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Aanvraag
Voorziening Regionaal Plan 
Onderwijsvoorzieningen 
(art. 23 lid 2 Regeling voorzieningenplanning vo 2020)

Dit formulier
Met dit formulier vraagt u een nieuwe voorziening aan of geeft 
u een wijziging door in een bestaande voorziening in het kader 
van het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO). Gebruik 
voor elke vestiging en elke instellingscode een nieuw formulier. 
Stuur het formulier op vóór 1 november van het kalenderjaar 
voorafgaand aan het schooljaar waarvoor de voorziening wordt 
aangevraagd. 

Opsturen
Dienst Uitvoering Onderwijs
OND/ODS
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Meer informatie
duo.nl/zakelijk
ICO/VO (070) 757 51 22  
(werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur)

      1

1.1 Nummer bevoegd gezag

1.2 Naam bevoegd gezag

1.3 Straat en huisnummer

1.4 Postcode en plaats

          2
2.1 Achternaam

2.2 Voorletter(s)

2.3 Telefoon | E-mail

      3

3.1  De aanvraag is voor

Gegevens bevoegd gezag

| 

| 

Gegevens contactpersoon
| 

| 

 |

Omschrijving aanvraag
                      Naam van het RPO 

  Een nieuw RPO                  |

   Een al goedgekeurd RPO waarvan de termijn van vijf jaar 
 verstrijkt op de datum dat het nieuw ingediende RPO moet 
 ingaan                    |       

   Een aanvulling/wijziging op een goedgekeurd RPO, waarvan de 
 termijn van vijf jaar nog niet verstreken is  
 > Lees eerst onder ‘Toelichting Algemeen’        |
 



 
 tot  

2 van 3

    4

4.1   Instellingscode en vestigings-
nummer

4.2  Naam school

4.3  Straat en huisnummer

4.4  Postcode en plaats 

4.5   Aangeboden afsluitend onder-
wijs 

 

4.6  Gewenst afsluitend onderwijs

     5

5.1  Achternaam tekenbevoegde

5.2  Voorletter(s) tekenbevoegde

5.3  Telefoon

5.4  E-mail

5.5  Datum

5.6  Plaats

5.7  Handtekening

Gegevens hoofdvestiging

    

 

|

|

 
Vbo/mavo/havo/vwo	/profielen	vbo		> Lees de toelichting 

|		 	 	 	 	 	 	 	   

|		 	 	 	 	 	 	 	   

|		 	 	 	 	 	 	 	   

|		 	 	 	 	 	 	 	   

|		 	 	 	 	 	 	 	   

|		 	 	 	 	 	 	 	   

|		 	 	 	 	 	 	 	   

Vbo/mavo/havo/vwo/profielen	vbo	> Lees de toelichting       Ingangsdatum

|		 	 	 	 	 	 	 	 	 	             

|		 	 	 	 	 	 	 	 	 	             

|		 	 	 	 	 	 	 	 	 	             

|		 	 	 	 	 	 	 	 	 	             

|		 	 	 	 	 	 	 	 	 	             

|		 	 	 	 	 	 	 	 	 	             

|		 	 	 	 	 	 	 	 	 	             

Ondertekening
Het bevoegd gezag verklaart dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben. 

|

|

|

 

|

| 

3.2   Het RPO heeft betrekking op 
de periode       
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Voorziening Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aanvraag

Toelichting
Algemeen
Er dient een nieuw RPO aangevraagd te worden als:
•  er geen RPO direct voorafgaat aan het aangevraagde RPO;
•   het ingediende RPO een ingangsdatum heeft die direct aansluit op de 

einddatum van een eerder RPO;
•   een vestiging wordt verplaatst of een deel van het onderwijsaanbod 

van een vestiging wordt verplaatst naar een andere vestiging van 
dezelfde school, beide over hemelsbreed gemeten een afstand van  
3 kilometer of meer van het huidige vestigingsadres.

Bij een nieuw RPO moet u in ieder geval de volgende documenten met 
deze aanvraag meesturen:  
•   een toelichting waaruit blijkt op welke wijze aan de in artikel 4.19 

WVO 2020 gestelde criteria wordt voldaan;
•   een beschrijving van het gevoerde overleg, waaruit blijkt met welke 

partijen is overlegd, en wat de inzet en uitkomst van de overleggen 
waren;

•   een beschrijving van de huidige en de gewenste situatie van de ver- 
deling van het onderwijsaanbod over de deelnemende scholen en de 
daar- aan verbonden vestigingen;

•  de Regiovisie;
•   de door alle betrokken bevoegde instanties ondertekende samenwer-

kingsovereenkomst.

Als tijdens een lopend RPO een aanvulling/wijziging wordt aangevraagd 
(niet zijnde een verplaatsing van een vestiging of een verplaatsing van 
een deel van het onderwijsaanbod van een vestiging naar een andere 
vestiging van dezelfde school, beide over hemelsbreed gemeten een af-
stand van 3 kilometer of meer van het huidige vestigingsadres) kan wor-
den volstaan met een door alle RPO-deelnemers ondertekende verkla-
ring, waarin zij aangeven akkoord te gaan met de aanvulling/wijziging.  

Bij 4.5 en 4.6 Aangeboden en gewenst afsluitend onderwijs 
Met afsluitend onderwijs wordt voor mavo en vbo het leerjaar 3 en hoger 
bedoeld	en	voor	havo	en	vwo	het	leerjaar	4	en	hoger.	Voor	de	profielen	
vbo kunt u de ‘Lijst met afkortingen toegestaan onderwijs’ gebruiken.  

Lijst met afkortingen toegestaan onderwijs

afkorting omschrijving

pro Praktijkonderwijs

lwoo Leerwegondersteunend onderwijs

vbo-bwi	 Profiel	Bouwen,	wonen	en	interieur
vbo-pie	 Profiel	Produceren,	installeren	en	energie
vbo-mtr	 Profiel	Mobiliteit	en	transport
vbo-mvi	 Profiel	Media,	vormgeving	en	ICT
vbo-eo	 Profiel	Economie	en	ondernemen
vbo-hbr	 Profiel	Horeca,	bakkerij	en	recreatie
Vvbo-zw	 Profiel	Zorg	en	welzijn
vbo-g	 Profiel	Groen
vbo-mte	 Profiel	Maritiem	en	techniek
vbo-dp	 Profiel	Dienstverlening	en	producten

vmbo-gl-bwi Gemengde Leerweg Bouwen, wonen en interieur
vmbo-gl-pie Gemengde Leerweg Produceren, installeren en energie
vmbo-gl-mtr Gemengde Leerweg Mobiliteit en transport
vmbo-gl-mvi Gemengde Leerweg Media, vormgeving en ICT
vmbo-gl-eo Gemengde Leerweg Economie en ondernemen
vmbo-gl-hbr Gemengde Leerweg Horeca, bakkerij en recreatie
vmbo-gl-zw	 Gemengde	Leerweg	Zorg	en	welzijn
vmbo-gl-g Gemengde Leerweg Groen
vmbo-gl-mte Gemengde Leerweg Maritiem en techniek
vmbo-gl-dp Gemengde Leerweg Dienstverlening en producten

vwo Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

havo Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs

mavo Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs
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