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

°RT. 2015 
Datum 
Betreft 	huisvesting scholen in 

Amsterdam en Utrecht 

Geachte heer Van Denderen, 

Met uw brief van 22 september 2016 heeft u gereageerd op mijn brieven 
van 14 september 2016 (OND/ODS-2016/15550 M en OND/ODS-
2016/15547 M). Met die brieven heb ik u bericht dat de bekostiging voor 
uw scholen in Amsterdam en Utrecht geen aanvang kan nemen wanneer 
zij worden gehuisvest op de door u aangegeven nieuwe locaties. 

U geeft aan dat de afwijzing de betrokken gemeenten, het schoolbestuur 
en de reeds aangemelde ouders voor problemen stelt. Uw brief is voor mij 
aanleiding om alsnog akkoord te gaan met bekostigen van de scholen per 
1 augustus 2017 op de locaties aan de Noordse Parklaan (Utrecht) en de 
Meeuwenlaan (Amsterdam). Ik acht daarbij van belang dat de door u 
opgegeven huisvestingslocaties zich binnen de plaatsen Utrecht 
respectievelijk Amsterdam bevinden. 

Om de bekostiging per 1 augustus 2017 te laten starten moet u voor 1  
mei 2017  een schriftelijk verzoek om startbekostiging indienen bij de 
afdeling Bekostiging en Planning van DUO te Zoetermeer. Om de hoogte 
van de startbekostiging te bepalen moet bij het verzoek een prognose zijn 
gevoegd van het aantal leerlingen op 1 oktober 2017. Informatie over de 
hoogte van de startbekostiging kunt u vinden in de Regeling aanvullende 
bekostiging nevenvestiging, startbekostiging nieuwe school VO en 
samenvoeging (VO/F/2008/7282 van 11 juli 2008). 

De registratie van het bevoegd gezag en de school in de Basisregistratie 
instellingen (Brin) vindt pleats op de afdeling OND/ODS van DUO te 
Zoetermeer. Ten behoeve van een volledige en juiste registratie in Brin en 
om de bekostiging mogelijk te maken zijn de volgende documenten 
noodzakelijk: 

1. de aanmelding bij het ABP voor een orgaancode t.b.v. het nieuwe 
bestuur 

2. Brinmutatieformulieren met de gegevens van het nieuwe bestuur 
en de nieuwe school 

3. de aanmelding bij een administratiekantoor 
4. een kopie van een bankafschrift om eventuele verschillen in de 

tenaamstelling bij DUO en bij de Bankgirocentrale te voorkomen. 
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Ik zal u op uw verzoek twee blanco Brinmutatieformulieren toesturen (een 
formulier voor de gegevens van het bestuur en een formulier voor de 
instellingsgegevens). U dient deze samen met de andere stukken, ingevuld te aan 
mij te retourneren. Voor wat betreft het bankrekeningnummer zijn twee 
verschillende handtekeningen benodigd, namelijk 1 van de penningmeester en 1 
van een ander bestuurslid (niet zijnde de penningmeester). 

Ik maak u erop attent dat de afdeling Bekostiging en Planning pas tot bekostiging 
kan overgaan als OND/ODS bovengenoemde stukken heeft ontvangen en de 
registratie in Brin heeft plaatsgevonden. Het is daarom van belang dat u de 
stukken wanneer dit aan de orde is, zo spoedig mogelijk aan mij toezendt zodat 
de registratie ook voor 1 mei 2017 kan plaatsvinden. Over de hoogte van de 
startbekostiging ontvangt u vervolgens separaat bericht van de afdeling 
Bekostiging en Planning. 

Inlichtingen 
Wanneer u aanvullende vragen heeft vindt u op www.duo.nl  onder 'Zakelijk' meer 
informatie. U klikt op 'Instellingsinformatie' voor informatie over bekostiging. 
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Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop het besluit hem is toegezonden 
schriftelijk bezwaar maken. De belanghebbende dient daartoe een bezwaarschrift in bg de 
minister/staatssecretaris van OCW, onder vermelding van Tezwaar", ter attentie van DUO, Postbus 606, 	 Blad 
2700 ML in Zoetermeer. Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op www.bezwaarschriftenocw.ni 
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Oplossingen voor huisvesting Amsterdam en Utrecht 

Geachte heer Binda, 

Op 14 september ontving ik van u een afwijzing van de huisvesting voor onze nieuwe scholen 
in Amsterdam en in Utrecht. De door beide gemeenten aangeboden vestigingslocaties zouden 
te ver of liggen van de locatie waarvoor u goedkeuring heeft verleend. Deze afwijzing stelt alle 
betrokkenen - gemeente, schoolbestuur en alle ouders die zich al hebben aangemeld - voor 
grote problemen. Om per 1 augustus 2017 open te kunnen gaan is het belangrijk om dit 
probleem met de grootste spoed op te lossen. Tijd om een bezwaarprocedure in te zetten is er 
niet en gelet op de maatschappelijk breed gedeelde wens om nieuwe scholen te starten in 
beide gemeenten (Amsterdam heeft er vorig jaar een grootse competitie voor doorlopen en in 
Utrecht nam de gemeenteraad eveneens vorig jaar zelfs een motie aan waarin om nieuwe 
scholen wordt gevraagd), is een oplossing bijzonder gewenst. 

Uw afwijzing komt voor ons onverwacht en heeft ons verbaasd omdat het ons niet duidelijk is 
op welke wet- en regelgeving deze gestoeld is. De brieven waarin ik u aantoon dat de 
gemeente Amsterdam en Utrecht in huisvesting zullen voorzien, heb ik u gestuurd vanwege 
het bepaalde in WVO art. 66 lid 4. Dat stelt dat het bevoegd gezag van de school dient aan te 
tonen "dat burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente uiterlijk met ingang 
van 1 augustus van het eerstgenoemde kalenderjaar de benodigde huisvesting ter beschikking 
zullen stellen." Er is geen sprake van dat de huisvesting binnen een bepaalde afstand van het 
centrumadres van de berekening van het leerlingpotentieel moet liggen. Sterker, lid 2 van 
hetzelfde artikel stelt dat bij de aanvraag voor de nieuwe school, 'de plaats van vestiging van 
de school' opgegeven dient te worden. De wetgever impliceert niet dat er een specifiek adres 
voor de nieuwe school gegeven moet worden, maar alleen de vestigingsplaats. Louter voor de 
calculatie van het potentieel volgens de Voorzieningenplanning is een specifiek adres nodig. Uit 
de Wet volgt echter alleen dat in de bij de aanvraag opgegeven plaats huisvesting beschikbaar 
moet komen, niet dat de huisvesting in die plaats ook nog eens binnen een bepaalde straal zou 
moeten liggen. 

Een afstandscriterium wordt in de WVO alleen genoemd bij verhuizing van een bestaande 
school. Dat moet binnen een straal van 3 kilometer hemelsbreed van het oorspronkelijke adres 
liggen. Datzelfde criterium staat ook in de Regeling Voorzieningenplanning, maar ook daar is 
het alleen genoemd ten aanzien van verhuizingen. Niet ten aanzien van de initiele vestiging 
van de school, waarover die Voorzieningenplanning ook gaat. 

Kennelijk bent u van mening dat beide nieuwe scholen, ofschoon zij nog nergens gevestigd 
zijn, toch aan de voorwaarden voor verhuizing moeten voldoen. U stelt in feite dat het adres 
dat gebruikt is voor de berekening van het leerlingpotentieel het fictieve eerste adres is en dat 
als de school uiteindelijk daadwerkelijk gehuisvest wordt, dit als een verhuizing opgevat moet 
worden vanuit het fictieve adres. 



Dit komt mij voor als een wel heel erg voorzichtige uitleg van de wet en ik betwijfel of dit d 3  
juiste uitleg is. Ik wil echter geen juridische discussie voeren, maar vooral kijken naar hoe we 
deze kwestie het best kunnen oplossen. 

U kunt zeggen: laat de gemeente een ander gebouw zoeken, dat dichter in de buurt ligt van 
het fictieve adres dat voor de calculatie van het potentieel is gebruikt. In beide gemeenten 
blijken daar echter problemen mee te zijn waarvan wij bij de aanvraag niet op de hoogte 
waren. In Amsterdam was het adres dat we voor de calculatie van het leerlingpotentieel 
hebben gebruikt, gelegen in de wijk Zuid. Niet alleen is dat gebouw in de plots weer 
aangetrokken kantorenmarkt inmiddels vergeven, er zijn sinds onze aanvraag ook nog drie 
nieuwe scholen (cq. nevenvestigingen) in of nabij de wijk van start gegaan. Er dreigt nu een 
overaanbod in deze wijk. In Noord daarentegen, waar de gemeente ons het liefst zou 
huisvesten is juist sprake van een tekort. Daar komt nog bij dat ons onderwijs bij uitstek 
geschikt is om leerlingen op of boven hun basisschooladvies te brengen - ook als ze van huffs 
uit weinig scholingsondersteuning meekrijgen. Zowel in Zeeland als Friesland, de laagst 
opgeleide provincies van het land, doen onze bestaande scholen het op dit punt buitensporig 
goed. In het relatief laagopgeleide Amsterdam-Noord zou dit evenzo een zeer welkome 
aanvulling op het onderwijsaanbod betekenen. 

Jets vergelijkbaars doet zich voor in Utrecht. Daar hadden we als startadres een (toentertijd) 
te koop staande plek bij de wijk Leidse Rijn gekozen. De gemeente blijkt de voor onderwijs 
beschikbare gronden in die wijk echter al aan andere scholen te hebben vergeven. Meer 
plekken zijn er niet en heeft de gemeente ook niet. Het zou betekenen dat de gemeente grond 
moet gaan opkopen van een projectontwikkelaar om de nieuwe school te huisvesten. Dat zou 
de gemeente op enorme kosten jagen, terwijl er elders nog een bestaand schoolpand 
beschikbaar is. Daar komt bij dat door de inmiddels aanwezige scholen in Leidse Rijn er 
voldoende in onderwijsaanbod is voorzien. 

Ik hecht er aan op te merken dat ook op de door de gemeenten beschikbaar gestelde adressen 
er voldoende leerlingpotentieel is om van start te kunnen gaan met een nieuwe school. Het is 
dus niet zo dat uit oogpunt van allocatie de aangeboden adressen onwenselijk zijn. Hadden we 
die adressen gebruikt bij de aanvraag, dan zou u die ook hebben moeten honoreren. 

Het is daarom zaak te bezien of een oplossing op de door de gemeente aangeboden locatie 
mogelijk is. Daarvoor dienen zich twee mogelijkheden aan. 

1. U meent dat de vestiging van een nieuwe school op een ander dan het fictieve adres van de 
aanvraag, een verhuizing is. De wet legt evenwel geen beperking op aan het aantal 
verhuizingen dat een school mag maken. Bij iedere verhuizing geldt opnieuw de drie kilometer 
grens. Na twee opeenvolgende verhuizingen kan een school dus zes kilometer van het 
oorspronkelijke adres af liggen. Opeenvolgende verhuizingen liggen niet voor de hand bij 
fysieke vestigingen, maar daar is bij een startende school natuurlijk geen sprake van. Als u 
echter de verhuizingsregeling ook van toepassing acht op het fictieve startadres van de school, 
en om die reden de geboden huisvesting afwijst, dan is de situatie een andere. Een door B&W 
ter beschikking gestelde huisvesting is immers nog steeds een fictief adres, aangezien de 
school er feitelijk nog niet gehuisvest is. Dat impliceert dat we u twee meal een verhuisbericht 
kunnen toesturen. Eenmaal naar een ander adres binnen de drie kilometer van het fictieve 
adres van de aanvraag. En dan nogmaals naar een adres dat uiteindelijk tot wel zes kilometer 
van het oorspronkelijke fictieve adres af kan liggen. In het geval van Amsterdam: Als we u een 
huisvestingsbericht voor Watergraafsmeer sturen (binnen 3 km. van Zuid) en daarna een 
verhuisbericht naar Noord (binnen 3 km. van Watergraafsmeer), zult u beide berichten 
conform het bepaalde in de Voorzieningenplanning art. 10 kunnen verwerken. Dit oogt als een 
rare oplossing, maar de rariteit ervan ontstaat slechts doordat aangenomen is dat ook voor 
fictieve adressen de wettelijke bepalingen omtrent verhuizingen geldig zijn. We hebben er 
uiteraard geen bezwaar tegen om u meermalen een verhuisbericht te sturen indien u dat 
wenselijk acht. 

2. Een tweede oplossing is dat wij een nieuwe aanvraag bij u indienen, ditmaal met het door 
de gemeente aangeboden vestigingsadres. Die nieuwe aanvraag zal laten zien dat ook op het 
door de gemeente aangeboden adres er voldoende leerlingpotentieel is. De aanvraag zal dan 
voor 1 november ingediend moeten worden en u zult deze aanvraag zo spoedig mogelijk 
moeten beoordelen en uiterlijk voor 31 december met jaartal 2017 goedkeuren. 



Als u dit de beste oplossing acht, wil ik u vragen om mij de toezegging te doen dat u een 33  
nieuwe aanvraag niet pas na 31 december zult beoordelen en bovendien dat u mij zo snel 
mogelijk de voor de aanvraag benodigde gegevens toestuurt. Dat wil zeggen de benodigde 
publicaties over richtingsverdeling in het basisonderwijs, overzicht van scholen voor voortgezet 
onderwijs, basisgeneraties voor de 4-cijferige postcodegebieden in en rond Amsterdam en in 
en rond Utrecht, de statistische gegevens over de verblijfsduur van leerlingen per schoolsoort 
en de deelnamepercentages per gemeente per schoolsoort. 

Graag verneem ik van u welke oplossing wij kunnen toepassen om dit probleem op te lossen. 
Haast is daarbij geboden, omdat het niet mogelijk is om de voorbereidingen voor de start van 
de nieuwe scholen op te houden. Zouden we dat wel doen, dan komt de kwaliteit van het 
onderwijs bij de start van de scholen in het geding. 

5 1 2 e 
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Centrale Planning 085-7603969 
De specialist in spoedzendingen 
Alkmaar 	tel. 072 - 5404244 fax: 	072 - 5403033 
Amsterdam tel. 020 - 6148555 fax: 	020 - 4480224 
Haarlem 	tel. 023 - 5421930 Utrecht tel. 030 - 2963107 
Rotterdam tel. 010 - 4330070 Zaandam tel. 075 - 6707694 
Heerhugowaard, Hoorrren Den Holder 
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Stichting Tjalling Koopmans College 	 Europaweg 2 
de heer M. van Denderen 	 2711 AN Zoetermeer 

Postbus 36026 
	

Postbus 606 

1020 MA Amsterdam 
	 2700 ML Zoetermeer 

Doorkiesnummer 

Bereikbaar op werkdagen 
Van 09:00 - 17:00 

Onze referentie 
OND/ODS-2016/15834 T 

Geachte heer Van Denderen, 

Met uw brief van 22 september 2016 heeft u gereageerd op mijn brieven 
van 14 september 2016 (OND/ODS-2016/15550 M en OND/ODS-
2016/15547 M). In die brieven heb ik u bericht dat de bekostiging voor 
uw scholen in Amsterdam en Utrecht geen aanvang kan nemen wanneer 
zij worden gehuisvest op de door u aangegeven nieuwe locaties. 

U heeft bericht gekregen dat ik uw brief voor 21 oktober 2016 zou 
beantwoorden. Helaas lukt het mij niet om voor de genoemde datum op 
uw brief te reageren. Hierbij deel ik u mee dat ik er nu naar streef uw 
brief voor 4 november 2016 te beantwoorden. 

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

Hoogachtend, 
De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
nprman, rien-orra 

M
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Van: 	 5.1.2.e 	@gmail.com  namens Misha van Denderen  5.1  2 	@svposnl> 
Verzonden: 	 dinsdag 20 september 2016 18:44 
Aan: 	 5.1.2.e 
CC: 
Onderwerp: 	 Re: Huisvesting nieuwe school Amstedam 

0M0/0()=C --2°L 	55 Cif Geachte  5 1 2  e 

Net als voor Amsterdam ontvingen wij voor de nieuwe school in Utrecht een afwijzing van de minister omdat 
de huisvesting die de gemeente aanbiedt te ver verwijderd is van het oorspronkelijk beoogde vestigingsadres. 
Ook hier speelt het probleem dat dit beoogde adres vergeven is. 

In Utrecht heeft de gemeenteraad nog vorig jaar een motie aangenomen waarin wordt opgeroepen om de start 
van een nieuwe school te faciliteren. De gemeente staat dan ook positief tegenover de komst van onze school. 
Er is echter geen vestiging beschikbaar nabij de oorspronkelijk beoogde locatie (dwz. de wijk Vleuten/Leidsche 
Rijn). 

Uitgaande van het adres dat de gemeente kan aanbieden (Noordse Parklaan), is er echter wel degelijk 
voldoende potentieel voor de aangevraagde school. Weliswaar vallen er gegeven dit adres enkele 
postcodegebieden van het voedingsgebied af, maar daar staat tegenover dat blijkens een aanvraag van vorig jaar 
er een potentieel van 0,7% humanistisch meegewogen mag worden in de gemeente Utrecht. 

Mijn voorstel is om met spoed een nieuwe aanvraag in te dienen met het door de gemeente aangeboden 
vestigingsadres. Graag zou ik daarvoor de benodigde gegevens (populatie per postcode, belangstellings% 
basisonderwijs en statistische gegevens) van u ontvangen. Mijn verzoek is dat u deze aanvraag met jaartal 2017 
uiterlijk voor het einde van 2016 wilt beoordelen. Gelet op de investeringen en communicatie (richting ouders, 
leerlingen en sollicitanten) die gedaan moeten worden, hoop ik op een spoedige reactie van uw kant. 

Met vriendelijke groet, 



33 
5 1 2 e 

Van: 	 5,1.2.e 	i@gmail.com  namens Misha van Denderen 5.1.2.e 	@svpo.nl> 
Verzonden: 	 donderdag 22 september 2016 14:49 
Aan: 	 5.1.2.e 
CC: 	 5.1.2.e 
Onderwerp: 	 Brief oplossingen voor afwijzing huisvesting Amsterdam en Utrecht 
Bijlagen: 	 Huisvesting Tjalling Koopmans Utrecht en Amsterdam,pdf • 

Geachte 5.1 2  e 

Vandaag stuur ik t.a.v. de heer Binda een reactie op de afwijzing van de huisvesting voor Amsterdam en 
Utrecht. De reactie behelst vooral een verzoek tot oplossing en voorstellen daartoe. Bijgaand doe ik u mijn 
reactie alvast per e-mail toekomen. 

In navolging van mijn eerdere e-mail aan u nog even de publicaties die ik ten behoeve van een eventuele 
herhalingsaanvraag voor een school in Amsterdam en Utrecht nodig zou hebben: de richtingsverdeling in het 
basisonderwijs, overzicht van scholen voor voortgezet ondenvijs, basisgeneraties voor de 4-cijferige 
postcodegebieden in en rond Amsterdam en in en rond Utrecht, de statistische gegevens over de verblijfsduur 
van leerlingen per schoolsoort en de deelnamepercentages per gemeente per schoolsoort. 

Met vriendelijke groet, 

Tjalling Koopmans College 
Misha van Denderen 
Voorzitter 
5.1.2.e 

Asvpo.n1 
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Stichting Tjalling Koopmans College 	 Eirapeweg 
de heer M. van Denderen 	 2711 AN ZOetenTleer 

Postbus 36026 
	

Postbus 606 

1020 MA Amsterdam 
	 2700 ML Zoetermeer 

Doorkiesnummer 
079-3232444 (vc) 

Bereikbaar op werkdagen 
Van C9:00 - 17.00 

Onze referentie 
OND/ODS-2016/15547 

Datum 
Betreft 	afwijzing huisvesting SvPO Belle van Zuylen 

Geachte heer Van Denderen, 

Met mijn beschikking van 28 mei 2015 met kenmerk OND/ODS-2014/38160 U, neb ik een 
scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo uitgaande van de richtingen 
- algemeen bijzonder 
- humanistisch 
- hindoefstisch 
- islamitisch 
- reformatorisch en 
- gereformeerd vrijgemaakt, 
in Utrecht, op het adres Reyerscop 26, voor bekostiging in aanmerking genomen. 

Met uw e-mail van 26 juli 2016 aan de heer Luinge van mijn afdeling, heeft u  gemeid dat de 
gemeente Utrecht met ingang van 1 augustus 2017 huisvesting beschikbaar heeft gesteld. Bij 
uw e-mail heeft u de verklaring van de gemeente gevoegd. De gemeente heeft huisvesting 
beschikbaar gesteld op de adressen Noordse Pa7klaan 2 en 4 en Lagenoord 26 to Utrecht. Deze 
adressen zijn gelegen op hemelsbreed gemeten afstanden van ruim 10 km van de locatie waarop 
uw aanvraag en mijn goedkeuring zijn gebaseerd. 

Hierbij deel 1k u mee dat de bekostiging geen aanvang <an nemen wanneer de goedgekeurde 
school feitelijk wordt gevestigd op een dergelijk grate afstand van de locatie die als uitgangspunt 
diende voor uw aanvraag en de op basis daarvan verleende goedkeuring. 1k wijs u er nog op dat 
op grand van artikel 66 vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, de bekostiging ten 
laatste op 1 augustus 2020 moet aanvangen. 
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Inlichtingen 
Wanneer u aanvullende vragen heeft vindt u op www.duo.n1 onder 'Zakefijk` meer 
informabe. Onder Instellingsmformate' vindt u informatie over bekostigmg, 
regelgeving en crebo. 

Hoogachtend, 
De 15.1.2.e etaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
nan 
Mar 	KP Productie 

Eurcpaweg 2 
271( nH  Zoeterrneer 
Postbus 606 
2700 1,11., Zceterrneer 

Doorkiesnummer 
079-3232444 (vc) 

Bereikbaar op werkdagen 
Van 09:00 - 17:0C 

Onze referentie 
OND/00S-2016/1554 7 

Uw brief van 
e-mail 26-07- 20 16 
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moistertstaarssecretans van OCW. under vermeraing 	'9ezwaar', ter attentte van Dt.20, Postbus 605, 	 5 1 ad 
2'C0 'Mt a Zoetermeer 'weer informatie over net Makel van bezwaar yin& u op www.bezwaarscnnttenocw 

	 2,2 
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5.1 .2.e 

Van: 	 5.1.2.e 	@gmail.com  namens Misha van Denderen 5.1.2.e 	psvpo.nl> 
Verzonden: 	 dinsdag 20 september 2016 17:19 
Aan: 	 5.1.2.e 
CC: 	 5.1.2.e 
Onderwerp: 	 Huisvesting nieuwe school Amstedam 

Geachte
5.1 .2.e  

Tot mijn spijt ontving ik een brief omtrent de afwijzing van de huisvesting die de gemeente Amsterdam biedt. 
De gemeente wil bijzonder graag een nieuwe school laten starten. Er is bovendien een sterke voorkeur voor de 
Meeuwenlaan, in het bijzonder omdat in het betreffende stadsdeel minder onderwijsaanbod is. Het pand aan de 
Apollolaan dat oorspronkelijk werd beoogd is bovendien door het aantrekken van de kantorenmarkt al lang niet 
meer beschikbaar. Inmiddels staat alles in de startblokken om van start te gaan, tot opname in de Amsterdamse 
scholengids (deadline 29 september) en akkoord op de verbouwing van het schoolpand aan toe. 

