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Stichting Tjalling Koopmans College 
de heer M. van Denderen 
Postbus 36026 
1020 MA AMSTERDAM 

2 6  APR, 2 017 
Datum 
Betreft 	uitstel besluitvorming aanvragen ex artikel 65 WVO 

Den Haag en Harderwijk 

Geachte heer Van Denderen, 

U heeft aanvragen ingediend op grond van artikel 65 van de Wet op het 
voortgezet onderwijs (WVO) om met ingang van 1 augustus 2018 voor 
bekostiging in aanmerking te brengen: 

1. een scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo in Den Haag; 
2. een school voor havo in Harderwijk. 

In vervoig op uw telefoongesprek van 5 april jongstleden met de heer 
Luinge, bevestig ik hierbij dat het niet lukt om voor de in artikel 66 derde 
lid van de WVO genoemde datum van 1 mei volgend op de aanvraag, te 
besluiten op uw aanvragen. Ik streef er nu naar om de besluiten voor 15 
juni 2017 te nemen. 

Wanneer u aanvullende vragen heeft vindt u op www.duo.nl  onder 
'Zakelijk` meer informatie. U klikt op 'Instellingsinformatie' voor 
informatie over bekostiging. 

Hoogachtend, 
De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
namens daze, 
5 1 2e 	/BKP/Productie 1 

Europaweg 2 
2711 AH Zoetermeer 
Postbus 606 
2700 ML Zoetermeer 

Doorkiesnummer 
079-3232444 

Bereikbaar op werkdagen 
Van 09:00 - 17:00 

Onze referentie 
OND/ODS-2017/10461 

Uw brief van 
31 oktober 2016 



a 
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42639 
Stg. Tjalling Koopmans College 
Postbus 36026 
1020 MA AMSTERDAM 

Datum 	20 december 2017 
Betreft 	Afrekening uitkeringskosten 2017 (30UV) 

Rijnstraat 50 
2515 XP Den Haag 
Postbus 606 
2700 ML Zoetermeer 

Doorkiesnummer 

Bereikbaar op werkdagen 
van 9:00 - 17:00 

Onze referentie 
OND/ODS-2017/16058 M 

Uw brief van 

Uw referentie 

Bijlagen 

Juridische grondsiagen: Artikel 96n van de Wet op het Voortgezet 
onderwijs, artikel 15f, eerste lid, en artikel 15g van het 
Bekostigingsbesluit WVO en artikel 3, tweede lid, van de regeling nadere 
voorschriften met betrekking tot de verrekening van uitkeringskosten. 

Geachte heer, mevrouw, 

Artikel 96n van de WVO en artikelen 15f en 15g van het 
Bekostigingsbesluit WVO schrijven voor dat er op de bekostiging een 
bedrag in mindering wordt gebracht in verband met de kosten van 
uitkeringen. Artikel 3, tweede lid, van de regeling nadere voorschriften 
met betrekking tot de verrekening van uitkeringskosten geeft aan dat de 
definitieve vaststelling van de vermindering jaarlijks plaats vindt in 
december. Deze vaststelling is gebaseerd op de werkelijke 
uitkeringskosten in 2017. Hierbij informeer ik u over de definitieve 
vaststelling voor het collectieve deel van de uitkeringskosten. 

Collectieve deel 
Onder het collectieve deel van de uitkeringskosten worden enerzijds, voor 
zover positief getoetst door het Participatiefonds, de kosten verstaan, die 
voortvloeien uit uitkeringen met een ontslagdatum voor 1 januari 2007. 
Anderzijds wordt hieronder 75% van de uitkeringskosten verstaan, die 
voortvloeien uit uitkeringen met een ontslagdatum vanaf 1 januari 2007. 

Het collectieve deel 	 € 70.463.871,00 

AF: voorlopige collectieve inhouding 	€ 74.995.052,00 

Het teveel betaalde collectieve aandeel 	€ 4.531.181,00 

0 
O 

O 
tn 
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Per saldo hebben de VO instellingen € 4.531.181,00 te veel aan het collectieve 
deel van de uitkeringskosten betaald. Het bedrag dat per VO instelling wordt 
verrekend is bepaald aan de hand van de volgende formule: 

Personele rijksbijdrage VO instelling / (totale personele rijksbijdrage VO 
instellingen/100) = percentage 

Voor uw VO instelling resulteert deze berekening in een percentage van 0,0304%. 
Dit houdt in dat uw VO instelling 0,0304 x € 4.531.181,00 = € 1.378,46 te veel 
heeft betaald aan het collectieve deel. Dit bedrag zal worden verrekend in de 
maand december 2017. 

Wanneer u aanvullende vragen heeft vindt u op www.duo.nlonder 'Zakelijk' meer 
informatie. U klikt op 'Instellingsinformatie' voor informatie over bekostiging. 

ibjnstraat 50 
2515 XP Den Haag 
Postbus 606 
2700 ML Zoetermeer 

Doorkiesnummer 

Bereikbaar op werkdagen 
van 9:00 - 17:00 

Onze referentie 
OND/ODS-2017/16058 M 

Uw brief van 

Uw referentie 

Hoogachtend, 
De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, 
namens deze, 
manager OI/BKP/Productie 1 

5 1 2e 

Rob Binda 

Vanaf 4 september 2017 is DUO Zoetermeer verhuisd naar Den Haag. 
Het nieuwe bezoekadres: Rijnstraat 50, 2515XP, Den Haag. 
De overige contactgegevens wijzigen niet. 

