Informatiedocument voor scholen: Nieuwe nevenvestiging voor
nieuwkomers in het voortgezet onderwijs.
Nevenvestiging voor nieuwkomers
De ervaring leert dat scholen door het schooljaar heen het verzoek krijgen om onderwijs
te verzorgen aan nieuwkomers. Daardoor kan gedurende de loop van het schooljaar
behoefte ontstaan aan extra huisvesting in de vorm van een nieuwe nevenvestiging.
Daarbij zijn twee situaties te onderscheiden.
1. De nieuwe vestiging ligt hemelsbreed gemeten binnen 3 km. afstand van een
bestaande vestiging van de school.
De vestiging kan in dat geval als tijdelijk worden aangemerkt en het bestuur kan
volstaan met een melding aan DUO (afdeling OND/ODS), voorzien van een verklaring
van de gemeente dat het gebouw ter beschikking komt. Het bestuur moet de tijdelijke
vestiging wel zo snel mogelijk melden en daarbij aangeven dat de vestiging wordt
gebruikt voor het onderwijs aan nieuwkomers.
2. De nieuwe vestiging ligt hemelsbreed gemeten op 3 km. of meer dan 3 km. afstand
van een bestaande vestiging van de school.
Een dergelijke nevenvestiging kan volgens de WVO niet anders tot stand komen dan na
goedkeuring van een verzoek daartoe in een RPO. De opvang van de leerlingen dient
echter snel gerealiseerd te worden en kan daarom vaak niet wachten op de termijnen
verbonden aan de RPO-procedure. Daarom is de volgende bijzondere procedure
afgesproken.
Het verzoek voor een nieuwe nevenvestiging voor de opvang van
asielzoekersleerlingen op > 3 km. afstand van een bestaande vestiging van de school
kan bij DUO door het jaar heen worden ingediend en gaat vergezeld van:
1. Een verklaring van geen bezwaar van de besturen voor VO in de regio/van het
RPO;
2. de verklaring van het schoolbestuur dat de nieuwe nevenvestiging enkel en
alleen gebruikt zal worden voor de opvang van nieuwkomers, met als doel de
nieuwkomers zo snel mogelijk in het reguliere onderwijs te laten instromen.
3. Als aanvullende voorwaarde geldt dat de nieuwe nevenvestiging zo spoedig
mogelijk en uiterlijk binnen twee jaar wordt overeengekomen en aangevraagd
in een RPO.
De wettelijke voorwaarde voor een nieuwe (permanente) nevenvestiging,
namelijk de 20%-overlap in de voedingsgebieden, blijft in dit geval buiten
beschouwing.
DUO neemt, nadat de melding of de aanvraag is ontvangen en in orde is bevonden,
z.s.m. contact met u op en bevestigt vervolgens vooruitlopend op de beschikking met
een e-mail dat u kunt starten.

Eenmalige tegemoetkoming
Door de hoge instroom zijn verschillende scholen genoodzaakt om een nieuwe (tijdelijke)
nevenvestiging te openen. Hierbij komen opstartkosten kijken. In het
leerplusarrangement kunnen scholen die voor het eerst onderwijs gaan verzorgen aan
nieuwkomers, opstartbekostiging van € 16.000 aanvragen.
Dit maken we vanaf nu mogelijk voor iedere nieuw op te starten nevenvestiging, die
alleen wordt gebruikt voor het onderwijs aan nieuwkomers.
De tegemoetkoming kan worden aangevraagd door een e-mail te sturen naar
s.c.roorda@minocw.nl.
In de





e-mail wordt aangegeven dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
De nevenvestiging wordt alleen gebruikt voor het onderwijs aan nieuwkomers.
De nevenvestiging heeft minimaal 30 leerlingen.
Voor de nevenvestiging wordt een nieuw Brinvolgnummer aangevraagd.
Dit geldt voor nevenvestigingen gestart na 1-8-2015 en voor 1-1-2017.

Daarnaast dient een verklaring van de gemeente aan de e-mail te worden toegevoegd
waarin staat dat het noodzakelijk is om een nieuwe nevenvestiging te openen.
Na goedkeuring ontvangt de school een beschikking van het ministerie van OCW.
Meer informatie?
Voor vragen over het melden of aanvragen van een nevenvestiging kunt u terecht bij
DUO, telefoonnummer 079-3232444.
DUO Zoetermeer
Postbus 606
2700 ML Zoetermeer
Vragen over de financiële tegemoetkoming kunt u per e-mail stellen aan Sabine Roorda:
s.c.roorda@minocw.nl.