U schrijft echter dat u de huisvesting afwijst omdat deze op meer dan drie kilometer afstand hemelsbreed staat 
van het adres op het aanvraagforniulier. Wij zijn ons er niet van bewust geweest dat dit een probleem zou zijn 
zolang de school binnen de gemeente Amsterdam gevestigd zou worden. Dat was in elk geval ook de indruk die 
de vestiging van de nieuwe humanistische Mayo op ogenschijnlijk meer dan drie kilometer van het zwaartepunt 
van de wijk Oud-Zuid liet. 

Gelet op het belang dat ook door alle betrokkenen, waaronder de gemeente, aan voortgang gehecht wordt, wil 
ik u vragen om in overweging te nemen dat het potentieel ook met het vestigingsadres Meeuwenlaan 134 
voldoende is. Het feitelijke voedingsgebied blijft de gemeente Amsterdam, zowel met vestigingsadres 
Apollolaan als met vestigingsadres Meeuwenlaan. Daar voorts het onderzoek directe meting waarop het 
belangstellingspercentage humanistisch is gebaseerd nog geen 3 jaar oud is (het dateert van 17 juni 2014), zou 
indien nodig een nieuwe aanvraag behandeld kunnen worden voor de start van de school per 1 augustus 2017 
op basis van alle reeds beschikbare informatie. Deze nieuwe aanvraag met jaartal 2017 zou dan echter wel met 
spoed door u beoordeeld moeten worden. 

Ik hoop zeer spoedig van u te vernemen. 

Met vriendelijke groet, 

Scholen voor persoonlijk onderwijs 
Misha van Denderen 
5.1.2e 

asvpo.n1 

5.2.1 

1 
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5 1 2e 

Van: 	 5.1.2e 	©gmail corn namens Misha van Denderen 5.1.2e 	,@svpo nl> 
Verzonden: 	 dinsdag 26 juli 2016 15.26 
Aan: 	 5.1.2e 
CC: 	 5.1.2e 
Onderwerp: 	 Besluit over schoolgebouw voor Tjalling Koopmans in Utrecht 
Bijlagen: 	 Belle van Zuylen Academie huisvesting.pdf 

Geachte 

Bijgaand doe ik u het besluit toekomen van B&W Utrecht om te voorzien in de huisvesting voor de nieuwe 
school van de stichting Tjalling Koopmans College Utrecht. Naar ik heb begrepen dient dit tegenwoordig vo6r 
1 augustus van het jaar voorafgaand aan de start aan de staatssecretaris medegedeeld te worden. Dat doe ik 
hierbij. 

Contactpersoon bij de gemeente is 5.1 2e 	 .@utrecht.n1). 

De school zal van start gaan per schooljaar 2017,13. Begin 2017 worden de informatiedagen voor ouders en 
leerlingen georganiseerd. 

De school zal overigens niet Tjalling Koopmans College Utrecht' gaan heten, maar 'SvP0 Belle van Zuylen'. 
Uiteraard zal dat nog tzt per Brin-mutatie bekend gemaakt worden. 

Met vriendelijke groet, 

Tjalling Koopmans College 
Misha van Denderen 
Voorzitter 
5.1.2e 

!itsvpo.n1 

	 Forwarded message 	 
From: 5.1 .2e 	 gutrecht. nl> 
Date: 2016-07-20 13:06 GMT±02:00 
Subject: Belle van Zuylen Academie huisvesting 
To: Misha van Denderen 5.1 .2e 	svm.n1>  

Geachte heer Van Denderen, 

Bijgevoegd de brief m.b.t. de huisvesting Belle van Zuyen Academie in Utrecht. 

De brief is tevens per post aan u verstuurd. 
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Met vriendelijke groet, 

2 



• 

33 

ti  e 	ente Utrecht 

Utrechtse VastgoeC OrganIsatie 
Team ondenvijs 
Postadres Postbus 8406 3503 RK Utrecht 
Telefcon 
www.utrecht.n 

Scholer voor Persoonlijk Onderwijs 

Postbus 36026 

1020 MA Amsterdam 

Behandeld door 	5.1.2e 	 Datum 	20 juli 2016 
Doorkiesnummer 5.1.2e 	 Ons kenmerk 	5.1.2e 
E-mail 	 hitrecht,n1 	 Onderwerp 	Aanvraag huisvesting 2017 
Bljlage(r) 	 Belle van Zuyten Academie 

Uw kenmerk 	 Verzonden 	20 juli 2016 
Uw aanvraag van 	17 december 2015 	 Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden 

Geacht bestuur, 

U heeft op 17 december 2015, en aanvullend 14 maart 2016, een aanvraag overeenkomstig artikel 2 
van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Utrecht 2015 ingediend voor 
huisvesting voor een nieuwe school voor voortgezet onderwijst, de Belle van Zuylen Academie. 
De aanvraag betreft een verzoek tot opneming op het Programma en Overzicht Voorzieningen 
Huisvesting Onderwijs gemeente Utrecht 2017 (huisvestingsprogramma 201 7). 

Vervoigens heeft op S april 2016 een informerend overleg plaatsgevonden over de ingediende 
aanvraag met de heer van Denderen (namens de SvPO) en de heren Lamers en Grooten (namens de 
gemeente Utrecht). In dit overleg is oak aangegeven dat de gemeente voor 1 augustus 2016 de locatie 
dient aan te geven waar de nieuwe school per 1 augustus 2917 zal kunnen starten indien de aanvraag 
wordt toegekend (door u te melden aan het Ministerie). 

Uw aanvraag is getoetst aan de geldende regelgeving en voldoet aan de criteria voor opneming op het 
concept huisvestingsprogramma 201 7 voor (in eerste instantie) 701 80 leerlingen. De hiervoor 
benodigde huisvesting en eerste inrichting zijr op het concept geplaatst ( zie onze mail 2 juni 2016). 
Het huisvestingsprogramma 2017 wordt ter vaststelling in september 2016 aan het college van B&W 
voorgelegd. De bijbehorende beschikking ontvangt u dan in oktober. 

Voor het huisvesten van uw school nebben wij meerdere locaties onderzocht op mogelijke 
geschiktheid, zoals aantal mz, ligging en tijdige beschikbaarheid, kortom op haalbaarheid om per 
1 augustus 2017 to kunnen starten met de school. 
Als 	sul taat van bovenstaaide afweging kunnen wij de gebouwen aan de Noordse Parklaan 2 en 4 en 
Lagenoord 26 (uefaseerd) aan u beschikbaar stellen met ingang van 1 augustus 2017. 

Na bezichtiging van de gebouwen heeft de Neer Van Denderen in zijn e mail van 14 juli jl aangegeven 
de gebouwen to accepteren voor de huisvesting van de Belle van Zuylen Academie. 

Putrecht al 5.1.2e voor informatie kurt 1 contact opnernen met de 5.1.2e 

Hoogachtend. 
Buraemeester en wethouders van Utrecht. 

5.1.2e 

Fcrtereufflemanager onaerwijsruisvesting 
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Diensc Uicvoering Onderwijs 
Ministee van Onderwijs, Cukuur en 
Wetertschap 

Stichting Tjaleng Kooomens College 
de beer M. van Denderen 
Postbus 36026 
1020 MA Amsterdam 

Datum 
	28 ME ZOli 

Betreft 	aanvraaq ex artikel 65 WVO school voor VO te Utrecht 

Geachte neer Van Denderen, 

U verzoekt mij op grond van arikel 65 van de Wet  op  het voortgezet onderwijs 
(WVO) om voor bekostiging in aanmerking te brengen een scho engerneenschap 
voor mavo, havo en vwo te Utrecht. De school gaat Lit van de volgende 
ncntingen: 
- aigemeen-bijzonder; 
- turnanist,sch; 
- n ndoeistisch; 
- islarnitisch; 
- reformatonscn en, 
- gereformeerd-vnigemaakt 

Ais beoogde vestigingslocatie gaat u uit var het adres Reyerscoo 26 te Utrecht. 
Bij uw aanvraag heeft u een directe meting gevoegd waarmee ce belangstelling 
voor humanistisch voorgezet onderolis is gemeten. Vocr oat bet-eft het 
voedingsgebied gaat a uit van de gemeenten utrecht, Woerden, Oudewater, De 
Silt en Sticitse Vecht. 

1k net, uw verzoek getoetst aan het beoaaide m artikel 65 va-  (1P WVO en de 
Rcgcling voo-zieeirgenpianning voortgezet onderolis van II ,uli 2008 (VO/Ben13-
2008/26204). 

Besluit 
Met toppassing 'Jan artikel 65, to rI Jan de Ntive keur ik  Jw verzoe<, voor al e 
gevraagde schoolsoo-ter voor de locate Reyerscop 26. goed. Het ootentieel voor 
hurnanistisch voortgezet arderwns heb ik daarbij buster beschoJvvirg gelaten. 

Motivering 
live aanvraag voldoet, uitgaande var de door 1. aargegeven IcCatie en het door u 
gehanteerde voedingsgebied, voor alle gevraagde schoolsoorten aan de 
stichtingsnorrnen. Mijn controleoerekening en een overzicht van het 
voedingsgebied heb ik bi; dezt brief gevuevi 

voor wat Oetreft de timevoecide directe meting merk ik het volgende ac. 
Er zrn in net voedingsgebied geen nas;csr.holen op nLmanistische grondslag 
Daarom -nag de oelangstel ing voor de gevraagde r chting in de betreffende 
getrietnter  wooden aangetoond op oasis var een directe meting. -iet 
belangstellingspercentage voor nJrnanistisch onderwils at; uitkorrst var de 

'...-wopaweg 2 
Le•e,,,t..?.- 

••aqtt,ss iii 
27)1 •4i. Loe7e,-,efr 
rirs -  323 23.23 

079 123 32 2C 

Doorkiesnummor 
171 an 74  V. 

Soroikboar op workdagoo 
fan 14 QC - t7 3,3 

On referent* 
7.M),CCS •  211-3.18'.4/1 

uw one, van 
28 .7,Iczooe,  21114 

Uw refirentie 

SliiacKn 
.I4 VM 	<QUV, 



33 

Dienst Uitvoering Onderwijs 
ninisterte von Ondermijs, Cultuur en 
Weterschap 

E....,ronarteq 2 
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3,14113114 446 
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r  ji9 - 323 23 23 

179 - 323 32 20 
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uitgevoerde directe meting mag dan it  de pleats komen van het 
belarigstelingsdercentage voor het basisorderwils per gemeente zoals 
opgenornen in de publicatie 4Verdeling naar rithting in net basisonderwes 2014'. 

t.it de gegevens die zijn verstrekt bi; de directe meting en uit de schriftelijk door 
u verstrekte eadere informatie maak ik echter op cat de directe meting riet aan 
de criteria voldoet. Het humanistsche aandeel in het potentieel voor de door u 
gevraagde scholengemeenschap heb ik dan ook buiten beSChOuwmg gelaten. Het 
humanistiscne potentieel is daardcor nihil. Ik licht dat h;eronder toe. 

De directe rnet:ng moot voldoende aar de volgende criteria: 
a. de directe meting is uitgevoerd door eon onafbankelijk onderzoeksbureau op 
basis van een weterschappeiek verantwoorde schnftehlke erguete: 
b. de directe meting IS gebaseerd op eer representatieve, aselecte steekproef uit 
de onderzoekspopulatie die bestaat uit de ouders of verzorgers van kinderen van 
10 en 11 jaar, woonachtig in het voedingsgebied van de gewenste school of 
afdeling; 
C. de anonimiteit van de ondervraagden is gegarandeerd: 
d. het onderzoek irventariseert de voorkeuren van de ondervraagden voor aPe 
rchtingen; ook wordt de ouders/verzorgers gevraagd of ze hur kind 
daadwerkelijk naar de aan te vrager s:hoollafdetirg zullen sturen als de school of 
afdeling er is on het Moment dat run kind maw net voortgezet onderwijs gaat en 
wat voor hen de rnaximaal to accepterer afstand is raar de gevraagde school of 
afdeling; 
e. het onderzoek directe meting is no de u:ters:e tnchen rgsdatum van de 
aanvraag riet ouder den ene jaar. 

De directe metng moet zijn gebaseere co een representatieve, aseleCte 
steekproef uit de oncerzoekspoculabe die eestaat _et de ot.ders of verzorgers van 
kinderen van IC er 11 jaar, wocnacntig in het voedingsgebied van de gewenste 
school of afdelirg. L heett niet eerst de onderzoekspopulat e vastgesteld. 

A lereerst zijn mensen op straat aangesproken Welke. -nensen hiermee bereikt 
worden, is sterk afharke:1;k van de locate en he: tiCstip van de nterv:ews 
Hierover is geen info-made verstrek:, 	kunner `mil cons:a:eren dat het gezien 
tie grootte van het voedingsgebied en de verscheidenheid van oLurter daarin, 
rrOeil jk is cm on doze vulze een representatieve steekproef te verknjgen. Wit de 
teschikaare gegevens olijkt net cat er volecerde aan s gedaan om de 
representatviteit var de steekproef to garanderen 

Daaimaast zi:n respondenten geworven door rriddel van advertenties var Goog:e. 
Hiertij hebt u beargLmenteerd dat doze methode tot eon recresentatieve 
steekproef leidt omdat Mina ale huishoudens in de vcedirgsgebieden eel 
irternetaansluit.ng hedben, or dat Googie vrjwei dile internetgebruikers oereikz. 
Nog los van de vraag of or hierioli Kan worden gesproken van eer schriftehjke 
enoLete zegt het rebben var.  con internetaansu- t:ng niets over het gebruik var 
irternet en de kans Oat remand eer acvertentie 	 of de kens dat 
iernand erop reageert Het internetgetn.ik kan zowel kwantlatiel• ais kwalitatier 
stork verschillen en het is good vcorstelbaar lac er oc dit punt aanzienliJke 
verschillee bestaar tosser bevolkinesgroepen ibipoorbeeid opieidingsriveau, 
er.mcitet). Zelfs ais iedereen eer even g-ote kans zou heoten om de advertenties 
to tier, den nog kunner er veeschilier beszaar tusseii -aevolki,igsgroepen in de 
beroidheid om deer to nerner 

In het crderzoek s met dude ilk ger-make dal oevoikirgskenmer<er als 
oolefdingsmveau en etnIcreit, -r• r ecreekpreef eer acco,egeling zu;n van doze  

Onze referential 
7;40 	-20'.4,18160 

Uw brief ran 
29 -3.000e,  3 

Uw referential 
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ker mer<en binnen de totale devolkwg ran het voedingsgebied. fterrree is de 
representatvitest van de bevraagde populatie n.et voldcende gegarandeerd 

Oaarnaast teidt de door u gekozen methode er toe chat niet elle auders of 
verzorgers van kinderen van 1.0 en 11 jaar woonachtig in het voedingsgebled een 
even grate kens hadden om in de steekoraef te va len. Ten siotte is de 
anonimiteit van de ondervraagden niet gegarandeerd. Respondenten is immers 
gevraagd hun e-mail adres te geven en zij zijn face to face oenaderd. Het vragen 
near een e-mail adres kan bij de ondervraagden tenrrinste de indruk wekken dat 
het onderzoek met anoniern wordt afgenomer en kan als zodan,g van Invloed zqn 
op het bestuit a dan niet dee! te ne•nen aan het cnderzoek. 

Met mtin onef van 23 december 2014 (kenmerk 0ND/00S-2014/41288 M) heb ik 
u om nadere informatie gevraagd over de in uw opdracht, door Motivaction 
uitgevoerde directe meting. Met uw brief var 18 jar-Alan 2015 heeft u gereageerd 
op men verzoek om informatie. De door u versterkte nadere informatie levercle 
niet op alle punter de gevraagde duidelekhe,d. I< .neb u uit praktisch oogpunt 
uitgenodigd om een en ander in een persoonlijk gesprek te komen toelichten. U 
heeft om u moverende redenen gees gebruik gemaakt van nujn uitnodiging om in 
een persoonlijk gesare.k -,n aanvullmg op de schriftelijk door u verstrekte 
informatie- de door u uitgevoerde directe meting te korner toelichten. 

Inlichtingen 
wanneer U  aanvullende v,agen heeft vindt  u OD  www.duo.nionder 'Zakelijk'  meer 
irformatie. Onder 'Instellingsinformatie.  vindt u irformatie over bekostiging, 
regelgeving en crebo. 

Hoogacnterd, 
De staatssecretans van Onderwits. Cult.e.r er Wetenschao, 

5.1.2e 

Ones referenda 
3NC,003 2054, 38. 

uw brief van 
23 :Veber 2C ;4 

Ow referent* 

• Iv/J. ,‘"`Oecrt.le fa,  'cycn 	1C4nut 	 ,et 
3.14,er a +rr• N. sir aarc--nt,h r 	Or AVAtatt.r ,ItaaNelrrmtarrt ,a' 0(.14, cordr,  

+t,"e,C1,7 	 ifferre :411 ;:)(.4 gOSIOV% St1,5 2'0.̂  "L  +1  .A.Vie,,tt., 	,,(0r "IOC .7.ef ?.et m3ire," 
."•. 	.w.. izerr.4.frs,,Ifteno‘ A 
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1 4 SEP. 2016 
Uw brief van 
e-mail 26-07-2016 

Stichting Tjalling Koopmans College 	 Europaweg 2 
de heer M. van Denderen 	 2711 AH Zoetermeer 

Postbus 36026 
	

Postbus 606 

1020 MA Amsterdam 
	 2700 ML Zoetermeer 

Doorkiesnummer 
079-3232444 (vo) 

Bereikbaar op werkdagen 
Van 09:00 - 17:00 

Onze referentie 
OND/ODS-2016/15547 M 

Datum 
Betreft 	afwijzing huisvesting SvPO Belle van Zuylen 

Geachte heer Van Denderen, 

Met mijn beschikking van 28 mei 2015 met kenmerk OND/ODS-2014/38160 U, heb ik een 
scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo uitgaande van de richtingen 
- algemeen bijzonder 
- humanistisch 
- hindoeIstisch 
- islamitisch 
- reformatorisch en 
- gereformeerd vrijgemaakt, 
in Utrecht, op het adres Reyerscop 26, voor bekostiging in aanmerking genomen. 

Met uw e-mail van 26 juli 2016 aan de heer Luinge van mijn afdeling, heeft u gemeld dat de 
gemeente Utrecht met ingang van 1 augustus 2017 huisvesting beschikbaar heeft gesteld. Bij 
uw e-mail heeft u de verklaring van de gemeente gevoegd. De gemeente heeft huisvesting 
beschikbaar gesteld op de adressen Noordse Parklaan 2 en 4 en Lagenoord 26 to Utrecht. Deze 
adressen zijn gelegen op hemelsbreed gemeten afstanden van ruim 10 km van de locatie waarop 
uw aanvraag en mijn goedkeuring zijn gebaseerd. 

Hierbij deel ik u mee dat de bekostiging geen aanvang kan nemen wanneer de goedgekeurde 
school feitelijk wordt gevestigd op een dergelijk grote afstand van de locatie die als uitgangspunt 
diende voor uw aanvraag en de op basis daarvan verleende goedkeuring. 1k wijs u er nog op dat 
op grond van artikel 66 vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, de bekostiging ten 
laatste op 1 augustus 2020 moet aanvangen. 
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Inlichtingen 
Wanneer u aanvullende vragen heeft vindt u op www.duo.n1 onder 'Zakelijk' meer 
informatie. Onder 'Instellingsinformatie' vindt u informatie over bekostiging, 
regelgeving en crebo. 

Hoogachtend, 
De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
na  5.1 2e 
Ma 	Productie 1 

Europaweg 2 
2711 AH Zoetermeer 
Postbus 606 
2700 ML Zoetermeer 

Doorkiesnummer 
079-3232444 (vo) 

Bereikbaar op werkdagen 
Van 09:00 - 17:00 

Onze referentie 
OND/ODS-2016/15547 M 

Uw brief van 
e-mail 26-07-2016 

Ro 

Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop het besluit hem is toegezonden 
schriftelijk bezwaar maken. De belanghebbende dient daartoe een bezwaarschrift in bij de 
minister/staatssecretaris van OCW, onder vermelding van ''Bezwaar", ter attentie van DUO, Postbus 606, 	 Blad 
2700 ML to Zoetermeer. Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op www.bezwaarschriftenocw.nl. 	2/2 
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Stichting Tjalling Koopmans College 	 Europaweg 2 
de heer M. van Denderen 	 2711 AH Zoetermeer 

Postbus 36026 
	

Pestous 606 

1020 MA Amsterdam 
	 2700 AIL Zoecerrneer 

Doorkiesnummer 
979-1732444 (.,o) 

Bereikbaar op werkdagen 
Van 09:00 - 17:00 

On=e referenUe 
CADIOCS-2015!15550 

Uw brief van 

Datum 
	14 SEP. 2016 
	 e-ma=1 26-07-2C16 

Be:reft 
	afwijzing huisvesting SvPO Tob as Asser 

Geachte heer Van Denderen, 

Met mijn beschikking van 28 mei 2015 met kenmerk OND/ODS-2014/38143 U, heb ik een 
scholengemeenschap voor havo en vwo uitgaande van de richtingen hindoeisttsch en 
hurnanistisch, in Amsterdam op het adres Apollolaan 171 te Amsterdam, voor bekostiging in 
aanmerking genornen. 

Met uw mail van 26 juli 2016 aan de 5.1.2e 	van mijn afdeling, heeft u gerneld dat de 
gemeente Amsterdam met ingang var 1 augustus 2017 huisvesting beschikbaar heeft gesteld. 
Bij uw e-mail heeft u de verklaring van de gemeente gevoegd. De gemeente heeft nuisvesting 
beschikbaar gesteld op het adres Meeuwenlaan 134 te Amsterdam. Dit adres is gelegen op een 
hemelshreed gemeten afstard van 6 km van de locatie waarop uw aanvraag en mijn goedkeuring 
zijn gebaseerd. 

Hierbi deel ik u mee dat de bekostiging geen aarvang kan semen wanneer de goedgekeurde 
school feitelijk wordt gevestigd op een dergelijk grote afstand van de locatie die als uitgangspunt 
dlencie voor uw aanvraag en de op basis daarvan verleerde goedkeuring. Ik wijs u er nog op dat 
oo grand van artikel 66 vierde lid, van de Wet op het vaortgezet onderwijs, de bekostiging ten 
laatste op 1 augustus 2020 moet aanvangen. 
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Inlichtingen 

Wanneer u aanvullende vragen heeft vindt u op www.duo.n1 onder 'Zakelijk' meer 
informatie. Onder 'Instellingsinformatie' vindt u informatie over bekostiging, 
regelgeving en crebo. 