Een belanghebbende Iran tegen dit besluit binnen zes waken na de dag waarop het beshot hem is toegezonden 
schriftelijk bezwaar maken. De belanghebbende dient daartoe een bezwaarschrift In bij de minister van OCW, 
onder vermeldrng van 'Bezwaar', ter attentie van DUO, postbus 606, 2700 ML in Zoetermeer. Meer informabe 	Blad 
over het ',taken van be:waar vindt u op https:/lwww.duo.nl/zakelljk,•oneens-met-duo/bezwaar-rnaken.jsp. 	 2/2 
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Stichting Tjalling Koopmans College 
de heer M. van Denderen 
Postbus 36026 
1020 MA AMSTERDAM 

0 1 JUNI 2017 

Datum 
Betreft 

	

	uitstel besluitvorming aanvragen ex artikel 65 WVO 
Den Haag en Harderwijk 

Europaweg 2 
2711 AH Zoetermeer 
Postbus 606 
2700 ML Zoetermeer 

Doorkiesnummer 
079-3232444 

Bereikbaar op werkdagen 
van 9:00 - 17:00 

Onze referentie 
OND/ODS-2017/10955 M 

Uw brief van 
31 oktober 2016 

Geachte heer Van Denderen, 

U heeft aanvragen ingediend op grond van artikel 65 van de Wet op het 
voortgezet onderwijs (WVO) om met ingang van 1 augustus 2018 voor 
bekostiging in aanmerking te brengen: 

1. een scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo in Den Haag; 
2. een school voor havo in Harderwijk. 

Met mijn brief van 26 april 2017 (kenmerk OND/ODS-2017/10461 M), 
heb ik u bericht dat het niet zou lukken om voor de in artikel 66 derde lid 
van de WVO genoemde datum van 1 mei volgend op de aanvraag, te 
besluiten op  uw  aanvraag. In vervolg op het onlangs met de heer Luinge 
gevoerde telefoongesprek bericht ik u dat het niet opportuun is om voor 
de in mijn brief van 26 april genoemde datum van 15 juni 2017 te 
besluiten. Ik streef er nu naar om het besluit voor 15 juli 2017 te nemen. 

Wanneer u aanvullende vragen heeft vindt u op www.duo.nl  onder 
'Zakelijk' meer informatie. U klikt op 'Instellingsinformatie' voor 
informatie over bekostiging. 

Hoogachtend, 
De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
namens deze,  
Mnnanor nt/Rk'PADrnritirtip 1 

5.1.2e 
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TREFVV 	VORM: (tVj3 
1-0.6:1)5 

REG d d  _  2 NOV, 2017 

AFDV: 	i - .4.0te  
REG NR.: vet_9/1.v1.71t3832.  

Aanvraag 
Stichting nieuwe afdeling, school 
of scholengemeenschap en 
splitsing school of scholen-
gemeenschap per 1 augustus t+2 
(Bijlage 2) 

Algemene gegevens 

Zie ook bijgevoegde toelichting 

Opsturen 
DUO, OND/ODS, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer 

Meer informatie 
www.ocwduo.n1 
ICO/VO (079) 323 24 44 

1 	Aanvrager (rechtspersoon) 
1.1 Bestuursnummer 

1.2 Naam 

1.3 Telefoon 

1.4 Adres 

1.5 Postcode en plaats 

1.6 Naam eventuele gemachtigde  

; Tjalling Koopmans College Tilburg 

15.1.2.e 

; Postbus 36026  

1020 MA 	Amsterdam 

2 	Gevraagde of te splitsen school c.q. afdeling 
2.1 Onderwijssoort 
	 I MAVO  

2.2 Gemeente van vestiging 
	; Tilburg 

2.3 .2ichting 
	

0 Openbaar (OP) 	 PC/ AB 

❑ Algemeen bijzonder (AB) 
	

0 PC/RK 

0 Protestants christelijk (PC) 
	

0 PC/RK/AB 

2.4 School/scholengemeenschap 
waarvan gevraagde of te 
splitsen school c.q. afdeling 
deel zou uitmaken 

0 Rooms katholiek (RK) 	0 RK/AB 

511  Anders, nI.GP/EV/HIN/ISLJAB/HUM/30/REF/RK/PC 

> Zowel naam als onderwyssoort vermelden 

; Tjalling Koopmans College Tilburg HAVO en VWO 

59038 
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2 van 4 

Aanvraag stichting nieuwe afdellng, school of scholengemeenschap en 
splitsing school of scholengemeenschap per 1 augustus t+2 
(Bijlage 2) 
Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetensehap 

> N. v. t indien niet bestaande school 

2.5 BRIN-nummer 

2.6 Andere gelijktijdig 
aangevraagde of to splitsen 
scholen of afdelingen die deel 
uit zou(den) maken van 
de beoogde school/ 
scholengemeenschap 

2.7 Bijlagen  

Bijgevoegd bij dit formulier 

EC Statuten  

Prognoseformulieren  

Samenstelling bestuur 	 hi Raadsbesluit/Bestuursbesluit 

Informatie huisvestingssituatie 	❑  Anders, nl. 

3 	Herhalingsaanvraag 
3.1 Aanvraag is eerder 	0 t-1 

ingediend in jaar 
t-2 

t-3  

eerder 

3.2 Veranderde omstandigheden G Ja, gegevens op aparte bijlage vermelden 
oz nieuwe feiten 

C Nee 

4 	Prognose 
4.1 Aantal leerlingen schooljaar g t+6 - t+7 

t+10 - t+11  

5.1 Datum 

5 	Datum verzoek 
127-10-2017 

5.1.2e 

5.2 Handtekening bey( 
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3 van 4 

Aanvraag Stichting nieuwe afdeling, school of scholengemeenschap en 
splitsing school of scholengemeenschap per 1 augustus t+2 
(Bijlage 2) 
Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

1 	School 
Naam en pleats van scholen in omgeving + relevante nevenvestigingen 	Richting 	 BRIN-numrne7 

	

2 	Prognose gemeenten (nodaal gebied) van het (bruto) 
voedingsgebied* 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 

	

2.1 N Jrnmer nodaal gebied 	!Tilburg 	iGoirle 	I Gilze en Rijed 

2.2 Gemeente 	 10855 	10785 	I 0784  

2.3 Viercijferige postcode 
gebieden 

Gemiddeld aantal 12/13-jarigen (BGenl), in jaar t+6 
en t+10 per gemeente in het voedingsgebied 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 

