Krijn van Beek
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Aan:
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Arts, Jeroen <j.a.p.arts@minocw.nl>
donderdag 14 januari 2016 9:19
undisclosed-recipients:
Internetconsultatie en veldraadpleging over het Wetsvoorstel meer ruimte voor
nieuwe scholen (MRvNS)
wet 13 01 2016.pdf

Geachte heer/mevrouw,

In juli 2015 kondigde staatsecretaris Dekker zijn voornemen aan om het systeem van scholenstichting
te moderniseren. De afgelopen maanden is dit voornemen in overleg met een groot aantal partijen
uitgewerkt. Inmiddels ligt er een Conceptwetsvoorstel meer ruimte voor nieuwe scholen. In de bijlage
bij deze e-mail vindt u het wetsvoorstel inclusief een samenvatting (p. 20-21).
Vanaf vandaag kunnen belanghebbenden en betrokkenen reageren op het voorstel door deel te nemen
aan een internetconsultatie. U kunt de internetconsultatie vinden op https://www.internetconsultatie.nl/
door te zoeken op ‘meer ruimte voor nieuwe scholen’. De sluitingsdatum van de internetconsultatie is
maandag 29 februari.
Deze internetconsultatie is voor ons een belangrijk moment voor dialoog met belanghebbenden en
betrokkenen. Wij willen u dan ook graag uitnodigen om met ons in gesprek te gaan. We nodigen u van
harte uit om mee te doen aan een van de volgende consultatiebijeenkomsten:
• maandag 18 januari, 14.00 – 16.00 uur, Den Haag;
• dinsdag 2 februari, 18.00 – 20.00 uur, Eindhoven;
• maandag 8 februari, 18.00 – 20.00 uur, Amsterdam;
• dinsdag 9 februari, 18.00 – 20.00 uur, Zwolle.
Na aanmelding ontvangt u meer informatie over de betreffende bijeenkomst. Gezien het tijdstip van de
laatste drie regiobijeenkomsten wordt er voor een lichte maaltijd gezorgd.
U kunt zich aanmelden door deze e-mail te beantwoorden (of door een e-mail te sturen naar
j.a.p.arts@minocw.nl). Wilt u aangeven welke bijeenkomst(en) u wilt bezoeken en daarbij uw naam,
functie, organisatie en contactgegevens vermelden? Het aantal plaatsen per bijeenkomst is beperkt, dus
reageer snel.
Wij vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om op het voorstel te reageren. Wij willen u daarom
vragen om de informatie uit deze e-mail onder uw achterban te verspreiden.
Mocht u niet de juiste persoon zijn binnen uw organisatie om een reactie te geven op bovenstaande,
gelieve dan deze e-mail door te sturen naar de juiste personen binnen uw organisatie.
Indien u nog vragen heeft of niet aanwezig kunt zijn bij de regiobijeenkomsten, maar toch graag
betrokken wilt blijven, kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan Jeroen Arts
(j.a.p.arts@minocw.nl).

Graag tot ziens!

Met vriendelijke groet,

Alida Oppers
directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs

[Paginanummer]