Hoogachtend, 
De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
na5.1.2e 

ME 	 ;ctie 1  

Europaweg  2 
271.L AH  Zoetermeer 
Postbus 606 
2700 ML  Zoetermeer 

Doorkiesnummer 
379.323244,1 (vo) 

Bereikbaar op werkdagen 
Van  09:00 - 1.7  00 

Onne referentie 
ONO/CDS-2016/15550 
Uw brief ran 
e-ma i  26-07-2016 

Rc 

fen befanglebherwle kan wen d t bestint 0-Innen zes weken na de dag waarop  ne: Oesitnt `rem IS toeCeZonCen 
schriftehlk oezwaar makes. De belangheobende thent daartoe een Cezwaarschrft n bn de 
rnrimster,5taat5Secretart5 van CCW, once* verrnekhng van •8ezwaar", ter attent)e van DUO, Postbts 6C6, 	 8lad 
2Y00 to Zoetermeer Weer ntermatte over net mater van aeZwaar vfrar u  op envw.bezwaarsclroTenccwat 

	2(2 



33 

5 1 2e 

Van: 	 5.1.2e 	@gmail.com  namens Misha van Denderen 5.1.2e 	@svpo.nl> 
Verzonden: 	 maandag 17 oktober 2016 22:31 
Aan: 	 5 1 2e 
Onderwerp: 	 Re: concept mail aan Van Denderen 

Geachte 5.1. 2e 

Dank voor de overzichten. In Amsterdam en Utrecht wordt uiteraard met smart gewacht op witte rook van 
OCW. We hebben inmiddels de rekensom voor de adressen die de beide gemeenten ter beschikking stellen 
gemaakt. De uitkomst is in beide gevallen positief, uitgaande van de volgende veronderstellingen. 

Amsterdam: 
- Het onderzoeksrapport naar humanistisch potentieel van Veltkamp is nog geen 3 jaar oud. Het potentieel is 
23% zoals gesteld in Staatscourant 14537 (2 juni 2015) waarin een aanvraag voor een school is goedgekeurd. 
- Het netto potentieel voor Havo is de helft van het bruto potentieel vanwege de nog niet gestarte 
Humanistische Amsterdamse Havo. 
-  Het netto potentieel voor Vwo is gelijk aan het bruto potentieel. 

Utrecht: 
- De meeste postcode-gebieden van de gemeenten Utrecht, Stichtse Vecht, Bunnik, Nieuwegein, De Bilt, 
Usselstein en Houten vallen in het bruto voedingsgebied. 
- Het onderzoeksrapport naar humanistisch potentieel van Veltkamp is nog geen 3 jaar oud. Het potentieel is 
1% in elk van de gemeenten hierboven, zoals gesteld in Staatscourant 30489 (14 juni 2016) waarin een 
aanvraag voor een school is afgekeurd. 
- Blijkens de richtingverdeling 2016 zijn er nog de volgende netto-potentielen: IS in Utrecht (1% maar mogelijk 
meer), GF in Utrecht (1%) en Houten (2%), RE in Stichtse Vecht (3%) en De Bilt (4%) en Houten (5%), AB in 
Stichtse Vecht (4%). 

Een aandachtspunt tot slot is dat we de reeds goedgekeurde aanvraag alleen intrekken indien de nieuwe 
aanvraag goedgekeurd kan worden. Dat is vooral van belang voor het geval er een andere partij zou zijn die ook 
voor 1 november een aanvraag indient op basis van een (gedeelte) van hetzelfde potentieel. Die aanvraag zal er 
onvoldoende netto-potentieel zijn omdat onze reeds goedgekeurde aanvraag van het bruto-potentieel of gaat. 

Met vriendelijke groet, 

Scholen voor Persoonlijk Onderwijs 
Misha van Denderen 
5.1.2e 

►@svpo.nl  

2016-10-13 16:24 GMT+02:00 5.1.2e 	 !@duo.nl>: 

Geachte heer Van Denderen, 
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Conform uw verzoek in uw brief van 22 september 2016 over de huisvesting Amsterdam en Utrecht stuur 
ik u hierbij het gevraagde cijfermateriaal. 

Ik wil hiermee geenszins vooruitlopen op de beantwoording van uw brief en de door u voorgestelde 
oplossingsrichtingen maar u heeft nu alvast het benodigde materiaal in het geval wij akkoord zouden 
gaan met uw voorstel om nieuwe aanvragen in to dienen. Wij zullen op korte termijn inhoudelijk op uw 
brief reageren. 

Wanneer u nog van andere gemeenten de basisgeneraties per postcode 4 nodig heeft dan hoor ik dat 
graag van u. 

Met vriendelijke groeten, 

5.1.2e 

OND/ODS 

(voorzieningenplanning VO) 

5 1.2e 
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Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Calmar en 
Wetenschap 

34 

Retouradres Postbus 606 2700 ML Zoetermeer 	 BRIN Mutatieformulier 
Stg. Tjalling Kooprnans College 	 Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer 
Postbus 36026 
1020 MA AMSTERDAM 

	 Inlichtingen: 	ICO PO (079) 323 23 33 
ICO VO (079) 323 24 44 
ICO BVH (079) 323 26 66 

Bled 	1 van 3 

Algemene gegevens 	 Datum mutatie 	11-03-2016 

Organisatienummer 

Naam kort 

Soort organisatie 

Indeling van gegevens 

3OUV 

Tjalling Koopmans College 

VO-school 

1 Algemene organisatiegegevens 

2 Adresgegevens 

3 Specifieke organisatiegegevens 

4  Gegevens fusie / samenvoeging 
5 Ondertekening bevoegd persoon 

6 Vragen en opmerkingen 

TREFW (4  Li 

REG d d 1  3 1.7:-! 2r.03  

REG NR (p..0/ // 61q\j—, z  

Instructie voor het gebruik van het formulier: 

Dit formulier is bestemd voor het opgeven van wijzigingen in de 
administratieve gegevens van een organisatie. Wjzigingen die 
betrekkinPebben cp een aspect waarvoor toestemming is vereist 
votgens de huidige wet- en regetgeving. kunnen dus niet met dit 
formulier worden doorgegeven. 

In de linkerkolom treft u de gegevens van uw organisatie aan zoals 
die op dit moment in BRIN zijn vastgelegd. Voor wijzigingen kunt 
dit formulier gebruiken en de door u gewenste wijziging invullen in de 
lege rechterkolom. Let u er a.u.b. op dat u ook de datum van ingang 
van de wijziging invult. 



34 
BRIN Mutatieformulier 

Ministerie van Onderwijs. Cultuur en Wetenschap 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

3OUV 
Tjalling Koopmans College 
VO-school 

Bled 2 van 3 

1 Algernene organisatiegegevens 

Datum inga wijziging. ...1  r 	—201‘mrn-jj) 

Naam 	 Tjalling Koopmans College voor Vwo en Mayo 

	

>ITCd.1.1.0    ritr6 

> > 

>> > 

Naam kort 	 Tjalling Koopmans College 

Richting / denominatie 	RK,PC,GV,RE,EV AN,HI,I,J,AB,HU 

Datum opheffing 

2 Adresgegevens 

Hoofdvestiging 

Vestigingsadres 

Straatnaam - huisnummer 	Reidroas 2 

Postcode - plaats 	9254 JR HURDEGARYP 

Correspondentieadres 

Straatnaam - huisnummer 	Postbus 36026 

Postcode - plaats 	1020 MA AMSTERDAM 

Telefoonnummer I faxnummer 

Telefoonnummer 

—Tpti te714: 	 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Datum ingang wijziging 	  (dd.-mm-0 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Faxnumrrer 

Netwerkadres 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Intemetadres (URL) > > 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Emadadres 



Telefoon 

Email 

Handtekening 

O. I 

BRIN Mutatieformulier 
34 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

3OUV 
Tjalling Koopmans College 
VO-school 

Blad 3 van 3 

3 Specifieke organisatiegegevens 

Onderwijsmethode  (uitsluitend van foepassing op instellingen) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Onderwijsmethode 

4 Gegevens fusie / samenvoeging 	(kan oilcan administratief worden gewijzigd als het gaat om een Bevoegd Gezag. een AK of een PO-instelling) 

Datum ingang wijziging 	  (drl-mm-jj) 

Organisatienummers 

Namen organisaties  	 a> > 

5 Ondertekening bevoegd persoon 

Naam 

Datum 	 C 	2C1 	 

Pleats 	A n--1. -ecctcH  
5.1.2e 

6 Vragen en opmerkingen 





Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

35 

Stichting Tjalling Koopmans College 
mevrouw S. Polet 
Postbus 36026 
1020 MA Amsterdam 

Datum 	2 7 MEI 2016 
Betreft 	naamswijziging Tjalling Koopmans College 

(Brinnummer 3OUV) 

Geachte mevrouw Polet, 

Naar aanleiding van het door u op 30 maart 2016 ingediende 
Brinmutatieformulier van het 'Tjalling Koopmans College' te Hurdegarijp 
(Brinnummer 3OUV), deel ik u het volgende mee. 

U verzoekt mij om de `Naam' van de school te wijzigen van 'Tjalling Koopmans 
College voor Vwo en Mayo' in 'SvP0 Tjalling Koopmans'. Uit de naam van de 
school dient te blijken welke onderwijssoorten worden aangeboden (artikel 21 
van de wet op het voortgezet onderwijs). 
De 'Naam' heb ik daarom als volgt in Brin geregistreerd : 
Naam:'SvPO Tjalling Koopmans voor Vwo en Mayo' (waarin SvPO staat voor 
Scholen voor Persoonlijk Onderwijs). 
Naam kort: 'Tjalling Koopmans'. 

Bijgaand zend ik u Brinmutatieformulier van Tjalling Koopmans met de gewijzigde 
tenaamstelling. 

Inlichtingen 
Wanneer u aanvullende vragen heeft vindt u op www.duo.nl  onder 'Zakelijk' meer 
informatie. Onder 'Instellingsinformatie' vindt u informatie over bekostiging, 
regelgeving en crebo. 

Hoogachtend, 
De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
nai5 1 28  
Ma 	'Productie 1 

Ro 

Europaweg 2 
2711 AH Zoetermeer 
Postbus 606 
2700 ML Zoetermeer 

079 - 323 23 23 
F 079 - 323 32 20 

Doorkiesnummer 
079-323 24 44 

Bereikbaar op werkdagen 
Van 09:00 - 17:00 

Onze referentie 
OND/ODS-2016/9592 U 

Uw brief van 
BMF 30-03-2016 

Bijiagen 
Brinmutatieformulier 
Brinnummer 3OUV 



Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

35 

ICO PO (079) 323 23 33 
ICO VO (079) 323 24 44 
ICO BVH (079) 323 26 66 

Retouradres Postbus 606 2700 ML Zaetermeer 

Stg. Tjalling Koopmans College 
Postbus 36026 
1020 MA AMSTERDAM 

Algemene gegevens 

BRIN Mutatieformulier 
Postbus 606, 2700 ML Zoeterrneer 

Inlichtingen: 

8Iad 	1 van 3 

Datum mutatie 	24-05-2016 

Organisatienummer 	30UV 

Naam kort 
	

Tjalling Koopmans 

Soon organisatie 	VO-school 

Indel ng van gegevens 	i Algemene organisatiegegevens 
2 Adresgegevens 
3 Specifieke organisatiegegevens 
4 Gegevens fusie / samenvoeging 
5 Ondertekening bevoegd persoon 

6 Vragen en opmerkingen 

Instructie voor het gebruik van het formulier 

Dit formulier is bestemd voor het opgeven van wijzigingen in de 
administratieve gegevens van een organisatie. Wjzigingen die 
betrekktng hebben op een aspect waarvoor toestemming is vereist 
volgens de huidige wet- en regelgeving, kunnen dus niet met dit 
formulier worden doorgegeven. 

In de linkerkotom trett u de gegevens van uw organisatie aan zoals 
die op dit moment in BRIN zijn vastgelegd. Voor wijzigingen kunt u 
dit formulier gebruiken en de door u gewenste wijziging invullen in de 
lege rechterkotom. Let u er a.u.b. op dat u ook de datum van ingang 
van de wijziging invult. 



BRIN Mutatieformulier 
35 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

3OUV 
Tjalling Koopmans 
VO-school 

Blad 2 van 3 

Algemene organisatiegegevens 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Naam 	 SvPO Tjalling Koopmans voor Vwo en Mayo 	 > > 

>> 

> > 

Naam kort 	 Tjalling Koopmans 	 > > 

Richfing / denominatte 	RK,PC,GV,RE,EV,AN,H1.1,J,AB,HU 	 > > 

Datum opheffing   > > 

2 Adresgegevens 

Hoofdvestiging 

Vestigingsadres 

Straatnaam - huisnummer 	Reidroas 2 

Postcode - plaats 	 9254 JR HURDEGARYP 

Correspondentieadres 

Straatnaam - huisnummer 	Postbus 36026  

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Postcode - plaats 	 1020 MA AMSTERDAM 

Telefoonnummer I faxnummer 

Telefoonnummer 	 > > 

Faxnummer 	 > > 

Netwerkadres 

lnternetadres (URL) 

Emailadres 	 tjallingkoopmans@svpo.n1 	 >>  

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 



35 
BRIN Mutatieformulier 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

3OUV 
Tjafling Koopmans 
VO-school 

Bled 3 van 3 

3 Specifieke organisatiegegevens 

Onderwijsmethode (uitstuitend van toepassing op instellingen) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Onderwijsmethode 

4 Gegevens fusie / samenvoeging 	(kan alleen administratref warden gewrjzigd els het gaat om een Bevoegd Gezag, een AK of een PO-installing) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-h) 

Organisatienummers 

Namen organisaties 

5 Ondertekening bevoegd persoon 

Naam 

Datum 

Plaats 

Telefoon 

Email 

Handtekening 

6 Vragen en opmerkingen 



Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie  van Ondenvijs, Cultuur en 
Wetenschap 

35 
& I 

> Retouradres Postbus 606 2700 ML Zoetermeer 	 BRIN Mutatieformulier 
Stg. Tjalling Koopmans College 

	 Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer 
Postbus 36026 
1020 MA AMSTERDAM 

	 Inlichtingen: 	ICO PO (079) 323 23 33 
ICO VO (079) 323 24 44 
ICO BVH  (079) 323 26 66 

Blad 	1 van 3 

Algemene gegevens 	 Datum mutatie 	11-03-2016 

Organisatienummer 

Naam kort 

Soon organisatie 

lndeling van gegevens 

3OUV 

Tjalling Koopmans College 

VO-school 

1 Algemene organisatiegegevens 
2 Adresgegevens 
3 Specifieke organisatiegegevens 
4 Gegevens fusie I samenvoeging 
5 Ondertekening bevoegd persoon 
6 Vragen en opmerkingen 

(611\i°  
TREFVV.:0549 VORM:  Ye/ 
TEA 	• • 	 v 

REG.
nn 

dd 	1  3 I.P .  20  43  

REG.NR.:  01,0i  / 	q'3 -9 

Instructie voor het gebruik van het formulier: 

Dit formulier is bestemd voor het opgeven van wijzigingen in de 
administratieve gegevens van een organisatie. Wjzrgingen die 
betreklong hebben op een aspect waarvoor toestemming is vereist 
vctgens de huidige wet- en regelgeving, kunnen dus niet met dit 
formulier worden doorgegeven. 

In de linkerkotom treft u de gegevens van uw organisatie aan zoals 
die op dit moment in BRIN zijn vastgetegd. Voor wijzigingen kunt u 
dit formulier gebruiken en de door u gewenste wigging invullen in de 
lege rechterkolom. Let u er a.u.b. op dat u ook de datum van ingang 
van de wijziging invutt. 



RK.PC.GV,RE,EV,AN,HI,I,J,AB,HU > > 

Tjalling Koopmans College 

BRIN Mutatieformulier 
35 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

3OUV 
Tjalfing Koopmans College 
VO-school 

Blad 2 van 3 

1 Algemene organisatiegegevens  

C: 	 ~41
s()I, 

Datum ingVjziging.. J 	.20  J‘mm-jj) 

Naam Tjalling Koopmans College voor Vwo en Mayo 

	

>7117c.-Att   nrr;r6 
>> 

Naam kort 

Richting / denominatie 

Datum ophetfing 

2 Adresgegevens 

Hoofdvestiging 

Vestigingsadres 
Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Straatnaam - huisnummer 	Reidroas 2 	 > > 

Postcode - plants 	9254 JR HURDEGARYP 	 > > 

Correspondentieadres 

Straatnaam - huisnummer 	Postbus 36026 

Postcode- plaats 	1020 MA AMSTERDAM 	 > > 

Telefoonnumrner I faxnummer 

Telefoonnummer 	 > > 

Faxnummer 	 > > 

Netwerkadres 

Internetadres (URL)   > a 

Emailadres 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Datum ingang wijziging 	 (dd-mm-jj) 



Naam 

Datum 

Plaats 

Telefoon 

Email 

Handtekening 

5.1.2e 

5.1.2e 

35 
BRIN Mutatieformulier 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

3OUV 
Tjallung Koopmans College 
VO-school 

Blad 3 van 3 

3 Specifieke organisatiegegevens 

Onderwijsmethode  (uitsluitend van toepassing op instellingen) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-p) 

Onderwijsmethode 

4 Gegevens fusle / samenvoeging 	(kan alleen administratief worden gewijzigd als het goat om een Bevoegd Gezag. een AK of een PO-instelling) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Organisatienummers 

Namen organisaties 

5 Ondertekening bevoegd persoon 

6 Vragen en opmerkingen 
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BRIN Mutatieformulier 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 36 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

3OUV 
Tjalling Koopmans 
VO-school 

Blad 2 van 3 

1 Algemene organisatiegegevens 

Datum ingang wijziging  	 (dd-mm-jj)  

Naam 	 SvPO Tjalling Koopmans voor Vwo Havo en Mayo 	>> 61i0e0   1-119 	 

"Tjalt rol. 	(112P-5 	 
> 	Car/ 	  

Naam kort 	 Tjalling Koopmans 	 >  >11a11.1 	 

Richting / denominate 	RK,PC.GV.RE,EV,AN,H1,1,J,AB,HU 

Datum opheffing 

TREFv.  Betw-  voRm: 
TEAM:LDS 	 i2iCALV  

	

2 Adresgegevens 	
REC 	14 NOV. 2016 

Hoofdvestiging 
24S 162  ri 16  18  

	

Vestigingsadres 	 NR 	6 	,765  

> > 

> > 

Straatnaam - huisnummer 	Reidroas 2 

Postcode i• plaats 	9254 JR HURDEGARYP 

Correspondentieadres 

Straatnaam - huisnummer 	Postbus 36026 

Postcode plaats 	1020 MA AMSTERDAM 

Tetefoonnummer / faxnummer 

Telefoonnummer 

Faxnummer 

Netwerkadres  

Datum ingang 	 (dd-mm-j1) 

> > 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

>> 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-11) 

>> 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Internetadres (URL) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Emailadres 	 tjallingkoopmans@svpo.n1 > > 



BRIN Mutatieformulier 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 36 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

3OUV 
Tjalling Koopmans 
VO-school 

Blad 3 van 3 

3 Specifieke organisatiegegevens 

Onderwijsmethode (uitsluitend van toepassing op instellingen) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Onderwijsmethode 

4 Gegevens fusie f samenvoeging 	(kan alleen administratief worden gewijzigd als het gaat om een Bevoegd Gezag. een AK of een PO-instelling) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Organisatienummers 

Namen organisaties 

	 >>  > 

5 Ondertekening bevoegd persoon 

Datum 	 ti 2CAL 	  

Pleats 	 A n4-61c-- - 
5.1.2e 

Telefoon 
5.1.2e 

Email 
5.1.'2e 

Handtekening 

6 Vragen en opmerkingen 
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Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Ondenvijs, Calmar en 
Wetenschap 

37 

Stichting Tjalling Kcopmans College 
mevrouw S. Polet 
Postbus 36026 
1020 MA Amsterdam 

Datum 
Betreft 

	

	wijziging tenaamstelling Tjalling Koopmans College 
(Brinn..mmer 3OUV) 

Europaweg 2 
2711 Ali Zoetermeer 
Postbus 606 
2700 ML Zoetermeer 

Doorkiesnummer 
079-3232444 (vo) 

Bereikbaar op werkdagen 
Van 09:00 - 17:00 

Onze referentie 
OND/ODS-2016/18789 U 

Uw brief van 
8MF 11-11-2016 

Bijlagen 
Brinmutatieformulier 
Brinnummer Z9ZT 

Geachte mevrouw Polet, 

Naar aanleiding vial het door u op 11 november 2016 ingezonden 
Brinmutatieformulier van SvPO Tjalling Koopmans voor Vwo Havo en 
Mayo te Hurdegariw (Brinnummer 30UV), deel ik u het volgende mee. 

De 'Naam' van de school heb ik gewijzigd in 'SvPO Hurdegaryp - Tjalling 
Koopmans College voor Vwo Havo en Mayo '. De 'Naam kort' heb ik 
gewijzigd in 'Tjalling Koopmans College'. 
Het vestigingsadres heb ik gewijzigd in 'Easter Omwei 7, 9254 GM 
Hurdegaryp'. 

Bijgaand zend ik u het Brinmutatieformulier met de gewijzigde gegevens. 
Tot slot verzoek ik u om, in het vervolg, het complete  
Brinmutatieformulier, voorzien van de adresgegevens van het bestuur, 
aan mij toe te sturen. 

Inlichtingen 
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 staatssecretar s van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
namens deze, 
Manaaer OI/BKAWoductieA. 

5.1.2e 

Rob Binda 



Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

37 

> Retouradres Postbus 606 2700 ML Zoeterrreer 	 BRIN M utatieform Liner 
Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer 

Inlichtingen:. 	ICO PO (079) 323 23 33 
ICO VO (079) 323 24 44 
ICO BVH (079) 323 26 66 

Blad 	1 van 3 

Algemene gegevens 	 Datum mutatie 	23-11-2016 

Organisatienummer 	30UV 

Naam kort 
	

Tjalling Koopmans College 

Soon organisatie 	VO-school 

Stg. Tjalling Koopmans College 
Postbus 36026 
1020 MA AMSTERDAM 

Indeling van gegevens 1 Algemene organisatiegegevens 
2 Adresgegevens 
3 Specifieke organisatiegegevens 
4 Gegevens fusie samenvoeging 
5 Ondertekening bevoegd persoon 
6 V•agen en opmerkingen 

Instructie voor het gebruik van het formulier 

Dit `ormulier is bestemd voor het opgeven van wijzi9ingen in de 
administratieve gegevens van een organisatie. Wijzigingen die 
betrekking hebben op een aspect waarvoor toestemming is vereist 
volgens de huidige wet- en regelgeving. kunnen dun niet met dit 
formulier worden doorgegeven. 

In de linkerkolom treft u de gegevens van uw organisatie aan zoals 
die op dit moment in BRIN zijn vastgetegd. Voor wijzigingen kunt 
dit 'ormulier gebruiken en de door u gewenste wijziging molten in de 
legs rechterkolom. Let u er aut. op dat u ook de datum van ingang 
van de wijziging invult. 