3.1 t+6 	 12099 	1268 	1303 

3.2 t+10 
	 1 2068 	1265 	1290 

4a Deelnamepercentage verlangde richting, d.w.z. indirecte 
meting, groep 3, basisonderwijs 1-10-t-1 

2 
	

3 	4 	5 	6 	7 	8 

1 12 	1 4 	I10 

lab 	tab 	ab 

4b Deelname verlangde richting als uitkomst directe meting 
(indien van toepassing) 

4.1 Deelnamepercentage 

5 	Verwachte deelname (in procenten) in leerjaar 1 van de 
gevraagde of to splitsen schoolsoort/afdeling van het 
gemiddeld aantal 12/13-jarigen 
Voor Schoolsoort 

schooljaar 	 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 

5.1 t+5 - t+7 
	 129,58 	%I29,35 	%I 26,04 	%I 	 %I 	%I 	 0/0 

5.2 t+10 - t+11 
	

%I 	 %I 
	%I 	%1 	%1 	%I 
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4 van 4 

Aanvraag Stichting nieuwe afdeling, school of scholengemeenschap en 
splitsing school of scholengemeenschap per 1 augustus t+2 
(Bijlage 2) 
Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Voor VB0-afdelingen 

s:hooljaar 	 1 	 2 	 3 	 4 	 6 	 7 	 8 

5.1 t+6 - t+7 	 I 	0/01 	0/01 	%1 
	

%1 
	

%1 	%1 	%1  

5.2 t+10 - t+11 	 I 	1%1 	%1 	%I 
	Oki 	 %1 	%1 	%1 	% 

6.1 Zie toelichting* 

6 	Landelijke vermenigvuldigingsfactor 
14,1 

7 	Verwacht bruto potentieel 

schooljaar 

7.1 t+6 - t+7 

7.2 t+10 - t+11 

1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 
igelijk aan 

inetto 

8 	Netto potentieel verlangde richting gemeente 
schooljaar 	 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	Totaal potentieel voedingsgebled 

7.1 t+6 - 1+7 	 1 305 	112 	132 	I 	 I 	I 	I 	1350 

7.2 t+ 10 - t+11 	 1300 	114 	1 36 	I 	I 	I 	I 	I 	1344 
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TREFw.: sl 5V VORM: t V3 
TEAM,;„  oa3  .17,Fi.10I\JR.: 112635 

REG. d.d _  2 NOV. 2017 

AFDV: 	,c-2010  
REG.NR.: 0691=Lo ‘38.31( 

Aanvraag 
Stichting nieuwe afdeling, school 
of scholengemeenschap en 
splitsing school of scholen-
gemeenschap per 1 augustus t+2 
(Bijlage 2) 

Algemene gegevens 

Zie ook bijgevoegde toelichting 

Opsturen 
DUO, OND/ODS, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer 

Meer Informatle 
www.ocwduo.n1 
ICO/VO (079) 323 24 44 

1 	Aanvrager (rechtspersoon) 
1.1 Bestuursnummer 

1.2 Naam 	 ITjallIng Koopmans College Tilburg 

1.3 Telefoon 	5.1.2.e 
1.4 Pdres 	 !Postbus 36026 

1.5 Postcode en pleats 	1 1020 MA 	Amsterdam 

1.6 Naam eventuele gemachtigde 	1  

2.1 Onderwijssoort 

2.2 Gemeente van vestiging 

2.3 Richting 

2 	Gevraagde of te splitsen school c.q. afdeling 
IHAVO  

ITilburg 

0 Openbaar (OP) 	 0 PC/AB 

2.4 School/scholengemeenschap 
waarvan gevraagde of te 
splitsen school c.q. afdeling 
deel zou uitmaken 

0 Algemeen bijzonder (AB) 	O PC/RK 

0 Protestants christelijk (PC) 	0 PC/RK/AB 

0 Rooms katholiek (RK) 	0 RK/AB 

E Anders, nI.GF/EV/HIN/ISL/AB/HUM/JO/REF/RK/PC 

> Zowel naam als onderwijssoort vermelden 

jTjalling Koopmans College Tilburg MAVO en VWO 

S9038 
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2 van 4 

Aanvraag Stichting nieuwe afdeling, school of scholengemeenschap en 
splitsing school of scholengemeenschap per 1 augustus t+2 
(Bijlage 2) 
Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cu!tour en Wetenschap 

> N.v.t indien niet bestaande school 

Bijgevoegd bij dit formuller 

K Statuten 	 K Samenstelling bestuur 	 K Raadsbesluit/Bestuursbesluit 

K Prognoseformulieren 	K Informatie huisvestingssituatie 	0 Anders, nl. 

2.5 BRIN-nummer 

2.6 Andere gelijktijdig 
aangevraagde of to splitsen 
snolen of afdelingen die deel 
uit zou(den) maken van 
de beoogde school/ 
sciolengemeenschap 

2.7 Bi:lagen 

3 	Herhalingsaanvraag 
3.1 Aanvraag is eerder 	0 t-1 

inlediend in jaar 
❑ t-2 

0 t-3 

eerder 

3.2 Veranderde omstandigheden ❑  Ja, gegevens op aparte bijiage vermelden 
of nieuwe feiten 

0 Nee 

4 	Prognose 
4.1 /Narital leerlingen schooljaar K t+6 - t+7 

K t+10 - t+11 

5 	Datum verzoek 
5.1 Catum 27-10-2017 

5.1.2e 

5.2 t-andtekening bevoegd 
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3  van  4 

Aanvraag Richting nieuwe afdeling, school of scholengemeenschap en 
splitsing school of scholengemeenschap per 1 augustus t+2 
(Bijlage 2) 
Dienst Ultvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

1 	School 
Naam en pleats van scholen in omgeving + relevante nevenvestigingen 	Richting 	 BR1N-nummer 

	

2 	Prognose gemeenten (nodaal gebied) van het (bruto) 
voedingsgebied* 

1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 

	

