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aanvraag met spoedeisend karakter  
 
Procedure aanvraag met spoedeisend belang 
De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Leiderdorp 2015 voorziet in de mogelijkheid om 
de aanvraag van de Leo Kanner Onderwijsgroep te behandelen als een aanvraag met spoedeisend 
belang. Dit is een aanvraag voor het bekostigen van een voorziening die gelet op de voortgang van 
het onderwijs geen uitstel kan lijden. 
 
Belangrijke aspecten in de aanvraagprocedure zijn: 
• Het college beslist binnen zes weken nadat de aanvraag is ontvangen of informeert de aanvrager 

wanneer hij de beschikking tegemoet kan worden gezien, 
• De aangevraagde voorziening wordt toegewezen, indien het college heeft vastgesteld dat het 

treffen van de voorziening, gelet op de voortgang van het onderwijs, geen uitstel kan lijden en 
geen van de in de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en Wet op het 
voortgezet onderwijs opgenomen weigeringsgronden van toepassing is. Bij deze vaststelling past 
het college de regels toe met betrekking tot:  
‒ de beoordelingscriteria;  
‒ de prognosecriteria;  
‒ de oppervlakte en indeling van gebouwen, 

• Indien de aanvraag wordt toegewezen, vermeldt het college welk genormeerd bedrag voor de 
toegewezen voorziening beschikbaar wordt gesteld dan wel wat het geraamde bedrag is,  

• Binnen drie maanden na bekendmaking van een beslissing als bedoeld in het eerste lid, geeft de 
aanvrager een bouwopdracht of sluit hij een koop-, huur of erfpachtovereenkomst af.  

 
Beoordelingscriteria  
De noodzaak van het in gebruik nemen van een gebouw is aanwezig als: 
• als het huidige gebouw moet worden vervangen of uitgebreid, 
• de te huisvesten leerlingen aanwezig zijn of kunnen worden verwacht,  
• de kosten van het in gebruik nemen en aanpassen naar oordeel van het college in redelijke  

verhouding staan tot de kosten van vervangende bouw of uitbreiding. 
 
De noodzaak van de eerste aanschaf van onderwijsleerpakket en meubilair of leer- en hulpmiddelen 
ontstaat wanneer een voorziening wordt toegekend die uitbreiding van de totale 
huisvestingscapaciteit van de school tot gevolg heeft en deze niet voor 1 januari 2015 is bekostigd, 
 
Prognose 
De prognose van een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs moet inzicht 
geven in: 
a. het voedingsgebied, 
b. de plaats waar het onderwijs moet worden gegeven, 
c. de voorgestelde datum van ingang van bekostiging. 
Het voedingsgebied van de Leo Kanner VSO-school betreft de regiogemeenten Hillegom, Kaag en 
Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en 
Zoeterwoude. Voor de uitbreiding van de Leo Kannerschool is geen berekening van het aantal te 
verwachten leerlingen beschikbaar. Dit is hier niet mogelijk omdat het een nieuwe opleiding betreft 
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die bedoeld is voor een zeer specifieke doelgroep die tot nu toe andersoortig onderwijs volgt bij de 
andere VSO vestigingen van de Leo Kannerschool.  
 
Vaststellen oppervlakte en indeling gebouwen 
De ruimtebehoefte voor een school voor voortgezet speciaal onderwijs wordt bepaald aan de hand 
van de onderwijssoort, de categorie), het type vestiging en het aantal leerlingen. De ruimtebehoefte 
wordt berekend met de formule: 
R = V + f * L, waarbij 
R = Ruimtebehoefte in vierkante meter bruto vloeroppervlakte, afgerond op hele vierkante meter. 
V = Vaste voet in vierkante meter bruto (voor nevenvestigingen geldt geen vaste voet) 
f  = Factor (vierkante meter bruto vloeroppervlakte per leerling) overeenkomstig de tabel waarin is 
opgenomen een overzicht van f (vierkante meter bruto vloeroppervlakte per leerling), per 
onderwijssoort. 
L = Aantal leerlingen dat op 1 oktober voorafgaande aan elk jaar waarop de prognose betrekking 
heeft op de school zijn ingeschreven. 
 
Berekening normatieve oppervlakte: 
De normatieve ruimtebehoefte voor de beoogde 60 leerlingen is: 
Aantal leerlingen * aantal m2 per leerling op basis van de factor =  60 * 12,2 = 732 m2 bruto 
vloeroppervlak. De beschikbaar te stellen ruimte heeft een oppervlakte van 748 m2. Het beschikbaar 
te geven oppervlak komt dus nagenoeg overeen met het genormeerde oppervlak. 
 
Eerste inrichting 
De vergoeding voor een school voor voortgezet speciaal onderwijs wordt bepaald op basis van de 
ruimtebehoefte van het aantal aanwezige leerlingen (38 leerlingen per 1-9-2016) vermenigvuldigd 
met een in de verordening opgenomen bedrag per m2 voor VSO onderwijs. 
De ruimtebehoefte van 38 leerlingen is: 38 * 12,2 = 463,6 m2 
Het beschikbaar te stellen bedrag is: bedrag / m2 * oppervlak: € 141,25 * 463,6= €65.483. 
 