El hi 
• 

Er.  Zraa 



BRIN Mutatieformulier 
37 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

3OUV 
Tjalling Koopmans College 
VO-school 

Blad 2 van 3 

1 Algemene organisatiegegevens 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Nairn 	 SvPO Hurdegaryp - Tjalling Koopmans College voor 

Vwo Havo en Mayo 

Naam kort 	 Tjalling Koopmans College 

Richting / denominatie 	RK,PC,GV,RE,EV,AN,1-11,1,-LAB.HU 	 > > 	  

Datum opheffing   > 

2 Adresgegevens 

Hoofdvestiging 

Vestigingsadres 

Straatnaam - huisnummer 	Reidroas 2 

Postcode - plaats 	9254 JR HURDEGARYP 

Correspondentieadres 

Straatnaam - huisnummer 	Postbus 36026  

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Postcode - plaats 	1020 MA AMSTERDAM 

Telefoonnurnmer I faxnummer 

Telefoonnummer 	 > > 

Faxnun-mer 

Netwerkadres  

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Datum ingang wijziging 	  (cld-mm-j) 

Intemetadres (URL) 

Datum ingang wijziging 	 (dd-mm-jj) 

Emailadres 
	 5.1.2.e 	psvpo.n1 

	
>5 



BRIN Mutatieformulier 
37 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

3OUV 
Tjafling Koopmans College 
VO-school 

Blad 3 van 3 

3 Specifieke organisatiegegevens 

Onderwijsmethode (uitstuPend van !oepassing op instellingen) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Onderwijsmethode 

4 Gegevens fusie / samenvceging  (kan alleen administratief worden gewifzigd als het gaat om een Bevoegd Gezag, een AK of een PO-installing) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Organisatienummers 

Namen organisaties 	 >>  > 

	 >>  > 

5 Ondertekening bevoegd persoon 

Naam 

Datum 

Plaats 

Telefoon 

Email 

Handtekening 

6 Vragen en opmerkingen 



BRIN Mutatieformulier 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 37 

Dienst Uitvoering Onderwijs 

3OUV 
Tjatling Koopmans 
VO-school 

Blad 2 van 3 

1 Algemene organisatiegegevens 

Datum ingang 	 (dd-mm-jj) 

Na am 	 SvP0 Tjalling Koopmans voor Vwo Havo en Mayo 	61RO V-1(4.ArA-r- 77 Jr - 
> > 	Cciiece_  Jcic4  	v ‘°  

Naam kort 	 japing Koopmans 	 > >  -rcattio 
Richting / denominatie 	RK,PC,GV,RE,EV,AN,H1,1,J,AB,HU 

Datum opheffing 	 1311W 	  

THE RP.L  MOW  VOR  
TEA'  "  COS 	ER  	3()(  LI/ 

2 Adresgegevens 	
REG 	14 NOV. 2016 

Hoofdvestiging 
.  

Vestigingsadres 	 CY  \D itel 67(23 

> > 

Straatnaam - huisnummer 	Reidroas 2 

Postcode - plaats 	9254 JR HURDEGARYP 

Correspondentieadres 

Straatnaam - huisnummer 	3ostbus  36026 

Postcode - plaats 	1020 MA AMSTERDAM 

Telefoonnummer / faxnummer 

Telefoonnummer 

Faxnummer 

Nemerkadres  

Datum ingang 

CDr-no...-:it 	 

.5ci 6 rn Hoz-L- 	p 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

> > 

> > 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

lnternetadres (URL) 

Datum ingang wijziging.. 	  (dd-mm-jj) 

Emailadres 	 lallingkoopmans@svpo.n1 > > 



Naam 

BRIN Mutatieformulier 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 37 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

3OUV 
Tja!ling Koopmans 
VO-school 

Blad 3 van 3 

3 Specifieke organisatiegegevans 

Onderwijsmethode (uitsluiteni van toepassing op instellingen) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Onderwijsmethode 

4 Gegevens fusie / samenvoeging 	(kan alleen administratief wonlen gewijzigd als het gaat om een Bevoegd Gezag, een AK of een PO-instelling) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Organisatienummers 

Namen organisaties > > 

5 Ondertekening bevoegd persoon 

Datum .11  	2C))11:3 	 

Floats 	 tr. 
5.1.2e 

Telefoon 

5.1.2e 
Email 	 V3 )  

Handtekening 

6 Vragen en opmerkingen 
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Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

38 

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

Europaweg 2 
2711 AH Zoetermeer 
Postbus 606 
2700 ML Zoetermeer 
T 079 - 323 23 23 
F 079 - 323 32 20 

Doorkiesnummer 
079-323 24 44 

Bereikbaar op werkdagen 
Van 09:00 - 17:00 

3 0 JUNI 2016 Datum 	 Uw brief van 
Betreft 	toevoegen havo in tenaamstelling Tjalling Koopmans College 	 BMF 06-06-2016 

(Brinnummer 3OUV) 	 Bijiagen 
Brinmutatieformulier 
Brinnummer 3OUV 

Geachte heer Van Denderen, 

Naar aanleiding van het door u op 6 juni 2016 ingediende Brinmutatieformulier 
van het 'Tjalling Koopmans College' te Hurdegarijp (Brinnummer 30UV), deel ik u 
het volgende mee. 

U verzoekt mij om in de `Naam' van de school de schoolsoort havo toe te 
voegen. Met de beschikking van 18 augustus 2015, kenmerk OND/ODS-
2015/16381 M, heeft u toestemming gekregen om afsluitend havo aan te mogen 
bieden. 
De 'Naam' heb ik als volgt in de Basisregistratie Instellingen (Brin) gewijzigd: 
'SvPO Tjalling Koopmans voor Vwo, Havo en Mayo'. 
De `Naam kort' blijft ongewijzigd. 

Bijgaand zend ik u Brinmutatieformulier van Tjalling Koopmans met de gewijzigde 
tenaamstelling. 

Inlichtingen 
Wanneer u aanvullende vragen heeft vindt u op www.duo.nl  onder 'Zakelijk' meer 
informatie. Onder 'Instellingsinformatie' vindt u informatie over bekostiging, 
regelgeving en crebo. 

Hoogachtend, 
De crAArccperptaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
na5.1.2e 

Mi 	P/Productie 1 

Rc 

Onze referentie 
OND/ODS-2016/1101111 



E èr ?_ Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Calmar en 
Wetenschap 

38 

> Retouradres Postbus 606 2700 ML Zoetermeer 	 BRIN Mutatieformulier 
Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer 

Inlichtingen: 	100 PO (079) 323 23 33 
ICO VO (079) 323 24 44 
ICO BVH (079) 323 26 66 

Blad 	1 van 3 

Algemene gegevens 	 Datum mutatie 	22-06-2016 

Organisabenummer 
	

3OUV 

Naam kort 
	

Tjalling Koopmans 

Soort organisatie 
	

V0-school 

Indeling van gegevens 	1 Algemene organisatiegegevens 

2 Adresgegevens 

3 Specifteke organisatiegegevens 

4 Gegevens fusie / samenvoeging 
5 Ondertekening bevoegd perscon 

6 Vragen en opmerkingen 

Instructie voor het gebruik van het formulier 

Dit formutier is bestemd voor het opgeven van Wigi9ingen in de 
administrafieve gegevens van een organisatie. Wijzigingen de 
betiekking hebben op een aspect waarvoor toestemming is vereist 
volgens de huidige wet- en regelgeving. kunnen dus niet met dit 
formulier warden doorgegeven 

In de linkerkolom treft u de gegevens van uw organisatie aan zoals 
die op dit moment in SRN zijn vastgelegd. Voor wijzigingen kunt u 
dit formulier gebruiken en de door u gewenste wijziging invullen in de 
lege rechterkolom. Let u er a.u.b. op dat u ook de datum van ingang 
van de wijziging invult. 

Stg. Tjalling Koopmans College 
Postbus 36026 
1020 MA AMSTERDAM 



BRIN Mutatieformulier 
38 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

3OUV 
Tjalling Koopmans 
VO-school 

Blad 2 van 3 

1 Algernene organisatiegegevens 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Naam 	 SvPO Tjalling Koopmans veer Vwo Havo en Mayo 

	

> 	  

Naam kort 	 Tjalling Koopmans 	 > > 	  

Richting J denominatie 	RK,PC,GV,RE,EV,AN,HI,I,J,AB,HU 	 > > 	  

Datum opheffing 

2 Adresgegevens 

Hoofdvestiging 

Vestigingsadres 
Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Straatnaam - huisnummer 	Reidroas 2 

Postcode - pleats 	9254 JR HURDEGARYP 	 > 

Correspondentieadres 

Straatnaam - huisnummer 	Postbus 36026 

Postcode - ptaats 	1020 MA AMSTERDAM 

Telefoonnummer I faxnummer 

Teletoonnummer 	 > > 

Faxnummer 

Netwerkadres 

Intemetadres (URL) 	 > > 

Emailadres 	5.1.2.e 	psvp..ni 	 >> 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 



BRIN Mutatieformulier 
38 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

3OUV 
Tjalling Koopmans 
VO-school 

Blad 3 van 3 

3 Specifieke organisatiegegevens 

Onderwijsmethode (uitsluitend van toepassing op instellingen) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Ondervoismethode 

4 Gegevens fusie I samenvoeging 	(kan alleen administratief worden gewijzigd als het gaat om een Bevoegd Gezag, een AK of een PO-installing) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Organisatienummers 

Namen organisaties 	 >>  > 

5 Ondertekening bevoegd persoon 

Naam 

Datum 

Pleats 

Telefoon 

Email 

Handtekening 

6 Vragen en opmerk ngen 



Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cuituur en 
Wetenschap 

38 

Retouradres Postbus 606 2700 Mt. Zoetermeer 

Stg. hailing Koopmans College 
Postbus 36026 

	

1020 MA AMSTERDAM 	e 

	

. 	

u0 
	 voRmitil  

7FR.:  	tj -Uft 
REG. d.d 0 	.r,<JNI 

BRIN Mutatieformulier 
Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer 

Inlichtingen: 	ICO PO (079) 323 23 33 
ICO VO (079) 323 24 44 
ICO BVH (079) 323 26 66 

Blad 	1 van 3 

AFDV: 1 q 	Zol.‘  
Algemene  gege

R
ve
E
ns

G. N R :  *101014111011 
Datum mutatie 	24-05-2016 

Organisatienummer 	3OUV 

Naam kort 	 Tjalling Koopmans 

Soon organisatie 	VO-school 

!adding van gegevens 1 Algemene organisatiegegevens 
2 Adresgegevens 
3 Specifieke organisatiegegevens 
4 Gegevens fusie I samenvoeging 
5 Ondertekening bevoegd persoon 
6 Vragen  en opmerkingen 

Instructie voor het gebruik van het formulier. 

Dit formulier is bestemd voor het opgeven van wijzigingen in de 
administratieve gegevens van een organisatie. Wijzigingen die 
betrekking hebben op een aspect waarvoor toestemming is vereist 
volgens de huidige wet- en regelgeving, kunnen dus niet met dit 
formulier worden doorgegeven. 

In de linkerkolom treft u de gegevens van uw organisatie aan zoals 
die op dit moment in BRIN zijn vastgelegd. Voor wijzigingen kunt u 
dit formulier gebruiken en de door u gewenste wijziging invullen in  de 
lege rechterkolom. Let u er a.u.b. op dat u ook de datum van ingang 
van de wijziging invult. 



38 

1 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

3OUV 
Tjafling Koopmans 
VO-school 

Blad 2 van 3 

1 Algernene organisatiegegevens 

Naarn 	 SvPO Tjafling Koopmans voor Vwo en Mayo 

Datum ingang wijziging....'  4..  CY '2014 (dd-mm-jj) 

>> 6uPo ci 

>>  > 	er)  
Naam kort 	 Tjalling Koopmans 	 > > 	  

Richting I denominatie 	RK.PC,GV,RE.EVAN,H1,1...,AB,HU 	 » 	  

Datum opheffing   ». 	  

2 Adresgegevens 

Hoofdvestiging 

Vestigingsadres 

Straatnaam - huisnumrner 	Reidroas 2 

Postcode - plaats 	9254 JR HURDEGARYP 

Correspondentieadres 

Straatnaam - huisnummer 	Postbus 36026 

Postcode plaats 	1020 MA AMSTERDAM 

Telefoonnummer I faxnurnmer 

Telefoonnummer  

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-g) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Faxnummer 

Netwerkadres 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-g) 

Intemetadres (URL) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mmzjj) 

Emailadres 	 tjallingkoopmans@svpo.n1 >>  > 



38 
BRIN Mutatieformulier 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
.Dienst Uitvoering Onderwijs 

3OUV 
Tjalling Koopmans 
VO-school 

Biad 3 van 3 

3 Specifieke organisatiegegevens 

Onderwijsmethode (uitslurtend van toepassing op instellongen) 

Datum ingang wijziging .1—C9  	(dd-mm-jj) 

Onderwijsmethode 	 ,Sc:EnThl 	olci 6203 	 

4 Gegevens fusie / samenvoeging 	(kan alleen admintstrahef worden gewijzigd als het gaat om een Bevoegd Gezag een AK of een PO-mstelling) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Organisatienummers 

Namen organisaties 

5 Ondertekening bevoegd persoon 

Naam 
	 UO,AA- D2,1̂ elet"ie 	 

Datum 
	 O  JJ,4,1,(, -mil  6 	 

Plaats 
	 -A,ry-I;Vexcjam„,.  

5.1.2e 
Telefoon 

O. 1.4C 
Email 

5.1.2e 
Handtekentng 

6 Vragen en opmer 

.... 	t,..  
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39 

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

Datum 	1 1  MAART 2016 
Betreft 	wijziging adresgegevens Tjalling Koopmans College voor VWO en 

Mayo 
(Brinnummer 3OUV) 

Geachte heer Van Denderen, 

Naar aanleiding van het door u ingezonden Brinmutatieformulier van het 'Tjalling 
Koopmans College voor Vwo en Mayo' to Hurdegaryp (Brinnummer 3OUV), deel 
ik u het volgende mee. 

Het vestigingsadres van de hoofdvestiging aan de Easter Omwei 7, 9254 GM 
Hurdegaryp heb ik gewijzigd in Reidroas 2, 9254 3R Hurdegaryp. 

Bijgaand zend ik u het Brinmutatieformulier van het 'Tjalling Koopmans College 
voor Vwo en Mayo' met de gewijzigde gegevens. 

Inlichtingen 
Wanneer u aanvullende vragen heeft vindt u op www.duo.nl  onder 'Zakelijk' meer 
informatie. Onder 'Instellingsinformatie' vindt u informatie over bekostiging, 
regelgeving en crebo. 

Hoogachtend, 

571 26 	 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

)DS 

Europaweg 2 
2711 AH Zoetermeer 
Postbus 606 
2700 ML Zoetermeer 
T 079 - 323 23 23 
F 079 - 323 32 20 

Doorkiesnummer 
079-323 24 44 

Bereikbaar op werkdagen 
Van 09:00 - 17:00 

Onze referentie 
OND/ODS-2015/16335 

Uw brief van 

Uw referentie 

Bijlagen 
Brinmutatieformulier Brinnr: 
3OUV 



Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Ondenvijs, Cultuur en 
VVetenschap 

40 

> Retouradres Postbus 605 2700 ML Zoetermeer 	 BRIN Mutatieformulier 
Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer 

Inlichtingen: 	ICO PO (079) 323 23 33 
ICO VO (079) 323 24 44 
ICO BVH (079) 323 26 66 

Blad 	1 van 3 

Algemene gegevens 	 Datum mutatie 	11-03-2016 

Organisatienummer 
	

3OUV 

Naam kort 
	

Tjalling Koopmans College 

Snort organisatie 
	VO-school 

Stg.Iling Koopmans College 
Postbus 36026 
1020 MA AMSTERDAM 

Indeling van gegevens 1 Algemene organisatiegegevens 

2 Adresgegevens 

3 Specifieke organisatiegegevens 

4 Gegevens fusie / samenvoeging 
5 Ondertekening bevoegd persoon 

6 Vragen en opmerkingen 

Instructie voor het gebruik van het formulier 

Dit formulier is bestemd voor het opgeven van wijzigingen in de 
administratieve gegevens van een organisatie. Wijzigingen die 
betrekking hebben op een aspect waarvoor toestemming is vereist 
volgens de huidige wet- en regelgeving, kunnen dus niet met dit 
formulier worden doorgegeven. 

In de Finkerkolom treft u de gegevens van uw organisatie aan zoals 
die op dit moment in BRIN zijn vastgelegd. Voor wijzigingen kunt u 
dit formulier gebruiken en de door u gewenste wijziging invullen in de 
lege rechterkolom. Let u er a.u.b. op dat u ook de datum van ingang 
van de wijziging invult. 



BRIN Mutatieformulier 
40 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

3OUV 
Tjalling Koopmans College 
VO-school 

Blad 2 van 3 

1 Algemene organisatiegegevens 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Naam 	 Tjalling Koopmans College voor Vwo en Mayo 

Naam kort 	 Tjalling Koopmans College 

Richting / denominatie 	RK.PC.GV,RE,EV,AN,Hlt,J,AB,HU 

Datum opheffing 

2 Adresgegevens 

Hoofdvestiging 

Vestigingsadres 

Straatnaam - huisnummer 	Reidroas 2 

Postcode - pleats 	9254 JR HURDEGARYP 

Correspondentieadres 

Straatnaam - huisnummer 	Postbus 36026 

Postcode - pleats 	1020 MA AMSTERDAM 

Telefoonnummer f faxnummer 

Telefoonnummer  

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Faxnummer 

Netwerkadres 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Intemetadres (URL) 	 >>  > 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Emaladres 



40 
BRIN Mutatieformulier 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

3OUV 
Tjalling Koopmans College 
VO-school 

Blad 3 van 3 

3 Specifieke organisatiegegevens 

Onderwijsmethode (uitsluitend van toepassing op instellingen) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mrn-jj) 

Onderwijsmethode 

4 Gegevens fusie I samenvoeging 	(kan alleen administratief worden gewijzigd als het gaat om een Bevoegd Gezag, een AK of een PO-instellmg) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm•jj) 

Organisatienummers 

Namen organisaties 

5 Ondertekening bevoegd persoon 

Naam 

Datum 

Pleats 

Telefoon 

Email 

Handtekening 

6 Vragen en opmerkingen 

> > 



Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

40 

Retouradres Postbus 606 2700 ML Zoetermeer 	 BRIN Mutatieformulier 
Stg. Tjalling Koopmans College 	 Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer 

Postbus 36026 
1020 MA AMSTERDAM 
	 Inlichtingen: 	ICO PO (079) 323 23 33 

ICO VO (079) 323 24 44 
ICO BVH (079) 323 26 66 

Blad 	1 van 3 

Algemene gegevens 	 Datum mutatie 	10-12-2013 

Organisatienummer 	3OUV 

Naam kort 
	

Tjalling Koopmans College 

Soon organisatie 	VO-school 

Indeling van gegevens 	1 Algemene organisatiegegevens 

2 Adresgegevens 

3 Specifieke organisatiegegevens 
4 Gegevens fusie / samenvoeging 
5 Ondertekening bevoegd persoon 

6 Vragen en opmerkingen 

Instructie voor het gebruik van het formulier: 

Dit formulier is bestemd voor het opgeven van wijzigingen in de 
administratieve gegevens van een organisatie. Wijzigingen die 
betrelddng hebben op een aspect waarvoor toestemming is vereist 
volgens de huidige wet- en regelgeving, kunnen dus niet met dit 
formulier worden doorgegeven. 

In de linkerkolom treft u de gegevens van uw organisatie aan zoats 
die op dit moment in BRIN zijn vastgelegd. Voor wijzigingen kunt u dit 
formulier gebruiken en de door u gewenste wijzigtng invullen In de 
lege rechterkolom. Let u er a.u.b. op dat u ook de datum van ingang 
van de wijziging invult. 

Rf.t/0 
TREFW.: 	 VORM:6-E&  

20LIO 
REG d d  1 0 	2015  

AFDV: 	-5  Zol,c 
REG.NR.: 

0130)201S1 I 6.33S 



BRIN Mutatieformulier 
	 40 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

3OUV 
Tjalling Koopmans College 
VO-school 

Blad 2 van 3 

1 Algemone organisatiegegevens 

Datum ingang wijziging...Vgakidit (dd-mm-p) 

Naarr 	 Tjalling Koopmans College voor Vwo en Mayo 

> 

Naam kort 	 Tjalling Koopmans College 	 > > 	  

Richting / denominatie 	 41811-  liall"602111W. 	 > > 	  

Datum opheffing   > > 	  

Postcode - pleats 	1020 MA AMSTERDAM 

Telefoonnummer / faxnummer 

Telefoonnummer 	 > > 

2 Adresgegevens 

Hoofdvestiging 

Vestigingsadres 

Straatnaarn - huisnummer 	Easter Omwei 7 

Postcode - pleats 	9254 GM HURDEGARYP 

Corrospondentioadros 

Straatnaam - huisnummer 	Postbus 36026 

Datum ingang wijziging 7 	(dd-mm-11) 
1, Kid 	» 	Q  

	u.t 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

> > 

>> 

> > 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Faxnummer 

Netwerkadres 

Datum ingang wijziging 	  (cld-mm-jj) 

Internetadres (URL) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Emailadres 



BRIN Mutatieformulier 
	 40 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

3OUV 
hailing Koopmans College 
VO-school 

Blad 3 van 3 

3 Specifieke organisatiegegevens 

Onderwijsmethode  (ultsluitend van toepassing op instelfingen) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Onderwijsmethode 

4 Gegevens fusie / samenvoeging  (kan alleen administratief worden gewijzigd alshet goat om een Bevoegd Gezag. een AK of een PO-Instelling) 

Datum ingang vajztging 	  (dd-mm-jj) 

Organisatienummers 

Namen organisaties > > 

> > 

5 Ondertekening bevoegd persoon 

Naam 	Q9‘,vs..1).C3vskieNg..\e,_ 	 

Datum 
	 c‘i 	LO1Ci 	

Plaats 
	

Ay tQv,30,Y.YA 	  
5.1.2e 

Telefoon 

Email 
	 5.1.2e 

5.1.2e 
Handtekening 

6 Vragen en opmer 



K- 

0 

P-r) ct 



39 

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

Datum 	1 1 MART 2016 
Betreft 	wijziging adresgegevens Tjalling Koopmans College voor VWO en 

Mayo 
(Brinnummer 3OUV) 

Geachte heer Van Denderen, 

Europaweg 2 
2711 AH Zoetermeer 
Postbus 606 
2700 ML Zoetermeer 
T 079 - 323 23 23 
F 079 - 323 32 20 

Doorkiesnummer 
079-323 24 44 

Bereikbaar op werkdagen 
Van 09:00 - 17:00 

Onze referentie 
OND/ODS-2015/16335 11- 

Uw brief van 

Uw referentie 

Bijlagen 
Brinmutatieformulier Brinnr: 
3OUV 

Naar aanleiding van het door u ingezonden Brinmutatieformulier van het 'Tjalling 
Koopmans College voor Vwo en Mayo' to Hurdegaryp (Brinnummer 30UV), deel 
ik u het volgende mee. 