2.1 Nummer nodaal gebied 
	!Tilburg 	iGoirle 	I Gilze en Rijer1 

2.2 Gemeente 	 10855 	10785 	10784 

2.3 Viercijferige postcode 
gebieden 

3 	Gemiddeld aantal 12/13-jarigen (BGen1), in jaar t+6 
en t+10 per gemeente in het voedingsgebied 

1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 

3.1 t+6 	 12099 	1268 	1303 

3.2 1+10 	 1 2068 	1265 	I 290 

4a Deelnamepercentage verlangde richting, d.w.z. indirecte 
meting, groep 3, basisonderwijs 1-10-t-1 

2 	 3 	 4 	S 	 6 	 7 	 8 

1 12 	1 4 	 10 

lab 	lab 	I ab 

4b Deelname verlangde richting als uitkomst directe meting 
(indien van toepassing) 

4.1 Deelnamepercentage 

5 	Verwachte deelname (in procenten) in leerjaar 1 van de 
gevraagde of to splitsen schoolsoort/afdeling van het 
gemiddeld aantal 12/13-jarigen 
Voor Schoolsoort 

schooljaar 	 1 	 2 	 3 	 4 	 6 	 7 	 8 

5.1 t+6 - t+7 	 125,10 	%125,60 	%1 23,00 	%I 	%! 	8'0  I 	%  1 	%  

5.2 :+10 - t+11 	 I 	%I 	%I 	%I 	%1 	%l 	%I 	%I  
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4 van 4 

Aanvraag Stichting nieuwe afdeling, school of scholengemeenschap en 
splitsing school of scholengemeenschap per 1 augustus t+2 
(Bijlage 2) 
Dienst L.htvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Voor VB0-aidelingen 

schooljaar 	 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 

5.1 t+5 - t-i-7 	 I 	%I 	%I 	%I 	%I 	0/01 	okI 	%I 
	

% 

5.2 t+10 - [4-11 	 I 	%I 	%I 	0/01 	%1 	%I 	%1 	%I 

6.1 Zie toelichtingt 

6 	Landelijke vermenigvuldigingsfactor 
15,5 

7 	Verwacht bruto potentieel 

sciooljaar 

7.1 t-6 - t+7 

7.2 t+10 - t+11 

2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 

igelijk aan 

inetto 

8 	Netto potentieel verlangde richting gemeente 
schooljaar 	 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	Totaal potentieel voedingsgebied 

7.1 t+6 - t+7 
	

347 
	115 	38 	1 	 I 	I 

	 1401 

7.2 t+10 - t+11 
	

342 
	114 
	

136 
	 1394 
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IREFVV.:6i5V VORM: Pt  11,13  
TEAM„  OD.5 RRINNR.:  L/10,5  

REG. d d _  2 MOV. 2017 

AFDV: 	l - 	Zok 
REG.NR.: 0141)(1,0n) 0034 

Aanvraag 
Stichting nieuwe afdeling, school 
of scholengemeenschap en 
splitsing school of scholen-
gemeenschap per 1 augustus t+2 
(Bijlage 2) 

Algemene gegevens 

Zie ook bijgevoegde toelichting 

Opsturen 
DUO, OND/ODS, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer 

Meer Informatle 
www.ocwduo.nl  
ICON° (079) 323 24 44 

1 	Aanvrager (rechtspersoon) 
1.1 Bestuursnummer 

1.2 Naam 	 1Tjalling Koopmans College Tilburg 

1.3 Telefoon 	5.1.2.e 
1.4 Aires 	 !Postbus 36026 

1.5 Postcode en pleats 	1 1020 MA 

1.6 Naam eventuele gemachtigde 

Amsterdam 

2.1 Cenderwijssoort 

2.2 Gemeente van vestiging 

2.3 Rjchting 

2 	Gevraagde of te splitsen school c.q. afdeling 
ivwo  
I Tilburg 

Openbaar (OP) 	 0 PC/AB 

2.4 School/scholengemeenschap 
inaarvan gevraagde of te 
splitsen school c.q. afdeling 
deel zou uitmaken 

0 Algemeen bijzonder (AB) 	0 PC/RK 

0 Protestants christelijk (PC) 	0 PC/RK/AB 

0 Rooms katholiek (RK) 	0 RK/AB 

Z Anders, nI.GF/EV/FIIN/ISL/AB/HUM/.30/REF/RK/PC 

> Zowel naam als onderwyssoort vermelden 

Tjalling Koopmans College Tilburg MAVO en HAVO 

59038 
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2 van 4 

Aanvraag Stichting nieuwe afdeling, school of scholengemeenschap en 
splitsing school of scholengemeenschap per 1 augustus t+2 
(Bijlage 2) 
Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

> N.V.tindien niet bestaande school 

2.5 BR1N-nummer 

2.6 Andere gelijktijdig 
aangevraagde of to splitsen 
scholen of afdelingen die deel 
uit zou(den) maken van 
de beoogde school/ 
scholengemeenschap 	Bijgevoegd bij dit formulier 

2.7 B jlagen 	 Statuten Samenstelling bestuur 	 X Raadsbesluit/Bestuursbesluit 

Prognoseformulieren 
	

Bl Informatie huisvestingssituatie 	0 Anders, nl. 

