan het college. Het college legt 
dit verzoek voor aan de bevoegde gezagsorganen in een ‘op overeenstemming gericht overleg’. 
Wordt overeenstemming bereikt dan kan worden volstaan met het zenden van een verhuisbericht. 
Wordt door een van de bevoegde gezagsorganen bezwaar gemaakt tegen het voornemen dan wordt 
het verzoek voorgelegd aan de minister van OCW die een definitief besluit neemt. De mogelijkheid 
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van verplaatsen is verduidelijkt in een artikel in het Gele Katern van 25 februari 1998. De toelichting 
die in dit artikel is opgenomen is nog steeds relevant. 
 
Op 23 november 2005 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in een zaak waar dit onderwerp 
centraal stond. De Afdeling overweegt in die uitspraak dat artikel 84, tweede lid, van de WPO (het 
artikel over de verplaatsing van een basisschool) zijn grondslag vindt in de taak van de minister om 
zorg te dragen voor een geografisch verantwoorde, evenwichtige spreiding van scholen. Gelet op de 
wettelijke systematiek van gemeentelijke scholenplannen brengt een daarmee overeenstemmende 
interpretatie van dit artikel met zich, dat de verhuizing van een basisschool naar een andere gemeente 
steeds een verplaatsing betreft waarvoor toestemming van de minister is vereist. 
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken 
 
b. speciale school voor basisonderwijs. 
Voor de speciale school voor basisonderwijs is de besluitvorming ondergebracht bij het bestuur van 
het samenwerkingsverband ‘Weer Samen Naar School’. Het bestuur is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van schoolbesturen van de scholen voor basisonderwijs en de speciale school 
voor basisonderwijs. 
 
c. school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. 
Het bevoegd gezag van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs kan een verzoek tot het 
verplaatsen van een school voor (voortgezet) onderwijs indienen bij de minister. De minister van OCW 
neemt een besluit. Dit besluit staat los van de voorzieningen huisvesting onderwijs. Hiervoor geldt de 
procedure van de gemeentelijke huisvestingsverordening. 
 
d. school voor voortgezet onderwijs 
Het besluit om de school voor voortgezet onderwijs te verplaatsen moet worden ingediend door het 
bevoegd gezag. De minister van OCW moet het besluit goedkeuren. 
 
 

http://www.vng.nl/Documenten/Extranet/Sez/JOC/encyGele%20Katernverplaatsing.pdf
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