Het vestigingsadres van de hoofdvestiging aan de Easter Omwei 7, 9254 GM 
Hurdegaryp heb ik gewijzigd in Reidroas 2, 9254 JR Hurdegaryp. 

Bijgaand zend ik u het Brinmutatieformulier van het 'Tjalling Koopmans College 
voor Vwo en Mayo' met de gewijzigde gegevens. 

Inlichtingen 
Wanneer u aanvullende vragen heeft vindt u op www.duo.nl  onder 'Zakelijk' meer 
informatie. Onder 'Instellingsinformatie' vindt u informatie over bekostiging, 
regelgeving en crebo. 

Hoogachtend, 
— 

7.1 2e 1 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

)DS 



Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Werenschap 

40 

ICO PO (079) 323 23 33 
ICO VO (079) 323 24 44 
ICO BVH (079) 323 26 66 

> Retouradres Postbus 606 2700 MI_ Zoetermeer 

Stg. Tjalling Koopmans College 
Postbus 36026 
1020 MA AMSTERDAM 

Algemene gegevens 

BRIN Mutatieformulier 
Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer 

Inlichtingen: 

Blad 	1 van 3 

Datum mutatie 	11-03-2016 

Organisatienummer 	3OUV 

Naam kort 
	

Tjalling Koopmans College 

Soort organisatie 	VO-school 

Indeling van gegevens 1 Algemene organisatiegegevens 
2 Adresgegevens 
3 Specifieke organisatiegegevens 
4 Gegevens fusie / samenvoeging 
5 Ondertekening bevoegd persoon 
6 Vragen en opmerkingen 

Instructie voor het gebruik van het formulier: 

Dit formulier is bestemd voor het opgeven van wijzigingen in de 
administratieve gegevens van een organisatie. Wijzigingen die 
betrekktng hebben op een aspect waarvoor toestemming is vereist 
volgens de huidige wet- en regelgeving, kunnen dus niet met dit 
formulier worden doorgegeven. 

In de linkerkolom treft u de gegevens van uw organisatie aan zoals 
die op dit moment in BRIN zijn vastgelegd. Voor wijzigingen kunt u 
dit formulier gebruiken en de door u gewenste wijziging invulten in de 
lege rechterkolom. Let u er a.u.b. op dat u ook de datum van ingang 
van de wijziging invult. 



BRIN Mutatieformulier 
40 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

3OUV 
Tjalling Koopmans College 
VO-school 

Blad 2 van 3 

1 Algemene organisatiegegevens 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mmij) 

Naam 	 Tjalling Koopmans College voor Vwo en Mayo 

Naam kort 	 Tjalling Koopmans College 

Richting / denominatie 	RK,PC,GV.RE,EV,AN.HI,I.J,AB.HU 

Datum opheffing 

2 Adresgegevens 

Hoofdvestiging 

Vestigingsadres 

Straatnaam - huisnummer 	Reidroas 2 

Postcode - plaats 	9254 JR HURDEGARYP 

Correspondentieadres 

Straatnaam - huisnummer 	Postbus 36026 

Postcode - plaats 	1020 MA AMSTERDAM 

Telefoonnummer I faxnummer 

Telefoonnummer  

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-9) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Faxnummer 

Netwerkadres 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Intemetadres (URL.) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mmi) 

Emailadres 



40 
BRIN Mutatieformulier 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

3OUV 
Tjalling Koopmans College 
VO-school 

Blad 3 van 3 

3 Specitieke organisatiegegevens 

Onderwijsmethode (uitsluitend van toepassing op instellingen) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Onderwijsmethode 

4 Gegevens fusie / samenvoeging 	(kan alleen administratief woirten gewijzigd els het gaat om een Bevoegd Gezag, een AK of een PO-instelling) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Organisatienummers 

Namen organisaties 

5 Ondertekening bevoegd persoon 

Naam 

Datum 

Pleats 

Telefoon 

Email 

Handtekening 

6 Vragen en opmerkingen 



Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

40 

ICO PO (079) 323 23 33 
ICO VO (079) 323 24 44 
ICO BVH (079) 323 26 66 

Retouradres Postbus 606 2700 ML Zoetermeer 

Stg. Tjalling Koopmans College 
Postbus 36026 
1020 MA AMSTERDAM 

Algemene gegevens 

BRIN Mutatieformulier 
Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer 

Inlichtingen: 

Blad 	1 van 3 

Datum mutatie 	10-12-2013 

Organisatienummer 	3OUV 

Naam kort 
	

Tjalling Koopmans College 

Soort organisatie 
	

VO-school 

Indeling van gegevens 	1 Algemene organisatiegegevens 

2 Adresgegevens 

3 Specifieke organisatiegegevens 

4 Gegevens fusie / samenvoeging 
5 Ondertekening bevoegd persoon 

6 Vragen en opmerkingen 

Instructie voor het gebruik van het formulier: 

Dit formulier is bestemd voor het opgeven van wijzigingen in de 
administratieve gegevens van een organisatie. Wjzigingen die 
betrekking hebben op een aspect waarvoor toestemming is vereist 
volgens de huidige wet- en regelgeving. kunnen dus niet met dit 
formulier worden doorgegeven. 

In de linkerkolom treft u de gegevens van uw organisatie aan zoats 
die op dit moment in SKIN zijn vastgelegd. Voor wijzigingen kunt u dit 
formulier gebruiken en de door u gewenste wtjziging invutlen in de 
lege rechterkolom. Let u er a.u.b. op dat u ook de datum van ingang 
van de vrijziging invult. 

PP -11/C) 
• N,(QRM: 	6(E,& TREFW.: 

	

R . : 	Lu./ T EA NI; 	• 

REG. d.d 1 3  al 2015 

AFDV: 	 ZoLc 
REG.NR.: 

OKI3)201Sf  i  633S 



Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

40 
BRIN Mutatieformulier 

Ministerie van Onderwijs. Cultuur en Wetenschap 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

3OUV 
Tjalling Koopmans College 
VO-school 

Bled 2 van 3 

1 Algemene organisatiegegevens 

Datum ingang wjziging.. 	 (dd-mm-ji) 

Naam 	 Tjalling Koopmans College voor Vwo en Mayo 

>> 	  

Naam kort 	 Tjalling Koopmans College 	 > > 	  

Richting / denominate 	11111111011111N 

Datum opheffing   > > 	  

2 Adresgegevens 

Hoofdvestiging 

Vestigingsadres 

Straatnaam - huisnummer 	Easter Omwei 7 

Postcode - pleats 	9254 GM HURDEGARYP 

Correspondentieadres 

Straatnaam - huisnummer 	Postbus 36026  

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

> > 

>> 

> > 

>> 

> > 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Postcode - pleats 	1020 MA AMSTERDAM 

Telefoonnummer I faxnummer 

Telefoonnummer 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mmil) 

Faxnummer 	 > 

Netwerkadres 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Intemetadres (URL) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Emailadres 



BRIN Mutatieformulier 
	 40 

Ministerie van Onderwijs, Cuftuur en Wetenschap 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

3OUV 
TjaIling Koopmans College 
VO-school 

had 3 van 3 

3 Specifieke organisatiegegevens 

Onderwijsmethode  (uitsluitend van toepassing op instellingen) 

Datum ingang vvijziging 	  (dd-mm-jj) 

Ondervajsrnethode 

4 Gegevens fusie / samenvoeging  (ken alleen administratief worden getvijzigd als het gaat om een Bevoegd Gezag, een AK of een PO-installing) 

Datum ingang vrijziging 	  (dd-mm-jj) 

Organisatienummers 

Namen organisaties 	 > 

5 Ondertekening bevoegd persoon 

Naam 
	 r)   	DONCO\Z\Q\ex 	 

Datum 
	 0-0,- 

Plaats 
	

AVYQ  
5.1.2e 

Telefoon 

Email 
	 5.1.2e 

5.1.2e 
Handtekening 

6 Vragen en opmer 

.s.vpo  	 





40 
Scholen voor Persoonlijk Ondervvijs 

wvvw.tiallinok000mans.svoo.nl   

Postbus 36026 
1020 MA Amsterdam 

Tel.  5.1.2e 

REG d d  2 2 SEP. 2016 

tjalling • 1
koopma us 
college • 0 
0 1 0 • • 1 
1 0 0 • • 1 

AFDV: '2_i - 	-  
DUO 
	 REG.NR:cv10 1b i 5 

t.a.v. Dhr. R. Binda 
Europaweg 2 
2711 AH Zoetermeer 	 Amsterdam, 22 september 2016 

Oplossingen voor huisvesting Amsterdam en Utrecht 

Geachte heer Binda, 

Op 14 september ontving ik van u een afwijzing van de huisvesting voor onze nieuwe scholen 
in Amsterdam en in Utrecht. De door beide gemeenten aangeboden vestigingslocaties zouden 
te ver of liggen van de locatie waarvoor u goedkeuring heeft verleend. Deze afwijzing stelt alle 
betrokkenen - gemeente, schoolbestuur en alle ouders die zich al hebben aangemeld - voor 
grote problemen. Om per 1 augustus 2017 open te kunnen gaan is het belangrijk om dit 
probleem met de grootste spoed op te lossen. Tijd om een bezwaarprocedure in te zetten is er 
niet en gelet op de maatschappelijk breed gedeelde wens om nieuwe scholen te starten in 
beide gemeenten (Amsterdam heeft er vorig jaar een grootse competitie voor doorlopen en in 
Utrecht nam de gemeenteraad eveneens vorig jaar zelfs een motie aan waarin om nieuwe 
scholen wordt gevraagd), is een oplossing bijzonder gewenst. 

Uw afwijzing komt voor ons onverwacht en heeft ons verbaasd omdat het ons niet duidelijk is 
op welke wet- en regelgeving deze gestoeld is. De brieven waarin ik u aantoon dat de 
gemeente Amsterdam en Utrecht in huisvesting zullen voorzien, heb ik u gestuurd vanwege 
het bepaalde in WVO art. 66 lid 4. Dat stelt dat het bevoegd gezag van de school dient aan te 
tonen "dat burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente uiterlijk met ingang 
van 1 augustus van het eerstgenoemde kalenderjaar de benodigde huisvesting ter beschikking 
zullen stellen." Er is geen sprake van dat de huisvesting binnen een bepaalde afstand van het 
centrumadres van de berekening van het leerlingpotentieel moet liggen. Sterker, lid 2 van 
hetzelfde artikel stelt dat bij de aanvraag voor de nieuwe school, 'de plaats van vestiging van 
de school' opgegeven dient te worden. De wetgever impliceert niet dat er een specifiek adres 
voor de nieuwe school gegeven moet worden, maar alleen de vestigingsplaats. Louter voor de 
calculatie van het potentieel volgens de Voorzieningenplanning is een specifiek adres nodig. Uit 
de Wet volgt echter alleen dat in de bij de aanvraag opgegeven plaats huisvesting beschikbaar 
moet komen, niet dat de huisvesting in die plaats ook nog eens binnen een bepaalde straal zou 
moeten liggen. 

Een afstandscriterium wordt in de WVO alleen genoemd bij verhuizing van een bestaande 
school. Dat moet binnen een straal van 3 kilometer hemelsbreed van het oorspronkelijke adres 
liggen. Datzelfde criterium staat ook in de Regeling Voorzieningenplanning, maar ook daar is 
het alleen genoemd ten aanzien van verhuizingen. Niet ten aanzien van de initiele vestiging 
van de school, waarover die Voorzieningenplanning ook gaat. 

Kennelijk bent u van mening dat beide nieuwe scholen, ofschoon zij nog nergens gevestigd 
zijn, toch aan de voorwaarden voor verhuizing moeten voldoen. U stelt in feite dat het adres 
dat gebruikt is voor de berekening van het leerlingpotentieel het fictieve eerste adres is en dat 
als de school uiteindelijk daadwerkelijk gehuisvest wordt, dit als een verhuizing opgevat moet 
worden vanuit het fictieve adres. 



Dit komt mij voor als een wel heel erg voorzichtige uitleg van de wet en ik betwijfel of dit de40  
juiste uitleg is. Ik wil echter geen juridische discussie voeren, maar vooral kijken naar hoe we 
deze kwestie het best kunnen oplossen. 

U kunt zeggen: laat de gemeente een ander gebouv.,  zoeken, dat dichter in de buurt ligt van 
het fictieve adres dat voor de calculatie van het potentieel is gebruikt. In beide gemeenten 
blijken daar echter problemen mee te zijn waarvan wij bij de aanvraag niet op de hoogte 
waren. In Amsterdam was het adres dat we voor de calculatie van het leerlingpotentieel 
hebben gebruikt, gelegen in de wijk Zuid. Niet alleen is dat gebouw in de plots weer 
aangetrokken kantorenmarkt inmiddels vergeven, er zijn sinds onze aanvraag ook nog drie 
nieuwe scholen (cq. nevenvestigingen) in of nabij de wijk van start gegaan. Er dreigt nu een 
overaanbod in deze wijk. In Noord daarentegen, waar de gemeente ons het liefst zou 
huisvesten is juist sprake van een tekort. Daar komt nog bij dat ons onderwijs bij uitstek 
geschikt is om leerlingen op of boven hun basisschooladvies te brengen - ook als ze van huis 
uit weinig scholingsondersteuning meekrijgen. Zowel in Zeeland als Friesland, de laagst 
opgeleide provincies van het land, doen onze bestaande scholen het op dit punt buitensporig 
goed. In het relatief laagopgeleide Amsterdam-Noord zou dit evenzo een zeer welkome 
aanvulling op het onderwijsaanbod betekenen. 

lets vergelijkbaars doet zich voor in Utrecht. Daar hadden we als startadres een (toentertijd) 
te koop staande plek bij de wijk Leidse Rijn gekozen. De gemeente blijkt de voor onderwijs 
beschikbare gronden in die wijk echter al aan andere scholen te hebben vergeven. Meer 
plekken zijn er niet en heeft de gemeente ook niet. Het zou betekenen dat de gemeente grond 
moet gaan opkopen van een projectontwikkelaar om de nieuwe school te huisvesten. Dat zou 
de gemeente op enorme kosten jagen, terwijl er elders nog een bestaand schoolpand 
beschikbaar is. Daar komt bij dat door de inmiddels aanwezige scholen in Leidse Rijn er 
voldoende in onderwijsaanbod is voorzien. 

Ik hecht er aan op te merken dat ook op de door de gemeenten beschikbaar gestelde adressen 
er voldoende leerlingpotentieel is om van start te kunnen gaan met een nieuwe school. Het is 
dus niet zo dat uit oogpunt van allocatie de aangeboden adressen onwenselijk zijn. Hadden we 
die adressen gebruikt bij de aanvraag, dan zou u die ook hebben moeten honoreren. 

Het is daarom zaak te bezien of een oplossing op de door de gemeente aangeboden locatie 
mogelijk is. Daarvoor dienen zich twee mogelijkheden aan. 

1. U meent dat de vestiging van een nieuwe school op een ander dan het fictieve adres van de 
aanvraag, een verhuizing is. De wet legt evenwel geen beperking op aan het aantal 
verhuizingen dat een school mag maken. Bij iedere verhuizing geldt opnieuw de drie kilometer 
grens. Na twee opeenvolgende verhuizingen kan een school dus zes kilometer van het 
oorspronkelijke adres af liggen. Opeenvolgende verhuizingen liggen niet voor de hand bij 
fysieke vestigingen, maar daar is bij een startende school natuurlijk geen sprake van. Als u 
echter de verhuizingsregeling ook van toepassing acht op het fictieve startadres van de school, 
en om die reden de geboden huisvesting afwijst, dan is de situatie een andere. Een door B&W 
ter beschikking gestelde huisvesting is immers nog steeds een fictief adres, aangezien de 
school er feitelijk nog niet gehuisvest is. Dat impliceert dat we u twee maal een verhuisbericht 
kunnen toesturen. Eenmaal naar een ander adres binnen de drie kilometer van het fictieve 
adres van de aanvraag. En dan nogmaals naar een adres dat uiteindelijk tot wel zes kilometer 
van het oorspronkelijke fictieve adres af kan liggen. In het geval van Amsterdam: Als we u een 
huisvestingsbericht voor Watergraafsmeer sturen (binnen 3 km. van Zuid) en daarna een 
verhuisbericht naar Noord (binnen 3 km. van Watergraafsmeer), zult u beide berichten 
conform het bepaalde in de Voorzieningenplanning art. 10 kunnen verwerken. Dit oogt als een 
rare oplossing, maar de rariteit ervan ontstaat slechts doordat aangenomen is dat ook voor 
fictieve adressen de wettelijke bepalingen omtrent verhuizingen geldig zijn. We hebben er 
uiteraard geen bezwaar tegen om u meermalen een verhuisbericht te sturen indien u dat 
,wenselijk acht. 

2. Een tweede oplossing is dat wij een nieuwe aanvraag bij u indienen, ditmaal met het door 
de gemeente aangeboden vestigingsadres. Die nieuwe aanvraag zal laten zien dat ook op het 
door de gemeente aangeboden adres er voldoende leerlingpotentieel is. De aanvraag zal dan 
voor 1 november ingediend moeten worden en u zult deze aanvraag zo spoedig mogelijk 
moeten beoordelen en uiterlijk voor 31 december met jaartal 2017 goedkeuren. 



Als u dit de beste oplossing acht, wil ik u vragen om mij de toezegging te doen dat u een 40 
nieuwe aanvraag niet pas na 31 december zult beoordelen en bovendien dat u mij zo snel 
mogelijk de voor de aanvraag benodigde gegevens toestuurt. Dat wil zeggen de benodigde 
publicaties over richtingsverdeling in het basisonderwijs, overzicht van scholen voor voortgezet 
onderwijs, basisgeneraties voor de 4-cijferige postcodegebieden in en rond Amsterdam en in 
en rond Utrecht, de statistische gegevens over de verblijfsduur van leerlingen per schoolsoort 
en de deelnamepercentages per gemeente per schoolsoort. 

Graag verneem ik van u welke oplossing wij kunnen toepassen om dit probleem op te lossen. 
Haast is daarbij geboden, omdat het niet mogelijk is om de voorbereidingen voor de start van 
de nieuwe scholen op te houden. Zouden we dat wel doen, dan komt de kwaliteit van het 
onderwijs bij de start van de scholen in het geding. 

5.1.2e 
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Stichting Tjalling Koopmans College 
de heer M. van Denderen 
Postbus 36026 
1020 MA Amsterdam 

2 0 OKT, 2016 Datum 
Betreft 	tussenbericht huisvesting scholen in 

Amsterdam en Utrecht 

Geachte heer Van Denderen, 

Met uw brief van 22 september 2016 heeft u gereageerd op mijn brieven 
van 14 september 2016 (OND/ODS-2016/15550 M en OND/ODS-
2016/15547 M). In die brieven heb ik u bericht dat de bekostiging voor 
uw scholen in Amsterdam en Utrecht geen aanvang kan nemen wanneer 
zij worden gehuisvest op de door u aangegeven nieuwe locaties. 

U heeft bericht gekregen dat ik uw brief voor 21 oktober 2016 zou 
beantwoorden. Helaas lukt het mij niet om voor de genoemde datum op 
uw brief te reageren. Hierbij deel ik u mee dat ik er nu naar streef uw 
brief voor 4 november 2016 te beantwoorden. 

Inlichtingen 
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, 
na171Pr1C e1 7P 
N5. 1 .2e 	<P/Productie 1 

R 

Europaweg 2 
2711 AH Zoetermeer 
Postbus 606 
2700 ML Zoetermeer 

Doorkiesnummer 

Bereikbaar op werkdagen 
Van 09:00 - 17:00 

Onze referentie 
OND/ODS-2016/15834 T 

Uw brief van 
22 september 2015 

Uw referentie 

Bijlagen 
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2.2 SEP, 2016 

Postbus 36026 
1020 MA Amsterdam 

Tel. 5.1 2e 

AFDV: 2 i`C;  
DUO 	 REG.NR.c,v)0 	03(1 
t.a.v. Dhr. R. Binda 
Europaweg 2 
2711 AH Zoetermeer 	 Amsterdam, 22 september 2016 

Oplossingen voor huisvesting Amsterdam en Utrecht 

Geachte heer Binda, 

Op 14 september ontving ik van u een afwijzing van de huisvesting voor onze nieuwe scholen 
in Amsterdam en in Utrecht. De door beide gemeenten aangeboden vestigingslocaties zouden 
te ver of liggen van de locatie waarvoor u goedkeuring heeft verleend. Deze afwijzing stelt alle 
betrokkenen - gemeente, schoolbestuur en alle ouders die zich at hebben aangemeld - voor 
grote problemen. Om per 1 augustus 2017 open te kunnen gaan is het belangrijk om dit 
probleem met de grootste spoed op te lossen. Tijd om een bezwaarprocedure in te zetten is er 
niet en gelet op de maatschappelijk breed gedeelde wens om nieuwe scholen te starten in 
beide gemeenten (Amsterdam heeft er vorig jaar een grootse competitie voor doorlopen en in 
Utrecht nam de gemeenteraad eveneens vorig jaar zelfs een motie aan waarin om nieuwe 
scholen wordt gevraagd), is een oplossing bijzonder gewenst. 

Uw afwijzing komt voor ons onverwacht en heeft ons verbaasd omdat het ons niet duidelijk is 
op welke wet- en regelgeving deze gestoeld is. De brieven waarin ik u aantoon dat de 
gemeente Amsterdam en Utrecht in huisvesting zullen voorzien, heb ik u gestuurd vanwege 
het bepaalde in WVO art. 66 lid 4. Dat stelt dat het bevoegd gezag van de school dient aan te 
tonen "dat burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente uiterlijk met ingang 
van 1 augustus van het eerstgenoemde kalenderjaar de benodigde huisvesting ter beschikking 
zullen stellen." Er is geen sprake van dat de huisvesting binnen een bepaalde afstand van het 
centrurnadres van de berekening van het leerlingpotentieel moet liggen. Sterker, lid 2 van 
hetzelfde artikel stelt dat bij de aanvraag voor de nieuwe school, 'de plaats van vestiging van 
de school' opgegeven dient te worden. De wetgever impliceert niet dat er een specifiek adres 
voor de nieuwe school gegeven moet worden, maar alleen de vestigingsplaats. Louter voor de 
calculatie van het potentieel volgens de Voorzieningenplanning is een specifiek adres nodig. Uit 
de Wet volgt echter alleen dat in de bij de aanvraag opgegeven plaats huisvesting beschikbaar 
moet komen, niet dat de huisvesting in die plaats ook nog eens binnen een bepaalde straal zou 
moeten liggen. 

Een afstandscriterium wordt in de WVO alleen genoemd bij verhuizing van een bestaande 
school. Dat moet binnen een straal van 3 kilometer hemelsbreed van het oorspronkelijke adres 
liggen. Datzelfde criterium staat ook in de Regeling Voorzieningenplanning, maar ook daar is 
het alleen genoemd ten aanzien van verhuizingen. Niet ten aanzien van de initiele vestiging 
van de school, waarover die Voorzieningenplanning ook gaat. 