3 	Herhalingsaanvraag 
3.1 Aanvraag is eerder 	U t-1 

ir gediend in jaar 
0 t-2 

❑ t-3 

0 eerder 

3.2 Veranderde omstandigheden 0 Ja, gegevens op aparte bijlage vermelden 
of nieuwe Felten 

0 Nee 

4 	Prognose 
4.1 Pant& leerlingen schooljaar 81 t+6 - t+7 

Et1t+10 - t+11 

5.1 Datum 

5 	Datum verzoek 
127-10-2017 

5.1.2e 

5.2 Handtekening bevoegc 
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3 van 4 

Aanvraag Stichting nieuwe afdeling, school of scholengemeenschap en 
splitsing school of scholengemeenschap per 1 augustus t+2 
(Bijlage 2) 
Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

School 
Naam en pleats van scholen in omgevIng + relevante nevenvestigIngen 	Richting 	 BRIN-nummer 

2 	Prognose gemeenten (nodaal gebied) van het (bruto) 
voedingsgebied* 

1 	2 	3 	 4 	 5 	6 	 8 

2.1 Nummer nodaal gebied 	!Tilburg 	iGoirle 	I Gilze en Rnen  

2.2 Gemeente 	 10855 	10785 	I 0784 

2.3 Viercijferige postcode 
gthieden 

3 	Gemiddeld aantal 12/13-jarigen (BGen1), in jaar t+6 
en t+10 per gemeente in het voedingsgebied 

1 	2 	3 	 4 	5 	 7 	8 

3.1 t+6 	 12099 	1268 	1303 	I 	I 	 I 	I  

3.2 t-'-10 	 12068 	1265 	1 290 	I 	I 	 I 	I  

4a Deelnamepercentage verlangde richting, d.w.z. indirecte 
meting, groep 3, basisonderwijs 1-10-t-1 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 

1 12 	 110 

lab 	ab 	ab 

4b Deelname verlangde richting als uitkomst directe meting 
(indien van toepassing) 

4.1 Ceelnamepercentage 0/0  

5 	Verwachte deelname (in procenten) in leerjaar 1 van de 
gevraagde of to splitsen schoolsoort/afdeling van het 
gemiddeld aantal 12/13-jarigen 
Voor Schoolsoort 

hooijaar 	 1 	2 	3 	4 	5 
	

6 
	

7 	8 

5.1 t+6 - t+7 
	 120,00 	%123,00 	%I 20,60 	%I 	%I 

	%I 

5.2 t+10 - 1+11 
	

I 	%I 	cy01 	0/01 	%I 
	

%I 
	%I 
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• 	 Aanvraag Stichting nieuwe afdeling, school of scholengemeenschap en 
splitsing school of scholengemeenschap per 1 augustus t+2 
(Bijlage 2) 
Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Voor VI30-afdelingen 

school;aar 	 2 
	

3 
	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 

5.1 t+6 - t+7 
	

1%1 
	 %I 	 %I 	 %I 	 0/01 	%I 	 %I 

	 00  

5.2 1+10 - t+11 
	

901 	%I 	%1 	%1 	%1 

6.1 Zie toelichtIng* 

6 	Landelijke vermenigvuldigingsfactor 
15,7 

5 	 6 

1282 	113 	l 34 	1 	I 	 1 

scnooljaar 

7.1 t+6 - t+7 

7.2 t+10 - t+11 

schooljaar 

7.1 1+5 - t+7 

7.2 1+10-1+11 

7 	Verwacht bruto potentieel 

1 
	

2 
	

3 
	 4 

igelijk aan 	 1  

inetto 	 1  

7 	 8 

1 

Totaal potentieel voedingsgebied 

1336 

1330 

8 	Netto potentieel verlangde richting gemeente 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 

287 	114 	135 



Postadres 
Postbus 36026 

1020 MA Amsterdam 

Amsterdam, 21 juni 2017 

Bezoekadres 
Easter Omwei 7 

9254 GM Hurdegaryp 
5.1.2.e 

51A 

Stichting Tjalling Koopmans College 
www.tiallingkoopmans.sypo.n1 

college 0 
o 1 0 • • 1 
_1 0 0 • • 1_ 

DUO/BEK 
Postbus 606 
2700 ML Zoetermeer 

Betreft: Aanvraag bekostiging nieuwe school in tweede en volgende jaren. 
BRIN 3OUV 

Geachte heer, mevrouw, 

Met ingang van 1 augustus 2017 stijgt het aantal leerlingen aan het Tjalling Koopmans 
College (BRIN3OUV) van 275 naar 355 leerlingen. Zoals bekend is de bekostiging voor 
de maanden augustus t/m december echter gebaseerd op het aantal leerlingen 
ingeschreven op 1 oktober 2016, te weten 275. Dit is uiteraard niet voldoende om alle 
docenten in te huren voor de 355 leerlingen. 

Vanwege de leerlingengroei dien ik daarom bij deze een verzoek in om de bekostiging 
voor de maanden augustus t/m december te baseren op 355 leerlingen. Dit verzoek is 
gebaseerd op: Regeling aanvullende bekostiging nevenvestiging en start- en 
aanvullende bekostiging nieuwe school VO, artikel 7 lid 1: "Het bevoegd gezag van de 
nieuwe school kan op grond van artikel 85a, tweede lid van de W.V.O., een aanvraag 
indienen voor een aanvullende bekostiging vanwege leerlingengroei". 	Omdat de 
Minister volgens artikel 85a tweede lid de aanvraag honoreert afhankelijk van een 
beoordeling van de financiele positie aan de hand van de jaarrekening over het 
voorafgaande kalenderjaar, treft u als bijlage de jaarrekening 2016 aan. Uiteraard 
hebben wij de docenten voor het komend schooljaar inmiddels aangetrokken. 
Aangezien wij alle bekostiging besteden aan het primaire proces, zoals ook door de 
inspectie is vastgesteld, en wij als beginnende school geen reserves hebben kunnen 
opbouwen, verzoek ik u o op deze aanvraag voor aanvullende bekostiging vanwege 
leerlingengroei met spged 	reageren. 