Kennelijk bent u van mening dat beide nieuwe scholen, ofschoon zij nog nergens gevestigd 
zijn, toch aan de voorwaarden voor verhuizing moeten voldoen. U stelt in feite dat het adres 
dat gebruikt is voor de berekening van het leerlingpotentieel het fictieve eerste adres is en dat 
als de school uiteindelijk daadwerkelijk gehuisvest wordt, dit als een verhuizing opgevat moet 
worden vanuit het fictieve adres. 



Dit komt mij voor als een wel heel erg voorzichtige uitleg van de wet en ik betwijfel of diti3 
juiste uitleg is. Ik wil echter geen juridische discussie voeren, maar vooral kijken naar hoe we 
deze kwestie het best kunnen oplossen. 

U kunt zeggen: laat de gemeente een ander gebouw zoeken, dat dichter in de buurt ligt van 
het fictieve adres dat voor de calculatie van het potentieel is gebruikt. In beide gemeenten 
blijken daar echter problemen mee te zijn waarvan wij bij de aanvraag niet op de hoogte 
waren. In Amsterdam was het adres dat we voor de calculatie van het leerlingpotentieel 
hebben gebruikt, gelegen in de wijk Zuid. Niet alleen is dat gebouw in de plots weer 
aangetrokken kantorenmarkt inmiddels vergeven, er zijn sinds onze aanvraag ook nog drie 
nieuwe scholen (cq. nevenvestigingen) in of nabij de wijk van start gegaan. Er dreigt nu een 
overaanbod in deze wijk. In Noord daarentegen, waar de gemeente ons het liefst zou 
huisvesten is juist sprake van een tekort. Daar komt nog bij dat ons onderwijs bij uitstek 
geschikt is om leerlingen op of boven hun basisschooladvies te brengen - ook als ze van huis 
uit weinig scholingsondersteuning meekrijgen. Zowel in Zeeland als Friesland, de laagst 
opgeleide provincies van het land, doen onze bestaande scholen het op dit punt buitensporig 
goed. In het relatief laagopgeleide Amsterdam-Noord zou dit evenzo een zeer welkome 
aanvulling op het onderwijsaanbod betekenen. 

lets vergelijkbaars doet zich voor in Utrecht. Daar hadden we als startadres een (toentertijd) 
te koop staande plek bij de wijk Leidse Rijn gekozen. De gemeente blijkt de voor onderwijs 
beschikbare gronden in die wijk echter al aan andere scholen te hebben vergeven. Meer 
plekken zijn er niet en heeft de gemeente ook niet. Het zou betekenen dat de gemeente grond 
moet gaan opkopen van een projectontwikkelaar om de nieuwe school te huisvesten. Dat zou 
de gemeente op enorme kosten jagen, terwijl er elders nog een bestaand schoolpand 
beschikbaar is. Daar komt bij dat door de inmiddels aanwezige scholen in Leidse Rijn er 
voldoende in onderwijsaanbod is voorzien. 

Ik hecht er aan op te merken dat ook op de door de gemeenten beschikbaar gestelde adressen 
er voldoende leerlingpotentieel is om van start te kunnen gaan met een nieuwe school. Het is 
dus niet zo dat uit oogpunt van allocatie de aangeboden adressen onwenselijk zijn. Hadden we 
die adressen gebruikt bij de aanvraag, dan zou u die ook hebben moeten honoreren. 

Het is daarom zaak te bezien of een oplossing op de door de gemeente aangeboden locatie 
mogelijk is. Daarvoor dienen zich twee mogelijkheden aan. 

1. U meent dat de vestiging van een nieuwe school op een ander dan het fictieve adres van de 
aanvraag, een verhuizing is. De wet legt evenwel geen beperking op aan het aantal 
verhuizingen dat een school mag maken. Bij iedere verhuizing geldt opnieuw de drie kilometer 
grens. Na twee opeenvolgende verhuizingen kan een school dus zes kilometer van het 
oorspronkelijke adres af liggen. Opeenvolgende verhuizingen liggen niet voor de hand bij 
fysieke vestigingen, maar daar is bij een startende school natuurlijk geen sprake van. Als u 
echter de verhuizingsregeling ook van toepassing acht op het fictieve startadres van de school, 
en om die reden de geboden huisvesting afwijst, dan is de situatie een andere. Een door B&W 
ter beschikking gestelde huisvesting is immers nog steeds een fictief adres, aangezien de 
school er feitelijk nog niet gehuisvest is. Dat impliceert dat we u twee maal een verhuisbericht 
kunnen toesturen. Eenmaal naar een ander adres binnen de drie kilometer van het fictieve 
adres van de aanvraag. En dan nogmaals naar een adres dat uiteindelijk tot wel zes kilometer 
van het oorspronkelijke fictieve adres af kan liggen. In het geval van Amsterdam: Als we u een 
huisvestingsbericht voor Watergraafsmeer sturen (binnen 3 km. van Zuid) en daarna een 
verhuisbericht naar Noord (binnen 3 km. van Watergraafsmeer), zult u beide berichten 
conform het bepaalde in de Voorzieningenplanning art. 10 kunnen verwerken. Dit oogt als een 
rare oplossing, maar de rariteit ervan ontstaat slechts doordat aangenomen is dat ook voor 
fictieve adressen de wettelijke bepalingen omtrent verhuizingen geldig zijn. We hebben er 
uiteraard geen bezwaar tegen om u meermalen een verhuisbericht te sturen indien u dat 
wenselijk acht. 

2. Een tweede oplossing is dat wij een nieuwe aanvraag bij u indienen, ditmaal met het door 
de gemeente aangeboden vestigingsadres. Die nieuwe aanvraag zal laten zien dat ook op het 
door de gemeente aangeboden adres er voldoende leerlingpotentieel is. De aanvraag zal dan 
voor 1 november ingediend moeten worden en u zult deze aanvraag zo spoedig mogelijk 
moeten beoordelen en uiterlijk voor 31 december met jaartal 2017 goedkeuren. 



Als u dit de beste oplossing acht, wil ik u vragen om mij de toezegging te doen dat u een 41 
nieuwe aanvraag niet pas na 31 december zult beoordelen en bovendien dat u mij zo snel 
mogelijk de voor de aanvraag benodigde gegevens toestuurt. Dat wil zeggen de benodigde 
publicaties over richtingsverdeling in het basisonderwijs, overzicht van scholen voor voortgezet 
onderwijs, basisgeneraties voor de 4-cijferige postcodegebieden in en rond Amsterdam en in 
en rond Utrecht, de statistische gegevens over de verblijfsduur van leerlingen per schoolsoort 
en de deelnamepercentages per gemeente per schoolsoort. 

Graag verneem ik van u welke oplossing wij kunnen toepassen om dit probleem op te lossen. 
Haast is daarbij geboden, omdat het niet mogelijk is om de voorbereidingen voor de start van 
de nieuwe scholen op te houden. Zouden we dat wel doen, dan komt de kwaliteit van het 

5.1.2e 
	onderwiic hii rip cfarf wan ria erhnln, in het geding. 
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Retouradres Postbus 606 2700 ML Zoeterroeer 

Stg. Tjalling Koopmans College 
Postbus 36026 
1020 MA AMSTERDAM 

TREFW 9Q ., V 9!,..1M4igt 
V TEAM. 	 .. •  

REG. d d  0 8  

AFDV: 1  q 	2.0  
Algemene gege

R
ve

E
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a N P. mil  014 / 110 

BRIN Mutatieformulier 
Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer 

Inlichtingen: 	ICO PO (079) 323 23 33 
ICO VO (079) 323 24 44 
ICO BVH (079) 323 26 66 

Blad 	1 van 3 

Datum mutat e 	24-05-2016 

Organisatienummer 	3OUV 

Naam kort 
	

Tjalling Koopmans 

Soort organisatie 	VO-school 

Indeling van gegevens 1 Algemene organisatiegegevens 
2 Adresgegevens 
3 Specifieke organisatiegegevens 
4  Gegevens fusie / samenvoeging 
5 Ondertekening bevoegd persoon 
6 Vragen en opmerkingen 

Instructie voor het gebruik van het formulier 

Dit formulier is bestemd voor het opgeven van wijzigingen in de 
administratieve gegevens van een organisatie. VAjzigingen die 
betreklung hebben op een aspect waarvoor toestemming is vereist 
volgens de huidige wet- en regelgeving, kunnen dus niet met dit 
formulier worden doorgegeven. 

In de linkerkotom treft u de gegevens van uw organisatie aan zoals 
die op dit moment in BRIN zijn vastgelegd. Voor wijzigingen kunt u 
dit formulier gebruiken en de door u gewenste wijziging !mitten in de 
lege rechterkolom. Let u er a.u.b. op dat u ook de  datum van ingang 
van de wijziging invult. 
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BRIN Mutatieformulier 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

3OUV 
Tjalling Koopmans 
VO-school 

Bled 2 van 3 

1 Algemene organisatiegegevens 

Datum ingang wijziging 	Cl? '24.)1 e(dd-mm-jj) 

Naam 	 SvPO Tjalling Koopmans voor Vwo en Mayo 	 > > 63PC)  11Cd 	e--r{tinC 

\rcce 	Vu,..)c) Haio 
Cnca  	 

Naam kort 	 Tjalling Koopmans 

Richting /denominatie 	RK,PC.GV,RE,EV.AN,HI,I,J.AB,HU 	 > > 	  

Datum opheffing   5 > 	  

2 Adresgegevens 

Hoofdvestiging 

Vestigingsadres 

Straatnaam - huisnummer 	Reidroas 2 

Postcode - pleats 	9254 JR HURDEGARYP 

Correspondentieadres 

Straatnaam - huisnummer 	Postbus 36026 

Postcode - pleats 	1020 MA AMSTERDAM 

Telefoonnummer I faxnummer 

Telefoonnummer  

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Faxnummer 

Netwerkadres 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Intemetadres (URL) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Emaladres 	 5 1 2 E 	@svpo.n1 	 > > 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

3OUV 
Tjalling Koopmans 
VO-school 

Blad 3 van 3 

3 Specifieke organisatiegegevens 

Onderwijsmethode (uitsluitend van toepassing op instelltngen) 

Datum ingang wijziging 	< 
'tr.'9 -)e- 

(dd-rnm-ll) 

Onderwijsmethode 
	 Oxleatz. 

4 Gegevens fusie I samenvoeging 	(kan alleen administratief warden gewijzigd als het gaat om een Bevoegd Gezag, een AK of een PO-instelling) 

Datum ingang wijziging 	  (dd-mm-jj) 

Organisatienummers 

Namen organisaties 

5 Ondertekening bevoegd persoon 

Naam 	 uaAA. Dexkotepey,  
Datum 
	

jo.y.t,, za  .6'   
Pleats 

Telefoon 
	 5.1.2e 

5.1.Le 
Email 

5.1.2e 
Handtekening 

6 Vragen en opmerkil 



a 
z J 

C 
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Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

A- 
TREFW:ST5  V  VORM:  A kr6 

• TEAM;  t-Th  ETrZINNR.: 3ouv 
REG. cid U 	?MV.  2016 

AFDV:  
REG.NR.: oND)161 l3i.1143 

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

Algemene gegevens 

Zie oak 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 	L5.1.2.e 

1.4 Adres 	 j Postbus 36026 

1.5 Postcode en pleats 	 1020 MA 	Amsterdam 

1.6 Naam eventuele gemachtigde 

Tjalling Koopmans College Harderwijk 

2.1 Onderwijssoort 

2.2 Gemeente van vestiging 

2.3 Richting 

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

Harderwijk 

Openbaar (OP) 	 0 PC/AB 

0 Algemeen bijzonder (AB) . 	0 PC/RK 

0 Protestants christelijk (PC) 
	

❑  PC/RK/AB 

0 Rooms katholiek (RK) 	0 RK/AB 

IR Anders, nl. 	Algemeen bijzonder (AB), islamitisch (IS), antroposofisch (VS), reformatorisch (RF), 
gel efonneeld (GF) 

> Zowel naam als onderwyssoort vermelden 

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

Koopmans College MAVO en VWO 

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 Onderwifs, Cultuur en Wetenschap 

> N.v.t indien niet bestaande school 

2.5 GRIN-nummer 

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

2.7 Bijiagen 

Bijgevoegd bij dit formutier 

Statuten  

Lt Prognoseformulieren  

Samenstelling bestuur 	 Z Raadsbesluit/Bestuursbesluit 

Informatie huisvestingssituatie 	❑  Anders, nl. 

3 	Herhalingsaanvraag 
3.1 Aanvraag is eerder 	❑  t-1 

ingediend in jaar 
❑ t-2 

❑ t-3 

❑ eerder 

3.2 Veranderde omstandigheden ❑  la, gegevens op aparte bijlage vermelden 
of nieuwe feiten 

0 Nee 

4 	Prognose 
4.1 Aantal leerlingen schooljaa. 8 t+6 - t+7 

K t+10 - t+11  

5.1 Datum 

5 	Datum verzoek 
1 28-10-2016 

5.2 Handtekening bevoegd gezag 	 
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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) 
Diens: Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

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

IZie bijlage B 

	

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

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 

	

2.1 Nummer nodaal gebied 	128 	128 	128 	128 	128 	1 	I 	I 

2.2 Gemeente 	 10050 	10233 	10243 	10273 	10302 

2.3 Viercijferige postcode 	IZie bijlage Al 	 1  
gebieden 

3 	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 	8 

3.1 t+6 	 1274 	1289 	1570 	1287 	1343  

3.2 1+10 	 1277 	1293 	1566 	1273 	1308 	I 	I 

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

2 	3 	 4 	 5 	6 	 7 	8 

ig 	1 17 	19 	16 	137   

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

4.1 Deelnamepercentage 	I 

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+6 - t+7 
	 117,30 	%119,89 	%126,15 	%121,08 	%123,85 

	
%1 

5.2 1+10 - t+11 
	

%I 	%I 	%I 	%I 	 °A, 
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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 

schooljaar 	 2 	 3 	 4 	 5 
	

6 
	

7 
	 8 

5.1 t+6 - 1+7 
	

%I 
	 % 	 %I 	90 

5.2 1+10 - t+11 
	

%I 	%1 	W.I 
	% 	 %1  

6.1 Zie toelichting* 

6 	Landelijke vermenigvuldigingsfactor 
i s,s 

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 	I 1 

netto 

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

7.1 1+6 - 1+7 	 122 	154 	174 	1 20 	1166 	I 	I 	I 	1336 

7.2 t+10 - 1+11 	 122 	154 	173 	1 19 	1149 	I 	I 	I 	1318 



Bestuur Stichting Tjalling Koopmans College 
28 oktober 2016 

Misha van Denderen 

Voorzitter 
Geboren te  5  2e 	 , wonende te5. 1 . 2e 

5.1.2e 

5.1.2e 

Geboren  5. 1 .2e 	 , wonende te  5 1.2e 

5.1.2e 

5 1 2e 

Geboren te  5 1 2e 
	

wonende te5.1'2e 

43 
• 



43 

Notu len Bestuursvergadering 
Bestuursvergadering Stichting Tjalling Koopmans College 
Dinsdag 28 oktober 2016, 11.30 uur 
Lokatie: Kerk Durgerdammerdijk 76, Amsterdam 
Aanwezig: de bestuursleden, Van Denderen (voorzitter),5 1 2e  

Opening  
De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. De 
voorzitter stelt vast dat alle bestuursleden aanwezig zijn zodat er voldoende quorum is voor 
het voorliggende besluit. 

Aanvraag school Tjalling Koopmans College  
De Stichting voor Persoonlijk Onderwijs heeft het voedingsgebied rond Harderwijk 
onderzocht en bepaald dat er ruimte en behoefte is aan een school voor HAVO aan de 
MAVONWO scholengemeenschap Katholieke/Algemeen 
bijzondere/Islamitische/Antroposofische (vrije school)/Reformatorische/Gereformeerde 
grondslag. 

De Stichting Tjalling Koopmans College beoogt in deze behoefte te voorzien. 

Het bestuur besluit unaniem  
• Aanvraag in te dienen bij de Staatssecretaris van Onderwijs met het verzoek om de school 

voor HAVO aan de scholengemeenschap MAVO/VWO Tjalling Koopmans College 
Harderwijk in aanmerking te nemen voor bekostiging. 

Sluiting 
11.3() uur. De voorzitter sluit de vergadering. 

1 
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Huisvesting Tjalling Koopmans College 
Harderwijk 

28 oktober 2016 

De beoogde vestigingslocatie is de wijk  Overveld te Harderwijk (3848 BT). Een definitief adres 
aldaar is nog niet bekend. We verzoeken u daarom de scholengemeenschap vooralsnog zonder 
jaartal op het plan van scholen op te nemen. 

1 
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2014L17818is 

Doorlopende tekst van de statuten van: 

Stichting Tjalling Koopmans College 5  1 2e  

gevestigd te Tytsjerksteradiel 

na statutenwijziging verleden voor mr. J.Th.H. Leijser, notaris 
met als plaats van vestiging Rotterdam op 28 oktober 2016 

Naam en zetel 
Artikel 1 

1. De stichting draagt de naam Stichting Tjalling Koopmans College.------------ 
2. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd en gevestigd in de gemeente -------------

Tytsjerksteradiel. 

Artikel 2 
1. De stichting stelt zich ten doel het geven van onderwijs op katholieke, ----------

Protestants-christelijke, Gereformeerde, Gereformeerd Vrijgemaakte. ----------
Reformatorische, Evangelische, Evangelische Broedergemeente, Vrije School, ----
Hindoe, Islamitisch, Joods, Humanistisch of Algemeen Bijzonder of een combinatie --
van een of meer van deze grondslagen zonder daarbij het maken van winst te 
beogen. 	  

2. De stichting stelt zich ten doel het onderwijs kleinschalig en persoonlijk te houden en 
stelt in het onderwijs de ontwikkeling van kennis en het sociale en communicatieve — 
vermogen van leerlingen centraal. 

Artikel 3 
De stichting tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door: 
a. De vorming en instandhouding van scholen voor voortgezet onderwijs op de --------- 

grondslag Rooms-Katholiek, Protestants-christelijk, Gereformeerd, Geformeerd 	 
Vrijgemaakt, Reformatorisch, Evangelisch, Evangelische Broedergemeente, Vrije 	
School, Hindoe, Islamitisch, Joods, Humanistisch of Algemeen Bijzonder of een 	 
combinatie van een of meer van deze grondslagen. 

b. In het schoolplan aan te geven op welke wijze aandacht geschonken wordt aan de —
levensbeschouwelijke aspecten van het onderwijs; 

c. Het benutten van alle andere wettige middelen, die ter bereiking van het doel dienstig 
zijn. 

Grondslag 	 
De stichting kan zowel Rooms-katholieke, Protestants-christelijke, Gereformeerd, 	 --
Gereformeerd Vrijgemaakte, Reformatorische, Evangelische, Evangelische 
Broedergemeente, Vrije School, Hindoe, Islamitische, Joodse, Humanistisch of Algemeen 
Bijzondere scholen of scholen met een combinatie van een of meer van deze grondslagen 
in stand houden. 
De door de stichting instandgehouden scholen zijn toegankelijk voor alle leerlingen, 
ongeacht hun levensovertuiging of maatschappelijke herkomst. Op de door de stichting in 
standgehouden scholen maken de leerlingen vanuit de grondslag van de school met 	
inachtneming van artikel 2, kennis met ulteentopende levensbeschouwelijke en 	 
maatschappelijke overtuigingen en stromingen, zodanig dat zij de eigen levensovertuiging 
daarin kunnen herkennen en mede daardoor kunnen vormen. 	
Bestuur 
Artikel 5 



1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie en ---
ten hoogste zeven meerderjarige leden, die doel en grondsiag van de stichting -----
dienen te onderschrijven. ------------------------------------- 

2. Als het aantal bestuursleden minder is dan drie behoudt het bestuur zijn -------
bevoegdheden, onverminderd de verplichting om onverwijid maatregelen tot -------
aanvulling van zijn ledental te nemen. De bestuursleden worden benoemd door 
het bestuur. 	 

3. De bestuursleden hebben zitting voor een tijdvak van vier jaar. ---------------- 
4. Bestuursleden treden of volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van ----

aftreden. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is terstond ----------------
herbenoem bear, dit echter hooguit tweemaal. 

5. Herbenoeming van een lid, dat een functie in het bestuur bekleedde, brengt niet --
zonder meer herstel in deze functie met zich. 

6. Het bestuurslidmaatschap eindigt door aftreden, royement, overlijden, ontslag 
door de rechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen of doordat men onder 
curatele wordt gesteld. Een bestuurslid kan warden geroyeerd bij een ---------
bestuursbesluit genomen met een meerderheid van twee/derde der geldig --------
uitgebrachte stemmen van de overige bestuursleden, die zitting hebben, evenwel ---
niet dan nadat aan het betrokken bestuurslid de gelegenheid is geboden om zich --- 
in een vergadering te verantwoorden en te verdedigen. 	 

Taken en bevoegdheden van het bestuur- 
Artikel 6 
1. Het bestuur is, met inachtneming van hetgeen daaromtrent elders in de statuten is --

bepaald, belast met het besturen van de stichting. 
2. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 

vervreemding en bezwaring van registergoederen.--------------------------- 
3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de 	 

stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een --------
derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een derde verbindt. 

4. Het bestuur draagt zorg voor een integere bedrijfsvoering. Als een bestuurslid -----
voorziet dat een verstrengeling van belangen ontstaat, dan meldt hij dit terstond — 
aan de in artikel 16 van deze statuten bedoelde toezichthouder.--------- ------ 

5. Het bestuur draagt zorg voor een goede informatievoorziening aan ouders 	 
aangaande zowel de ontwikkeling van de school als van hun kind.--------------

Dagelijks bestuur- 
Artikel 7- 
1. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, ---

een secretaris en een penningmeester; de secretaris is tevens plaatsvervangend 
penningmeester, de penningmeester plaatsvervangend secretaris. Indien de -----
functie van secretaris en penningmeester in een persoon worden gecombineerd, —
kiest het bestuur uit zijn midden tevens een plaatsvervanger voor hem. -------- 

2. De in dit artikel genoemde functionarissen vormen tezamen het dagelijks bestuur -- 
van de stichting. 

Artikel 8 
1. Het dagelijks bestuur verzorgt in overeenstemming met de bestuursbesluiten alles — 

wat tot de dagelijkse gang van zaken behoort; het is belast met de uitvoering van --- 
de besluiten van het bestuur. 	  

2. Het dagelijks bestuur is bevoegd in spoedeisende gevallen besluiten te nemen 
waaronntrent in de eerstvolgende bestuursvergadering verantwoording dient te -- 
worden afgelegd. 

Vertegenwoordiging 
9 

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. De 
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt merle toe aan de voorzitter en de ------- 
secretaris tezamen en bij belet of ontstentenis aan hun plaatsvervangers 	  

43 
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tezamen. Zij tekenen de van het bestuur uitgaande stukken. 
Personeelsbeleld 
Artikel 10 
1. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directie, het onderwijzend en ------

onderwijsondersteunend personeel. 
2. Bij de benoeming van personeel zal de stichting zich ervan verzekeren dat het ----- 

personeel de grondsiag van de stichting, zoals omschreven in artikel 4, 
respecteert en Ioyaal zal meewerken aan de doelstellingen zoals die in deze ----- 
statuten en in het schoolpian zijn omschreven. 

Directiestatuut 
Artikel 	 ----- 
1. Het bestuur stelt na overleg met de betrokken directie en met inachtneming van ---

het ter zake In het medezeggenschapsreglement bepaalde een directiestatuut --
vast, dat bepalingen bevat ten aanzien van de taken en bevoegdheden van de -----
schooldirectie. Tevens kan in het directiestatuut worden aangegeven welke taken —
en bevoegdheden de directie in naam en onder verantwoordelijkheid van het ----
bestuur zal uitoefenen, 

2. Het bestuur legt in het directiestatuut de afspraken met de schooldirectie vast 
over de wijze waarop de deskundigheid en verantwoordelijkheid van het -------- 
personeel voor de kwaliteit van het onderwijs onderhouden zal worden. 

Financieel beleid en geldmiddelen 
Artikel 12 
De geldmiddelen der stichting bestaan uit: 	 
a. Subsidien uit de openbare kassen; 
b. Ouderbijdragen; 
c. School- of cursusgelden; 
d. Rechtmatig verkregen bijdragen en schenkingen; 
e. Erfstellingen, die echter alleen onder voorrecht van boedelbeschrijving mogen 	 

worden aanvaard, en legaten; 	 -------- ----- 
f. Eventueel andere op wettige wijze verkregen baten. 
Artikel 13 
1. Het boekjaar der stichting valt samen met het kalenderjaar. 
2. Buiten de goedgekeurde begroting mogen geen uitgaven worden gedaan. Indien 	 

een uitgave onverwijld noodzakelijk blijkt, tengevolge waarvan de begroting moet 	
worden overschreden, brengt de penningmeester deze aangelegenheid 	
onmiddellijk ter beslissing in het bestuur. 	 

Vergaderingen 
Artikel 14 
1. De secretaris schrijft de vergaderingen van het bestuur tijdig uit onder toezending ---

van een agenda. De bestuursleden zijn gerechtigd aanvullingen of wijzigingen op ---
de agenda voor te stellen. Hierover beslist het bestuur. 

2. De bestuursvergaderingen worden gehouden onder leiding van de voorzitter. De 	 

	

secretaris maakt notulen op, die door het bestuur worden vastgesteld. 	
3. Het bestuur vergadert tenminste viermaal in het jaar, waarvan eenmaal voor 1 juli 	

voor de jaarvergadering, bedoeld in artikel 15 en eenmaal voor 1 december ter 	
vaststelling van de begroting voor het komende kalenderjaar, en voorts zo dikwijls 
als de voorzitter dit noodzakelijk oordeelt, of indien twee of meer leden van het 	
bestuur hun wens hiertoe schriftelijk aan de secretaris kenbaar maken. In dit 
laatste geval moet de vergadering binnen veertien dagen door de secretaris 	
worden belegd; geschiedt dit niet, dan zijn deze leden met inachtneming van de 	
vereiste formaliteiten bevoegd zeif een vergadering te convoceren. 

4. Behoudens in die gevallen, waar de statuten uitdrukkelijk anders bepalen, neemt — 
het bestuur zijn besluiten met volstrekte meerderheid der stemmen in een 	 
vergadering, wear tenminste de heift plus een der zittende bestuursleden ----- 
aanwezig is. 	  

3 



5. Blanco stemmen tellen voor het behalen der meerderheid niet mee.--------------- 
6. Ten aanzien van onderwerpen, waaromtrent de bestuursleden tevoren schriftelijk --

voldoende zijn gelnformeerd, kunnen de leden, die ter vergadering afwezig zullen --
zijn, hun stem bij een door hen ondertekende schriftelijke verkiaring indienen bij ---
de secretaris, die gehouden is deze verkiaring bij de stemming ter vergadering -----
openbaar te maken. Alsdan zal deze verklaring meetellen bij de stemming ------
omtrent de desbetreffende onderwerpen als ware zij uitgebracht door een 
aanwezig lid. 

7. Stemmen bij volmacht is mogelijk. Een bestuurslid kan door ten hoogste een -----
ander bestuurslid worden gemachtigd. De machtiging dient altijd schriftelijk te ge 

8. Stemming kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden; schriftelijke stemming ---
heeft plaats bij stemming over personen een benoeming betreffende en -----------
overigens, indien een of meer leden dit wensen. 

9. Staken de stemmen bij stemming, niet een benoeming betreffende, dan wordt het --
voorstel geacht verworpen te zijn. 

10. Wordt bij stemming over personen een benoeming betreffende de vereiste --------
meerderheid niet verkregen, dan vindt herstemming plaats tussen de twee ------
personen, die de meeste stemmen behaalden. Behalen meer dan twee personen ---
de meeste stemmen dan delen deze alien in de herstemming. Bij het niet behalen — 
alsdan van de meerderheid der stemmen wordt degenen die het hoogste aantal ----- 
stemmen op zich verenigde, geacht te zijn gekozen. Is het hoogste aantal 	------- — 
stemmen door meer dan den persoon behaald dan beslist het lot wie van deze 	 
laatsten benoemd is. 

Jaarvergadering 	------------------ ------ ----------------- 
Artikel 15 	 
1. In de jaarvergadering brengt de secretaris versiag uit over het gevoerde beleid in --

het afgelopen jaar.-------___—_—____--_----------------------------------- 
2. Tevens worden de jaarstukken over het afgelopen jaar vastgesteld, welke moeten —

zijn opgemaakt aan de hand van de voor dat jaar goedgekeurde begroting. De -----
vaststelling kan slechts plaatsvinden indien bij de jaarstukken een rapport van een — 
registeraccountant of van een accountant-administratieconsulent is gevoegd. 

3. Door de vaststelling van de jaarstukken, waarbij de penningmeester geen ------- 
stemrecht heeft, wordt de penningmeester gedechargeerd. 	  

4. De jaarstukken worden door de penningmeester in ontwerp opgemaakt en ------
tezamen met het in lid 2 bedoelde rapport door het dagelijks bestuur tenminste ---
veertien dagen voor de in lid 1 bedoelde vergadering aan het bestuur -------
aangeboden. 

Benoeming en taken toezichthouder 
Artikel 16 
Het bestuur benoemt en ontslaat na instemming van de medezeggenschapsraad ------ 
een toezichthouder als bedoeld in de Wet Voortgezet Onderwijs. 	 

De toezichthouder is belast met: ------------------------------------- 
1. Het goedkeuren van de begroting en het jaarverslag.----------------------- 
2. Het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige --------

bestemming en aanwending van de middelen van de school. 
3. Het toezien op de naleving van de code goed bestuur zoals vastgelegd in artikel --

18 van deze statuten. 
4. Benoeming van de accountant die verslag uitbrengt aan de toezichthouder, -----

voorzover deze accountant een andere is dan de accountant die door het bestuur ---
belast is met de vaststelling van de jaarrekening. 

5. Het in het jaarverslag afleggen van verantwoording over de uitvoering van de -----
eigen taken. 

43 

4 



43 

6. Het informeren van het bestuur bij een sterk vermoeden van ----------------
belangenverstrengeling van personeel of de directie. 

7. De instelling van een klokkenluidersregeling voor het kenbaar maken van ---------
onregelmatigheden. 

8. Het informeren van het bestuur en van de onderwijsinspectie bij een sterk 	 
vermoeden van onregelmatigheden. 

9. Het informeren van de onderwijsinspectie bij een sterk vermoeden van 	
belangenverstrengeling van bestuurders na toepassing van hoor- en wederhoor. 

Goed bestuur 
Artikel 18 
De in de Wet Voortgezet Onderwijs verlangde code goed bestuur is verankerd in ---- 
deze statuten, in het bijzonder in de artikelen 6, 11, 16 en 17. 

Artikel 19 
1. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van ----

twee derde van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin alle --------
bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is een vergadering, waarin een — 
voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede -----
vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier --
weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het -----
aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuursleden rechtsgeldig omtrent ---
het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten ---
mits met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen.----- 

2. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden -----
voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst 
van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd. 	 

Ontbinding 

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. 
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in lid 1 van artikel 19 -- 

van overeenkomstige toepassing. 	  
3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo ---

vastgesteld. --------------------------------------- ----- 
4. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders.------------ 
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden --

stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de --
door de vereffenaars aangewezen persoon. ----------------------------- 

6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het ------- 
Burgerlijk Wetboek van toepassing. 	 

Slotbepalingen 	 
In alle gevallen, waarin niet door de statuten wordt voorzien, beslist het bestuur. ------- 

5 
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Stichting Tjalling Koopmans College 

Postbus 36026 
1020 MA Amsterdam 

Tel.  5.1.2.e 

CFI/DUO 
OND/ODS 
Postbus 606 
2700 ML Zoetermeer 	 Amsterdam, 28 oktober 2016 

School voor HAVO in Harderwijk 

Geachte medewerker DUO, 

Bijgaand treft u de aanvraag aan voor bekostiging van een school voor HAVO in Harderwijk, ter 
completering van de reeds goedgekeurde scholengemeenschap voor MAVO/V\VO Tjalling 
Koopmans College in Harderwijk. 

./ 

5 1 2e 

1 
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Dienst Uitvoering Ondenvijs 
Ministerie van Ondenvijs, Cultuur en 
Wetenschap 

ST,5 
Ob3 

it i 
el 4 Algemene gegevens 

Zie ook bijgevoegde toelichting 

e'r -1.-N i6\ 
Opsturen 
DUO, OND/ODS, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer 

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

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

1 	Aanvrager (rechtspersoon) 

1.1 Bestuursnummer 

1.2 Naam 	 iTjalling Koopmans College Den Haag 

1.3 Telefoon 	 5.1.2 e 

1.4 Adres 	 'Postbus 36026 

1.5 Postcode en pleats 	11020 MA 	Amsterdam 

1.6 Naam eventue.e gemachtigde 	I 	 

2.1 Onderwossoort 

2.2 Gemeente van vestiging 

2.3 Richting 

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

iDen Haag 

Openbaar (OP) 	 ❑  PC/AB  

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

Algemeen bigonder (AB) 	❑  PC/RK 

Protestants christelijk (PC) 	0 PC/RK/AB 

Rooms katholiek (RK) , 	0 RK/AB 

EC Anders, nl. GF/EV/HIN/ISL/AB/HUM/JO/REF/RK/PC 

> Zowel naam ars onderwijssoort vermelden 

1Tjalling  Koopmans College Den Haag HAVO en VWO 

59038 



Aanvraag 

> N. v. t indien niet bestaande school 

2.5 BRIN-nummer 

44 

2 van 4 

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 

2.6 Andere gelijktgdig 
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 

K Statuten  

K Prognoseformulieren,  

K Samenstelling bestuur 	 K Raadsbesluit/Bestuursbesluit 

K Informatie huisvestingssituatie 	K Anders, ni. 

iOnderzoeksverslag Motivaction 

3 	Herhalingsaanvraag 
3.1 Aanvraag is eerder 

ingediend in jaar 
❑ t-2 

❑ t-3 

❑ eerder 

3.2 Veranderde omstandigheden ❑  )a, gegevens op aparte bijlage vermelden 
of nieuwe feiten 

0 Nee 

4 	Prognose 
4.1 Aantal leerlingen schooljaar Si t4-6 - t+7 

t+10 t+11  

5 	Datum verzoek 

t-1 

5.1 Datum 128-10-2016 
5 1 2e 

5.2 Handtekening bevoegd g 
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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 Uftvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

1 	School 
Naam en pleats van scholen in omgeving + relevante nevenvestigingen 	R,cht,ng 	 BRIN-nummer 

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

2.1 Nummer nodaal gebied 

2.2 Gemeente 

2.3 Vlercijferige postcode 
gebieden 

1 	 2 

'Den Haag illijswijk 

10518 	10603  

6 	 7 	 8 

I 	 I 	 I 

3 	 4 

3 	Gemiddeld aantal 12/13-jarigen (BGen1), in jaar t+6 
en t+10 per gemeente in het voedingsgebied 
1 	 2 	 3 	 5 	 7 	 8 

3.1 1+6 
	 15911 	1508 

3.2 t+10 15033 	1517 

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

2 	 3 	 5 	 6 	 7 

1 7 	1 8 	I 	 I 	 i 	 I 	 I 

ihuiev/ob 	hutgf/ev 

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

4.1 Deelnamepercentage 	 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 

schooljaar 	 1 	 2 	 3 
	 4 	 5 	6 	 7 	 8 

5.1 t+6 - t+7 
	 123,00 	%%I 26,76 	%I 

	
%I 
	

%l 	%I 	%I 	%I 

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

%I 
	

%1 	./.1 	0/01 	%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 Uitvoenng Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Voor VBO-afdelingen 

schooljaar 	 1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	7 	 8 

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

5.2 t+10 - t+11 	 I 	Oiel 	%I 	0/01 	0/.1 	0/01 	%I 	%I 	% 

6.1 tie toelichting* 

schooljaar 

7.1 t+6 - t+7 

7.2 t+10 - t+11 

6 	Landelijke vermenigvuldigingsfactor 
14,1 

7 	Verwacht bruto potentieel 

2 
	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	8 

igelijk aan 

netto 

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

7.1 t+6 - t+7 	 1390 	145 	I 	 1 	1 	1 	I 	1435  

7.2 t+10 - t+11 	 1392 	145 	I 	I 	I 	I 	1 	I 	1437 
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Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Culaw en 
Wetenschap 

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

Sal 
o cv 

-s -1K0 
~I ILAt 45c, 

5.2.1 

Algemene gegevens 

Zie ook bijgevoegde toelichting 

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

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

1 	Aanvrager (rechtspersoon) 
1.1  Bestuursnummer 

1.2 Naam 	 1Tjalling Koopmans College Den Haag 

1.3 Telefoon 	5.1.2.e 
1.4 Adres 

1.5 Postcode en pleats 	1 1020 MA 
	

Amsterdam 

1.6 Naam eventuele gemachtigde 

jPostbus 36026 

2.1 Onderwijssoort 

2.2 Gemeente van vestiging 

2.3 Richting 

2 	Gevraagde of te splitsen school c.q. afdeling 
I HAVO   
!Den Haag 

0 Openbaar (OP) 	 0 PC/AB 

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

❑ Algemeen bijzonder (AB) 	0 PC/RK 

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

0 Rooms katholiek (RK) 	0 RK/AB 

Anders, nl.0F/EWHIWISL/AB/HUM/30/REF/RK/PC 

> Zowel naam als onderwijssoort vermelden 

1Tjalling Koopmans College Den Haag MAVO en VWO 

59038 
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2 val 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. 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 cht formulier 

K Statuten  

K Prognoseformulieren  

Samenstelling bestuur 	 K Raadsbesluit/Bestuursbesluit 

K Informatie huisvestingssituatie 	K Anders, ni. 

iOnderzoeksverslag Motivaction: Directe meting 

3 	Herhalingsaanvraag 
3.1 Aanvraag is eerder 	❑  t-1 

ingediend in jaar 
0 t-2 

❑ t-3 

0 eerder 

3.2 Veranderde omstandigheden ❑  3a, gegevens op aparte bijlage vermelden 
of nieuwe feiten 

0 Nee 

4 	Prognose 
4.1 Aantal leerlingen schooljaar K t+6 - 1+7 

1+10 - t+11 

5 	Datum verzoek 
5.1 Datum .-)S1-1(1-"rtIA 

5.1.2e 

5.2 Handtekening bevoegd ge 
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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 plaats van scholen in omgeving + relevante nevenvestigingen 	Richting 	 BRIN-nummer 

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

1 	 2 	 3 	 4 	 S 	 6 	 7 	 8 

2.1 Nummer nodaal gebied 	'Den Haag 	'Rijswijk 	1 	I 	1 	I 	I 	I  

2.2 Gemeente 	 10518 	10603 	I 	I 	I 	 I 	I 	I  

2.3 Viercljferige postcode 	‘  I 	1 	1 	I 	1 	I 	 1 	I  
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 	 15911 	1508 

3.2 t+10 	 15933 	1 517 	1 	 I 	 I 	 I 	 1 

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

3 	 4 

1 7 	1 8  

5 	 6 	 2 	 8 

thuiev/ob 	ihu/gf/ev 

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

4.1 Deelnamepercentage 	1 

schooljaar 

5.1 t+6 - t+7 

5.2 t+10 - 1+11 

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 

1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	7 
	

8 
119,30 	%121,00 	%I 	% I 	%I 	%I 	ohl 	%I 

I 	%I 	%I 	%1 	%I 	%I 	%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 Onderwys, Cultuur en Wetenschap 

Voor VBO•afdelingen 

schooljaar 	 2 	 3 	 4 	 5 	6 	7 	 8 

5.1 t+6 t+7 
	 %I 	0/0 1 	%I 	%.1 	%1 	%1 	%I 

5.2 t+10 - t+11 	 041 	041 	%1 
	

%1 	0/01 

6.1 tie toelichting* 

schooljaar 

7.1 t4-6 - t+7 

7.2 t+10 1+11 

6 	Landelijke vermenigvuldigingsfactor 
5,5 

7 	Verwacht bruto potentieel 

1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 
igelijk aan 	1 	 I 	I 	I 	I 	I 	I  
inetto 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I  

8 	Netto potentieel verlangde richting gemeente 
schooljaar 

7.1 t+6 • 1+7 

7.2 1+10 - 1+11  

2 
1439 	1 47 

1441 	148  

3 	4 	5 	6 

I 	I 	I 	I 

I 	I 	I 	I 

7 	8 	Totaal potentieel voechngsgebied 

I 	I 	1486 

1489 
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2014L17818is 

Doorlopende tekst van de statuten van: 
5.1 

Stichting hailing Koopmans College 
gevestigd te Tytsjerksteradiel 

na statutenwijziging verleden voor mr. J.Th.H. Leijser, notaris 
met als plaats van vestiging Rotterdam op 28 oktober 2016 

Naam en zetel 
Artikel 1 

1. De stichting draagt de naam Stichting TJalling Koopmans College. 
2. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd en gevestigd in de gemeente 

Tytsjerksteradiel. 
Doel 
Artikel 2 
1. De stichting stelt zich ten doel het geven van onderwijs op katholieke, --------- 

Protestants-christelijke, Gereformeerde, Gereformeerd Vrijgemaakte. 
Reformatorische, Evangelische, Evangelische Broedergemeente, Vrije School, ------
Hindoe, Islamitisch, Joods, Humanistisch of Algemeen Bijzonder of een combinatie --
van den of meer van deze grondslagen zonder daarbij het maken van winst te ------
beogen. 

2. De stichting stelt zich ten doel het onderwijs kleinschalig en persoonlijk te houden en 
stelt in het onderwijs de ontwikkeling van kennis en het sociale en communicatieve — 
vermogen van leerlingen centraal. 

Artikel 3 
De stichting tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door: 	----- -- 
a. De vorming en instandhouding van scholen voor voortgezet onderwijs op de 	---- 

grondslag Rooms-Katholiek, Protestants-christelijk, Gereformeerd, Geformeerd 	 
Vrijgemaakt, Reformatorisch, Evangelisch, Evangelische Broedergemeente, Vrije 
School, Hindoe, Islamitisch, Joods, Humanistisch of Algemeen Bijzonder of een 
combinatie van een of meer van deze grondslagen. 

b. In het schoolplan aan te geven op welke wijze aandacht geschonken wordt aan de — 
levensbeschouwelijke aspecten van het onderwijs; 

c. Het benutten van alle andere wettige middelen, die ter bereiking van het doel dienstig 
zijn. 

Grondslag 	 
De stichting kan zowel Rooms-katholieke, Protestants-christelijke, Gereformeerd, ------
Gereformeerd Vrijgemaakte, Reformatorische, Evangelische, Evangelische 
Broedergemeente, Vrije School, Hindoe, Islamitische, Joodse, Humanistisch of Algemeen 
Bijzondere scholen of scholen met een combinatie van een of meer van deze grondslagen 
in stand houden. 
De door de stichting instandgehouden scholen zijn toegankelijk voor alle leerlingen, 
ongeacht hun levensovertuiging of maatschappelijke herkomst. Op de door de stichting in 
standgehouden scholen maken de leerlingen vanuit de grondslag van de school met ---
inachtneming van artikel 2, kennis met uiteenlopende Ievensbeschouwelijke en --------
maatschappelijke overtuigingen en stromingen, zodanig dat zij de eigen levensovertuiging 
daarin kunnen herkennen en mede daardoor kunnen vormen. 	 
Bestuur 
Artikel 5 



1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie en ---
ten hoogste zeven meerderjarige leden, die doel en grondslag van de stichting -----
dienen te onderschrijven. ------------------------------------- 

2. Als het aantal bestuursleden minder is dan drie behoudt het bestuur zijn -------
bevoegdheden, onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot -----
aanvulling van zijn ledental te nemen. De bestuursleden worden benoemd door --
het bestuur. 

3. De bestuursleden hebben zitting voor een tijdvak van vier jaar. 
4. Bestuursleden treden of volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van 	 

aftreden. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is terstond 	
herbenoembaar, dit echter hooguit tweemaal. 

5. Herbenoeming van een lid, dat een functie in het bestuur bekleedde, brengt niet 	
zonder meer herstel in deze functie met zich. 	

6. Het bestuurslidmaatschap eindigt door aftreden, royement, overlijden, ontslag 	
door de rechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen of doordat men onder 	
curatele wordt gesteld. Een bestuurslid kan worden geroyeerd bij een 	 
bestuursbesluit genomen met een meerderheid van twee/derde der geldig -----
uitgebrachte stemmen van de overige bestuursleden, die zitting hebben, evenwel ----
niet dan nadat aan het betrokken bestuurslid de gelegenheid is geboden om zich ---
in een vergadering te verantwoorden en te verdedigen. 

Taken en bevoegdheden van het bestuur 
Artikel -----------
1.Het bestuur is, met inachtneming van hetgeen daaromtrent elders in de statuten is --

bepaald, belast met het besturen van de stichting. 
2. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, -----

vervreemding en bezwaring van registergoederen. 
3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de --------

stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een ----
derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een derde verbindt. 

4. Het bestuur draagt zorg voor een integere bedrijfsvoering. Als een bestuurslid 
voorziet dat een verstrengeling van belangen ontstaat, dan meldt hij dit terstond 
aan de in artikel 16 van deze statuten bedoelde toezichthouder.---------- 

5. Het bestuur draagt zorg voor een goede informatievoorziening aan ouders -----
aangaande zowel de ontwikkeling van de school als van hun kind.-------------

Dagelijks 
7- 

1 	Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, 
een secretaris en een penningmeester; de secretaris is tevens plaatsvervangend ---
penningmeester, de penningmeester plaatsvervangend secretaris. Indien de -------
functie van secretaris en penningmeester in een persoon worden gecombineerd, -- 
kiest het bestuur uit zijn midden tevens een plaatsvervanger voor hem. 	 