-6; 51A 

Financiele Kengetallen 

	

2016 	2015 
Solvabiliteit 1 	 72% 	69% 
Solvabiliteit 2 	 73% 	69% 

Liquiditeit (current ratio) 	2,61 	 5 

Rentabiliteit (%) 	 12,6% 	20,6% 

Weerstandsvermogen 	24% 	18% 
Financiele buffer 	 18% 	22% 
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Balans per 31 december 2016 
(na resultaatsbestemming) 

	

31 december 2016 	31 december 2015 
1 	Activa 

Vaste Activa 
1.2 	Materiele vaste activa 	 296.179 	 257.881 
1.3 	Financiele vaste activa 	 7.159 	 7.159 

Totaal vaste activa 	 303.338 	 265.040 

Vlottende activa 
1.4 	Vorderingen 	 36.165 	 39.574 
1.5 	Liquide middelen 	 677.459 	 435.541 

Totaal vlottende activa 	 717.624 	 475.115 

Totaal activa 	 1.016.962 	 740.155 

2 	Passiva 

51A 

	

2.1 	Eigen vermogen 
	 733.992 	 508.484 

	

2.2 	Voorzieningen 
	 9.433 	 6.874 

	

2.3 	Langlopende schulden 
	 130.000 

	

2.4 	Kortlopende schulden 	 273.537 	 94.797 

Totaal passiva 	 1.016.962 	 740.155 
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Staat van Baten en Lasten 2016 

51A 

	

2016 	Begroot 2016 	 2015 

	

1.817.845 	1.534.000 	1.381.465 

	

142.113 	120.000 	 99.277 

	

19.318 	 50.571 

	

1.979.276 	1.654.000 	1.531.313 

	

1.146.895 	 960.000 	 762.909 

	

104.191 	 71.000 	 69.728 

	

136.815 	 84.000 	 66.909 

	

357.955 	380.000 	 309.018 

	

1.745.856 	1.495.000 	1.208.564 

Baten 
3.1 	Rijksbijdragen 
3.2 	Overige overheidsbijdragen 
3.4 	Overige baten.  

Totaal Baten 

Lasten 
4.1 	Personeelslasten 
4.2 	Afschrijvingen 
4.3 	Huisvestingslasten 
4.4 	Overige lasten 

Totaal Lasten 

Saldo Baten en Lasten 	 233.420 	159.000 	 318.749 

5 	Financiele baten en lasten 	 -7.911 	 -11.000 	 -8.069 

Resultaat 	 225.509 	148.000 	 314.680 
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Kasstroomoverzicht 2016 

31 december 2016 	31 december 2015 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Saldo Baten en Lasten 	 233.420 	 322.749 

Aanpassing voor: 
Afschrijvingen 	 104.191 	 69.728 
Mutaties voorzieningen 	 2.559 	 1.214 

Verandering in vlottende middelen: 
Vorderingen (-/-) 	 3.409 
Schulden 	 48.739 
Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties 	 392.318 	 401.548 

Ontvangen interest 
Betaalde interest (-/-) 	 -7.911 	 -8.069 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 	 384.407 	 393.479 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Investeringen in materiele vaste activa (-/-) 
	

142.489 	 81.159 

Totaal kasstroom uit investeringensactiviteiten 	 -142.489 	 -81.159 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

Waarborgsommen 	 7.159 
Nieuw opgenomen leningen 

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 	 -7.159 

Mutatie liquide middelen 	 241.918 	 305.161 
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Grondslagen 

Algemeen 
De grondslagen voor de jaarrekening zijn gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek (Boek 2, titel 9) en de Richtlijn 
660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De gegevens van dit hoofdstuk zijn ontleend aan "OCW-voorschrift 
Jaarverslaggeving" voor de sector Voortgezet Onderwijs. 

Activiteiten 
De stichting is het bevoegd gezag van een onderwijsinstelling voor VO. De school biedt persoonlijk onderwijs en 
is daartoe aangesloten bij de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO). 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Waardering van de activa en de passiva 
Activa en passiva zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs welke gelijk is aan de nominale waarde tenzij 
hieronder anders vermeld. 

Materible vaste activa 
De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs verminderd met de afschrijvingen. De 
afschrijvingen vinden lineair en naar de vastgestelde periode plaats op basis van de verwachte economische 
levensduur. Hiervoor worden de volgende termijnen onderscheiden: 

Hard- en software 	 : 3 jaar 
Meubilair 	 : 5 jaar 
Verbouwingen 	 : 10 jaar 

Voor de ondergrens van activeren wordt €500 gehanteerd. Verbouwingen worden korter afgeschreven indien 
de looptijd van de huurovereenkomst korter is dan 10 jaar. 

Vlottende activa 
De vlottende activa worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, eventueel onder aftrek van een 
noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid. 

Liquide middelen 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting. 

Reserves 
De algemene reserve wordt gevormd door de cumulatieve overschotten cq. tekorten op de staat van baten en 
lasten. Het saldo is vrij besteedbaar. Er is een reserve voor publieke middelen en private middelen. De 
algemene reserve privaat is opgebouwd uit giften die ontvangen zijn ter aanzuivering van het werkkapitaal. 

Voorzieningen 
Voorzieningen worden in de balans opgenomen voor concrete risico's, verplichtingen of te verwachte 
verliezen, die op de balansdatum bekend zijn maar waarvan de omvang onzeker is. 
Voorzieningen worden gedoteerd ten laste van de staat en de werkelijke kosten worden rechtstreeks ten laste 
van deze voorzieningen gebracht. 

Voorziening ambtsjubileum 
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor 
verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden. 
De hoogte van de voorziening is bepaald op grand van het aantal FTE en een schatting van het bedrag per FTE. 

Kortlopende schulden 
De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende 
perioden worden toegerekend, en nog te betalen bedragen. 
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Grondslagen voor de resultaatsbepaling 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het jaar toe te 
rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking 
hebben. 

Rijksbijdragen OCW/EL&I 
Onder de Rijksbijdragen OCW/EL&I worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het 
Ministerie OCW/EL&I. De Rijksbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar. 

Pensioenen 
De stichting heeft een voor haar werknemers een toegezegd pensioenregeling. 
Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op een 
pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer 
pensioen heeft opgebouwd. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn 
ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. 
Aan het ABP worden premies betaald waarvan een deel door de werkgever en een deel door de werknemer 
wordt betaald. De pensioenrechten worden jaarlijks geindexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van 
het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiele verplichtingen) dit 
toelaat. Per ultimo 2016 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 96,6%. De pensioenverplichting wordt 
gewaardeerd volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering wordt de 
aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Er bestaat 
geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen in het geval van een tekort bij het ABP, anders dan 
het effect van hogere premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het 
boekjaar verantwoord in de jaarrekening. 

Financieel resultaat 
De rentebaten en -fasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -fasten 
van uitgegeven en ontvangen leningen. 

Resultaatbestemming 
Het resultaat wordt gemuteerd op het eigen vermogen, zoals opgenomen onder de overige gegevens en in de 
toelichting op de balans. 

Grondslagen voor het Kasstroomoverzicht 

Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het saldo 
baten en lasten als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht voor verschillen 
tussen opbrengsten en ontvangsten en kosten en uitgaven. 

51A 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2016 

Vaste activa 

1.2 	Materiele vaste active 

	

Aanschaf Afschrijving Boekwaarde Investerin Afschrijving 	Aanschaf Afschrijving Boekwaarde 

	

prijs 	cumulatief 	 g 	 prijs 	cumulatief 

	

1-1- 2016 	1-1- 2016 	1-1- 2016 	 31-12- 2016 	31-12- 2016 	31-12- 2016 

1.2. 	Gebouwen 	 124.504 	26.372 	98.132 	75.595 	31.412 	200.099 	 57.514 	142.585 
1 	en terreinen 
1.2. 	Inventaris en 	252.417 	92.668 	159.749 	66.894 	73.049 	319.311 	165.717 	153.594 
2 	apparatuur 

Materiele 	 376.921 	119.040 	257.881 	142.489 	104.191 	519.410 	223.231 	296.179 
vaste activa 

Vorderingen 

1.3 	Overige vorderingen 	 31-12- 2016 	 31-12- 2015 

1.3.1 	Personeel 
1.3.2 	Overige 	 36.165 	 39.574 

Totaal overige 	 36.165 	 39.574 
vorderingen 

Het wordt niet noodzakelijk geacht een voorziening voor oninbare vorderingen op to nemen. 

Liquide middelen 

1.4 
	

31-12- 2016 	 31-12- 2015 

1.4.1 	Bank 	 677.459 	 435.541 
Totaal liquide middelen 	 677.459 	 435.541 
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Eigen vermogen 

2.1 	Eigen vermogen 

	

Stand 1-1- 2016 Resultaat 	Overige mutaties 	Stand 31-12- 2016 

2.1.1 	Algemene reserve 	 508.483 	225.509 	 - 36.000 
	

697.992 
2.1.2 	Algemene reserve (privaat) 

	
36.000 
	

36.000 
Eigen vermogen 	 508.483 	225.509 

	
733.992 

Het resultaat bedraagt € 229.509 positief. Dit resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve. 
In 2015 is ten onrechte € 36.000 onttrokken uit het privaat vermogen, dit is gecorrigeerd middels de overige 
mutaties. 

Voorzieningen 

2.2 
Personeelsvoorzieningen 

	

1-1- 	Dotaties 	31-12- 2016 	Langlopend 

	

2016 	 deel >1 jaar 
2.2.1 Jubilea 	 6.874 	2.559 	9.433 	9.433 

Totaal 
	

6.874 	2.559 	9.433 	9.433 

Kortlopende schulden 

2.4 	Kortlopende schulden 

	

31-12- 2016 	31-12- 2015 

2.4.1 	Crediteuren 	 9.035 	 5.326 
2.4.2 	OCW/EZ 	 25.203 	 11.948 
2.4.3 	Loonheffing 	 36.851 	 36.178 
2.4.4 	Schulden terzake van pensioenen 	 14.764 	 8.937 
2.4.5 	Overlopende passiva 	 187.684 	 32.408 

Kortlopende schulden 	 273.537 	 94.797 

51A 

Toelichting OCW/EZ 
2.4.2.1 	Voorschot aanvullende bekostiging 

Geoormerkte subsidie Zij-instroom 	 20.000 
Wachtgeld 25% 	 5.203 

Uitsplitsing Overlopende passiva 

11.948 

2.4.5.1 	Vakantiegeld en -dagen 	 37.456 	 26.229 
2.4.5.2 	Accountants- en administratiekosten 	 - 
2.4.5.3 	Lening st. Frederikssoon 	 130.000 
2.4.5.4 	Overige 	 20.228 	 6.179 

Overlopende passiva 	 187.684 	 32.408 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de Staat van Baten en Lasten 2016 

Overheidsbijdragen 

3.1 	Rijksbijdragen 

	

2016 	 2015 

3.1.1 	Rijksbijdragen OCW/EZ 	 1.797.273 	1.381.465 
3.1.3 	Bijdragen SWV 	 20.572 

Rijksbijdragen 	 1.817.845 	1.381.465 

3.2 	Overige overheidsbijdragen en —subsidies 

3.2.1 	Bijdragen gemeente 	 142.113 	99.277 
142.113 	99.277 

Andere baten 

3.5 	Overige baten 	 2016 	 2015 

51A 

	

3.5.1 	Overige baten 
	 2.263 

	
13.128 

	

3.5.2 	Ouderbijdragen 
	

17.055 
	

37.443 
Overige baten 	 19.318 	50.571 
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786.703 
110.512 
96.099 

517.082 
70.896 
61.581 

993.314 	649.559 

2.559 
60.995 
90.027 

1.214 
65.400 
28.681 

153.581 	113.350 

30.520 
161.102 
166.333 

8.323 
130.928 
173.767 

357.955 	313.018 

Lasten 

4.1 	Personeelslasten 	 2016 	 2015 

4.1.1 	Lonen en salarissen 	 993.314 	649.559 
4.1.2 	Overige personele lasten 	 153.581 	113.350 
4.1.3 	Af: uitkeringen 

Personeelslasten 	 1.146.895 	762.909 

51A 

Uitsplitsing 
4.1.1.1 	Brutolonen en salarissen 
4.1.1.2 	Sociale lasten 
4.1.1.3 	Pensioenpremies 

Lonen en salarissen 

4.1.2.1 	Dotaties personele voorzieningen 
4.1.2.2 	Personeel niet in loondienst 
4.1.2.3 	Overig 

Overige personele lasten 

Gedurende het jaar 2016 waren gemiddeld 17,15 fte in dienst (1 DIR, 14,15 OP, 2 OOP). 
In 2015 waren gemiddeld 12,5 fte in dienst (1 DIR, 9,5 OP, 2 OOP). 

4.2 	Afschrijvingen 
4.2.1 	Materiele vaste activa 	 104.191 	 69.728 

Afschrijvingen 	 104.191 	 69.728 

4.3 	Huisvestingslasten 
4.3.1 	Huur 	 64.714 	 24.359 
4,3.2 	Onderhoud 	 10.768 	 6.557 
4.3.3 	Energie en water 	 22.743 	 12.088 
4.3.4 	Schoonmaakkosten 	 30.795 	 21.966 
4.3.5 	Heffingen 	 1.403 	 1.547 
4.3.6 	Overige 	 6.392 	 392 

Huisvestingslasten 	 136.815 	 66.909 

4.4 	Overige lasten 
4.4.1 	Administratie en beheerslasten 
4.4.2 	Inventaris, apparatuur en leermiddelen 
4.4.3 	Overige 

Overige lasten 

Specificatie honorarium 
4.4.1.1 	Onderzoek jaarrekening 	 13.916 	 1.633 
4.4.1.2 	Andere controleopdrachten 

Accountantslasten 	 13.916 	 1.633 
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Omschrijving Toewijzing Bedrag van 
toewijzing 

Ontvangen 
t/m 
verslagjaar 

De prestatie is ultimo 
verslagjaar conform de 
subsidiebeschikking 

(aankruisen wat van 
toepassing is) 

Kenmerk Datum EUR EUR 

Geheel 
uitgevoerd en 
afgerond 

Nog niet 
geheel 
uitgevoerd 

Zij-instromers 778309-1 1-9-2016 20.000 20.000 x 

51A 

Financieel 
2016 	 2015 

5 	Financiele baten en lasten 

5.1 	Rentelasten (-/-) 
	

7.911 
	

8.069 
Financiele baten en lasten 	 -7.911 	 -8.069 

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule 

(Regeling ROS art.13, lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking hebbend op de EL&l subsidies) 

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule 

(Regeling ROS art.13, lid 2 sub b en EL&1 regelingen betrekking hebbend op de EL&l subsidies) 

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar 
G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar 

Niet van toepassing. 

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 

In overeenstemming met de ministeriele regeling voor onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging 
bekostiging voortgezet onderwijs heeft de stichting nog recht op maximaal 7,5% van de personele lumpsum 
voor 2016, dit bedrag betreft € 106.751 

Er is een huurcontract aangegaan voor het schoolgebouw. Het contract is aangegaan voor de duur van vijf tot 
maximaal 7 jaar, ingaande vanaf augustus 2013 lopende tot en met augustus 2020. De jaarlijkse huur bedraagt 
€ 15.000. 

Vanaf 1 september 2015 is een huurcontract aangegaan voor extra schoollokalen. Het contract is aangegaan 
voor 1 jaar en kan jaarlijks met 1 jaar verlengd worden. De jaarlijkse huur bedraagt € 21.450. De huur wordt 
jaarlijks geindexeerd op 1 september. 
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> Retouradres Postbus 606 2700 ML Zoetermeer 
42639 
Stg. Tjalling Koopmans College 
Postbus 36026 
1020 MA Amsterdam 

Europaweg 2 
2711 AH Zoetermeer 
Postbus 606 
2700 ML Zoetermeer 

51B 

Ons kenmerk 

IMT/201707/000064 

Datum 20 juli 2017 
Betreft Ontvangstbevestiging 

Aanvullende bekostiging nieuwe school tweede en volgende schooljaren 
3OUV 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij bevestigt DUO de ontvangst van uw aanvraag voor Tjalling Koopmans College, betreffende 
Aanvullende bekostiging nieuwe school tweede en volgende schooljaren. Uw aanvraag is bij ons 
geregistreerd onder kenmerk IMT/201707/000064. Wilt u bij eventuele vragen of correspondentie 
over de afhandeling van uw aanvraag dit kenmerk vermelden? 

Wanneer u aanvullende vragen heeft, vindt u op www.duo.nl/zakelijk  meer informatie. Het 
informatiecentrum onderwijs is op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur to bereiken via 079 - 323 
24 44 (vo). U kunt ook een mail sturen naar ico@duo.nl. 

DUO vertrouwt erop dat u hiermee voldoende bent geInformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, namens deze, 

Manager Bekostiging en Planning van de Die'nst Uitvoering Onderwijs 
Dit bericht is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend 
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> Retouradres Postbus 606 2700 ML Zoetermeer 
42639 
Stg. Tjalling Koopmans College 
Postbus 36026 
1020 MA Amsterdam 

Europaweg 2 
2711 AH Zoetermeer 
Postbus 606 
2700 ML Zoetermeer 

51C 

Ons kenmerk 

IMT/201707/000180 

Datum 20 juli 2017 
Betreft Ontvangstbevestiging 

Aanvullende bekostiging nieuwe school tweede en volgende schooljaren 
3OUV 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij bevestigt DUO de ontvangst van uw aanvraag voor Tjalling Koopmans College, betreffende 
Aanvullende bekostiging nieuwe school tweede en volgende schooljaren. Uw aanvraag is bij ons 
geregistreerd onder kenmerk IMT/201707/000180. Wilt u bij eventuele vragen of correspondentie 
over de afhandeling van uw aanvraag dit kenmerk vermelden? 

Wanneer u aanvullende vragen heeft, vindt u op www.duo.nl/zakelijk  meer informatie. Het 
informatiecentrum onderwijs is op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur to bereiken via 079 - 323 
24 44 (vo). U kunt ook een mail sturen naar ico@duo.nl. 

DUO vertrouwt erop dat u hiermee voldoende bent geInformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, namens deze, 

Manager Bekostiging en Planning van de Dienst Uitvoering Onderwijs 
Dit bericht is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend 
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