2. De in dit artikel genoemde functionarissen vormen tezamen het dagelijks bestuur -- 
van de stichting. 

Artikel 8 
1. Het dagelijks bestuur verzorgt in overeenstemming met de bestuursbesluiten alles ---

wat tot de dagelijkse gang van zaken behoort; het is belast met de uitvoering van ----
de besluiten van het bestuur. 

2. Het dagelijks bestuur is bevoegd in spoedeisende gevallen besluiten te nemen ------
waaromtrent in de eerstvolgende bestuursvergadering verantwoording dient te 

Vertegenwoordiging 
Artikel 9 
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. De 
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt merle toe aan de voorzitter en de 
secretaris tezamen en bij belet of ontstentenis aan hun plaatsvervangers ------------ 

45 
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tezamen. Zij tekenen de van het bestuur uitgaande stukken. 
Personeelsbeleld 
Artikel 10 
1. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directie, het onderwijzend en -----

onderwijsondersteunend personeel. 
2. Bij de benoeming van personeel zal de stichting zich ervan verzekeren dat het ------ 

personeel de grondsiag van de stichting, zoals omschreven in artikel  4, 
respecteert en loyaal zal meewerken aan de doelstellingen zoals die in deze 
statuten en in het schoolpian zijn omschreven. 

Directiestatuut 
Artikel 	 ----- 	----- 
1. Het bestuur stelt na overleg met de betrokken directie en met inachtneming van ---

het ter zake in het medezeggenschapsreglement bepaalde een directiestatuut -----
vast, dat bepalingen bevat ten aanzien van de taken en bevoegdheden van de -----
schooldirectie. Tevens kan in het directiestatuut worden aangegeven welke taken — 
en bevoegdheden de directie in naam en onder verantwoordelijkheid van het ------
bestuur zal uitoefenen. 

2. Het bestuur legt in het directiestatuut de afspraken met de schooldirectie vast ----- 
over de wijze waarop de deskundigheid en verantwoordelijkheid van het -------- 
personeel voor de kwaliteit van het onderwijs onderhouden zal worden. 

Financieel beleid en geldmiddelen 
Artikel 12 
De geldmiddelen der stichting bestaan uit: 
a. Subsidien uit de openbare kassen; 
b. Ouderbijdragen;---------- ------ ---------------------------- 
c. School- of cursusgelden; 
d. Rechtmatig verkregen bijdragen en schenkingen; --------------------------- 
e. Erfstellingen, die echter alleen onder voorrecht van boedelbeschrijving mogen 	 

worden aanvaard, en legaten; 
f. Eventueel andere op wettige wijze verkregen baten. 	 
Artikel 13---- ------- 
1. Het boekjaar der stichting valt samen met het kalenderjaar. 
2. Buiten de goedgekeurde begroting mogen geen uitgaven worden gedaan. Indien 

een uitgave onverwijid noodzakelijk blijkt, tengevolge waarvan de begroting moet ---
worden overschreden, brengt de penningmeester deze aangelegenheid -----------
onmiddellijk ter beslissing in het bestuur. 

Vergaderingen 
Artikel 14 	 
1. De secretaris schrijft de vergaderingen van het bestuur tijdig uit onder toezending ---

van een agenda. De bestuursleden zijn gerechtigd aanvullingen of wijzigingen op --
de agenda voor te stellen. Hierover beslist het bestuur. 

2. De bestuursvergaderingen worden gehouden onder leiding van de voorzitter. De ---
secretaris maakt notulen op, die door het bestuur worden vastgesteld. -------- 

3. Het bestuur vergadert tenminste viermaal in het jaar, waarvan eenmaal voor  1 juli ---
voor de jaarvergadering, bedoeld in artikel 15 en eenmaal voor 1 december ter --
vaststelling van de begroting voor het komende kalenderjaar, en voorts zo dikwijls — 
als de voorzitter dit noodzakelijk oordeelt, of indien twee of meer leden van het — 
bestuur hun wens hiertoe schriftelijk aan de secretaris kenbaar maken. In dit 
laatste geval moet de vergadering binnen veertien dagen door de secretaris -----
worden belegd; geschiedt dit niet, dan zijn deze leden met inachtneming van de ---
vereiste formaliteiten bevoegd zelf een vergadering te convoceren. -------------- 

4. Behoudens in die gevallen, waar de statuten uitdrukkelijk anders bepalen, neemt —
het bestuur zijn besluiten met volstrekte meerderheid der stemmen in een 
vergadering, waar tenminste de helft plus een der zittende bestuursleden 
aanwezig is. 
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5. Blanco stemmen tellen voor het behalen der meerderheid niet mee.--------------- 
6. Ten aanzien van onderwerpen, waaromtrent de bestuursleden tevoren schriftelijk ---

voldoende zijn geInformeerd, kunnen de leden, die ter vergadering afwezig zullen --
zijn, hun stem bij een door hen ondertekende schriftelijke verklaring indienen bij 
de secretaris, die gehouden is deze verklaring bij de stemming ter vergadering -----
openbaar te maken. Alsdan zal deze verklaring meetellen bij de stemming ------
omtrent de desbetreffende onderwerpen als ware zij uitgebracht door een 
aanwezig lid. 

7. Stemmen bij volmacht is mogelijk. Een bestuurslid kan door ten hoogste ben 
ander bestuurslid worden gemachtigd. De machtiging dient altijd schriftelijk te ge -- 

8. Stemming kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden; schriftelijke stemming --
heeft pleats bij stemming over personen een benoeming betreffende en --------- 
overigens, indien een of meer leden dit wensen. 	----- 	------ ------- 

9. Staken de stemmen bij stemming, niet een benoeming betreffende, dan wordt het -- 
voorstel geacht verworpen te zijn. 	 

10. Wordt bij stemming over personen een benoeming betreffende de vereiste -------- 
meerderheid niet verkregen, dan vindt herstemming pleats tussen de twee 	 
personen, die de meeste stemmen behaalden. Behalen meer dan twee personen — 
de meeste stemmen dan delen deze alien in de herstemming. Bij het niet behalen 
alsdan van de meerderheid der stemmen wordt degenen die het hoogste aantal 
stemmen op zich verenigde, geacht te zijn gekozen. Is het hoogste aantal ---------
stemmen door meer dan eon persoon behaald dan beslist het lot wie van deze 
laatsten benoemd is.------------------------------------------------------ 

Jaarvergadering- 
Artikel 15 
1. In de jaarvergadering brengt de secretaris versiag uit over het gevoerde beleid in --

het afgelopen jaar. 
2. Tevens worden de jaarstukken over het afgelopen jaar vastgesteld, welke moeten —

zijn opgemaakt aan de hand van de voor dat jaar goedgekeurde begroting. De ----
vaststelling kan slechts plaatsvinden indien bij de jaarstukken een rapport van een — 
registeraccountant of van een accountant-administratieconsuient is gevoegd. 

3. Door de vaststelling van de jaarstukken, waarbij de penningmeester geen -------
stemrecht heeft, wordt de penningmeester gedechargeerd. 
De jaarstukken worden door de penningmeester in ontwerp opgemaakt en ----
tezamen met het in lid 2 bedoelde rapport door het dagelijks bestuur tenminste ---
veertien dagen voor de in lid 1 bedoelde vergadering aan het bestuur ----------
aangeboden. 

Benoeming en taken toezichthouder ------------- ----- ------------- 
Artikel 16  	 --------- 
Het bestuur benoemt en ontslaat na instemming van de medezeggenschapsraad ------ 
een toezichthouder als bedoeld in de Wet Voortgezet Onderwijs. 	 
Artikel 17 
De toezichthouder is belast met: 
1. Het goedkeuren van de begroting en het jaarverslag. 
2. Het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige -------

bestemming en aanwending van de middelen van de school. 
3. Het toezien op de naleving van de code goed bestuur zoals vastgelegd in artikel --

18 van deze statuten. 
4. Benoeming van de accountant die versiag uitbrengt aan de toezichthouder, ------

voorzover deze accountant een andere is dan de accountant die door het bestuur --
belast is met de vaststelling van de jaarrekening. 

5. Het in het jaarverslag afieggen van verantwoording over de uitvoering van de -----
eigen taken. 
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• 

no eyser 
tariaat 

6. Het informeren van het bestuur bij een sterk vermoeden van ----------------
belangenverstrengeling van personeel of de directie.------ ----- --------------- 

7. De instelling van een klokkenluidersregeling voor het kenbaar maken van ------
onregelmatigheden. 

8. Het informeren van het bestuur en van de onderwijsinspectie bij een sterk 	 
vermoeden van onregelmatigheden. 

9. Het informeren van de onderwijsinspectie bij een sterk vermoeden van 
belangenverstrengeling van bestuurders na toepassing van hoor- en wederhoor. 

Goed bestuur 
Artikel 18 
De in de Wet Voortgezet Onderwijs verlangde code goed bestuur is verankerd in 	 
deze statuten, in het bijzonder in de artikelen 6, 11, 16 en 17.------------------- 

Artikel 19 
1. 	Een beslult van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van --

twee derde van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin alle ------
bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is een vergadering, waarin een — 
voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet voltallIg, dan wordt een tweede 	 
vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier 	
weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het 	
aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuursleden rechtsgeldig omtrent 	 

	

het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten 	
mits met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen.- 	

2. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden 
voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst 	 
van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd. 	 -- 

Ontbinding 

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. ----------------------------- 
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in lid 1 van artikel 19 --

van overeenkomstige toepassing. 
3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo ---

vastgesteld. 
4. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders.--------------- 
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden — 

stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de --
door de vereffenaars aangewezen persoon. 

6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het ------ 
Burgerlijk Wetboek van toepassing. 	 

Slotbepalingen 	 
In alle gevallen, waarin niet door de statuten wordt voorzien, beslist het bestuur. 
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1 	Inleiding 

Ten behoeve van het stichten van een school in Den Haag op humanistische/evangelische/ 
islamitische/hindoeIstische/gereformeerde grondslag, moet volgens de regels voor de 
voorzieningenplanning bij scholen in het voortgezet onderwijs (Regeling voorzieningenplanning 
VO) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden voldaan aan de 
toekomstige aantallen leerlingen om voor bekostiging in aanmerking te komen. Omdat er in het 
verzorgingsgebied van de geplande school op geen basisscholen van humanistische, 
evangelische en (in de gemeente Den Haag) gereformeerde richting aanwezig is, zal het 
schoolbestuur de belangstelling - om te voldoen aan de stichtingsnormen - moeten aantonen 
via een zogenaamde directe meting. 

Het deelnamepercentage moet volgens bovengenoemde regeling worden gebaseerd op een 
meting van de belangstelling voor die richting via een onderzoek onder ouders van leerlingen 
van 10 en 11 jaar, woonachtig in het verzorgingsgebied van de aangevraagde school. Het mi-
nisterie heeft de volgende vier inhoudelijke criteria voor een dergelijk onderzoek geformuleerd: 

1. de directe meting is uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau op basis van 
een wetenschappelijk verantwoorde schriftelijke enquete; 

2. de directe meting is gebaseerd op een representatieve, aselecte steekproef uit de on-
derzoekspopulatie die bestaat uit de ouders of verzorgers van kinderen van 10 en 11 
jaar, woonachtig in het verzorgingsgebied van de gewenste school of afdeling; 

3. de anonimiteit van de ondervraagden is gegarandeerd; 
4. het onderzoek inventariseert de voorkeuren van de ouders voor alle richtingen. 

De opzet, uitvoering en rapportage van de directe meting naar de belangstelling van ouders 
heeft plaatsgevonden onder verantwoordelijkheid van Kantar Public (TNS 
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2 	Onderzoeksverantwoording 

Voor de uitvoering van de directe meting op grond waarvan het toekomstig aantal leerlingen 
van een school in het voortgezet onderwijs kan worden bepaald, hebben wij de navolgende 
werkwijze gehanteerd. Deze werkwijze voldoet in onze ogen aan de criteria voor wetenschap-
pelijk gefundeerd onderzoek. 

2.1 	Methode van onderzoek 

Voor de verzameling van de data in het onderzoek is gebruik gemaakt van onze steekproefbron 
TNS NIPObase. Deze steekproefbron bestaat uit ruim 200.000 personen. Deelname aan onder-
zoek verloopt via internet, via het invullen van de digitale enquete (Computer Assisted Self 
Interviewing). We wijken met deze methode in wezen niet of van de eis van een schriftelijke en-
quete. Deelnemers aan het onderzoek via deze methode vullen de vragenlijst immers ook zelf  in 
zonder tussenkomst van een enqueteur. Men bezit daarmee eenzelfde vrijheid in het moment 
en de plaats van invullen. Ook de kwaliteit van de open vragen is van goede kwaliteit bij vragen-
lijsten die zelfstandig worden ingevuld, de antwoorden zijn vaak uitvoeriger dan bij face-to-face 
of telefonische enquetes (men kan zoveel tijd nemen als men wil). 

De werving van de deelnemers in TNS NIPObase heeft grotendeels plaatsgevonden via de tra-
ditionele veldwerkmethoden (schriftelijk, face to face en telefonisch onderzoek) op initiatief van 
TNS NIPO en Veldkamp. Het panel vormt een van de representatiefste panels in Nederland. In 
de bijlage is aanvullende informatie opgenomen over TNS NIPObase. De respons in het onder-
zoekpanel ligt op circa 70% a 80% en daarom is slechts een kleine weging noodzakelijk voor 
representativiteit. Om de loyaliteit van de panelleden te verhogen en de kwaliteit van de data te 
waarborgen, worden de panelleden beloond voor hun deelname aan onderzoek. Zij ontvangen 
zogenaamde Nipoints, die zij kunnen omzetten in een cadeaubon naar keuze of zij kunnen de 
opgebouwde waarde schenken aan een goed doel. 

2.2 	De doelgroep 

In het onderzoek zijn ouders betrokken met een of meer kinderen in de leeftijd van (bijna) 10 en 
11 jaar, die woonachtig zijn in het verzorgingsgebied van de nieuwe school. Het verzorgingsge-
bled bestaat uit de postcodegebieden die geheel of gedeeltelijk binnen tien kilometer hemels-
breed gemeten vanaf het vestigingsgebied van de nieuw te stichten school vallen. Omdat we 
hier geen vestigingsadres hebben, is uitgegaan van het centrum Den Haag. De postcodegebie-
den zijn weergegeven in bijlage 3. 
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2.3 	De steekproef 

Het woord representatieve (steekproef) wordt te pas en te onpas gebruikt. In een notitie van 
Prof. Dr. Fred Bronner, emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam getiteld 'Gour-
mets in de steekproeverij' (2008) beschrijft hij vragen en problemen rond steekproeftrekking. 'Er 
blijken vele betekenissen van de term representatieve steekproef to zijn. De twee statistics Wil-
liam Kruskal en Frederick Mosteller hebben al in 1979 uitgebreid onderzoek gedaan naar het 
gebruik van het woord 'representatief' in zowel de wetenschappelijke als praktijkliteratuur. Zij 
kwamen verscheidene interpretaties van representatief tegen: statusverhoging, geen selectief 
mechanisme, miniatuur van de populatie, groepsvertegenwoordigers, houdt rekening met de 
variatie in de populatie, geloot met gelijke kansen, goed genoeg. Volgens Bronner (2008) is een 
betere definitie: 'de steekproef is representatief met betrekking tot 	 ' Het juiste uitgangspunt 
is te spreken over representativiteit met betrekking tot een of meer specifieke kenmerken. Als 
we — correct — zeggen: 'de steekproef is representatief met betrekking tot de kenmerken ge-
slacht, leeftijd en opleiding' dan bedoelen we daarmee dat de percentages mannen/vrouwen, 
jongeren/ouderen, laag opgeleiden/hoog opgeleiden in de netto steekproef overeenkomen met 
de percentages mannen/vrouwen, jongeren/ouderen, laag opgeleiden/hoog opgeleiden in de 
populatie. In het huidige wetenschappelijk onderzoek wordt deze definitie van representativiteit 
gevolgd. 

Bronner (2008) schetst in zijn artikel ook duidelijk het gegeven van steekproefgrootte: 
'De grootte van een steekproef zegt niets, het gaat om eventuele selectiviteit van de steekproef. 
Dat beset groeide al in de jaren 30 van de vorige eeuw. De ogen gingen open in 1936. Literary 
Digest deed bij een enorme steekproef onder haar lezers (meer dan 100.000 was de steek-
proefomvang) een onderzoek naar de voorkeur voor de presidentskandidaten. En voorspelde 
dat een Republikein zou winnen. Gallup trok een keurige steekproef van een paar honderd 
mensen en voorspelde heel goed dat de Dernocraat Roosevelt ging winnen. Toen zag men dat 
grootte er niet toe deed. De meer dan 100.000 respondenten van Literary Digest waren er wel 
veel, maar zeer selectief.' 

Voor de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt van onze steekproefbron TNS NIPO-
base, via werving van ouders (met kind(eren) in de leeftijd van 10 of 11 jaar voor het onderzoek 

Voor dit onderzoek hebben we een representatieve steekproef samengesteld die statistisch 
groot genoeg is om een voldoende nauwkeurige uitspraak te doen over de voorkeuren van de 
ouders. In geval we 100 personen ondervragen, waarvan 50% aangeeft zijn of haar kind naar 
de nieuwe school te sturen (= voorbeelduitkomst directe meting onderzoek), dan ligt volgens de 
regels van de statistiek het werkelijke percentage — wanneer we alle ouders in de betreffende 
Utrechtse populatie zouden ondervragen — tussen de 40,2% en 59,8%. Dat wil zeggen de 
schatting zal maximaal 9,8% afwijken van het werkelijke percentage in de populatie. Op grond 
van de bovenstaande statistische regels die in de wetenschap voor steekproeftrekking worden 
gehanteerd en waaraan Veldkamp zich conformeert, is gestreefd naar het ondervragen van 
netto n = 100 ouders. 
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2.4 	Randvoorwaarden en expertise bij het onderzoek 

De anonimiteit van de ondervraagde ouders wordt door ons gegarandeerd. Individuele gege-
vens worden door ons nooit vrijgegeven, de opdrachtgever weet nooit wie wat heeft geant-
woord. Wij conformeren ons aan strenge regels voor het marktonderzoek die afkomstig zijn van 
Esomar en de MarktOnderzoekAssociatie (MOA). 

	

2.5 	De uitvoering van het onderzoek 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode van 22 september 2016 tot en met 2 oktober 
2016. Uiteindelijk zijn netto n = 101 ouders in het onderzoek betrokken, die uitspraken hebben 
gedaan voor hun kind(eren) in de leeftijd van (bijna) 10 en 11 jaar. De respons in het onderzoek 
bedraagt 67%. Voor het onderzoek zijn kinderen geselecteerd met de geboortedatum groter of 
gelijk aan 30 september 2004 en kleiner of gelijk aan 1 oktober 2006. Aan de start van de uit-
voering van het onderzoek konden enkele kinderen op een maand na bijna 10 jaar zijn. De on-
derzoeksperiode bestoeg anderhalve week, daarom is ervoor gekozen om een beperkte leef-
tijdsmarge in het onderzoek toe to staan. 

In dit onderzoek is voor het kenmerk geloofsovertuiging een vergelijking gemaakt tussen de 
steekproefwaarden en de populatiewaarden van de provincie Zuid-Holland. Daarbij is gebruik 
gemaakt van populatiegegevens van het CBS (2014). De steekproef is gecorrigeerd, via weging 
op dit kenmerk. In het volgende overzicht wordt van de ouders hun geloofsovertuiging weerge-
geven. Zowel de ongewogen als de gewogen steekproef zijn daarbij weergegeven. 

1 I  Geloofsovertuiging van ouders in de netto steekproef 

% 

• wel gelovig 
	 42 

	
48 
	

48 

• niet gelovig 
	 58 

	
52 
	

52 

De steekproef efficientie van de weging is 97%. Na weging vormt de steekproef een goede af-
spiegeling van de provincie Zuid-Holland op het kenmerk geloofsovertuiging. 

De vragentijst bezit een gemiddelde invutduur van drie minuten. De vragentijst is als bijlage bij 
deze rapportage opgenomen. 
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3 	Res ultaten 

3.1 	Inleiding 

In de directe meting naar de belangstelling van ouders voor de verschillende onderwijsrichtin-
gen zijn vragen gesteld over de mate waarin ze zich momenteel orienteren of al hebben geori-
enteerd op het voortgezet onderwijs. Vervolgens is gevraagd naar hun voorkeur voor alle ver-
schillende onderwijsrichtingen. Tot slot is gevraagd of men hun kind(eren) naar de school zou 
sturen en welke reisafstand men maximaal vindt. 

3.2 	Orientatie op het voortgezet onderwijs 

Van de ouders in het voedingsgebied van de nieuwe school is 61% actief (geweest) in het ori-
entatieproces; 34% heeft zich reeds georienteerd en 27% is dat momenteel aan het doen. Bijna 
vier op de tien ouders is hier nog niet mee bezig (39%). De schoolkeuze is nog niet gemaakt. 

211.1w kind(eren) volgt(en) onderwijs op de basisschool. In hoeverre bent u bezig of 
heeft u zich (al) georienteerd op de scholen voor voortgezet onderwijs voor uw kind(eren)? (basis: ouders, n=101) 

11:1  ik heb me al georienteerd 

lk ben me momenteel aan het 
orienteren 27% 

lk ben van plan om mete 
gaan orienteren (binnen half 

jaar) 

ik ben nog niet bezig, ik heb 	
9% nog geen plannen 

0% 	50% 	100% 

3.3 	Voorkeuren voor de onderwijsrichtingen 

Voor de erkende richtingen in Nederland hebben we gevraagd naar de voorkeur van de ouders. 
Uit de resultaten komt de sterkste voorkeur voor het openbaar onderwijs naar voren (37% 
voorkeur). Op enige afstand volgen Rooms Katholiek onderwijs (23%) en Protestants-christelijk 
onderwijs (22%). Tenslotte volgen Algemeen Bijzonder (7%), Vrije school (5%), Evangelisch 
(3%), Gereformeerd (2%) en Humanistisch (1%). 
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3 I  Hieronder staan alle verschillende onderwijsrichtingen. 
Voor welke richting van de middelbare school zou u kiezen? 
(basis: ouders. n=101) 

Algemeen b jzonder 

Evangelisch 

Gereformeerd 

Hindoe 

Humanistisch 

Islamitisch 

Joods 

Openbaar 

Protestants Christelijk 

Rooms-katholiek 

Reformatorisch 

Vrije School 

3 

2% 

0% 

1% 

0% 

0% 

37% 

■ 
0% 

3.4 	Aantal ouders dat kind(eren) naar de nieuwe school stuurt 

Naar aanleiding van de plannen in Den Haag om een nieuwe school in het voortgezet onderwijs 
to stichten op meerdere grondslagen, is aan de ouders gevraagd of ze hun kind(eren) naar deze 
school zouden sturen, als de school er daadwerkelijk is op het moment dat hun kind(eren) van 
(bijna) 10 of 11 jaar naar het voortgezet onderwijs gaat (gaan). 

Aan de ouders is verondersteld dat zij zich daarbij voorstellen dat andere belangrijke zaken 
naar hun wens zijn. Zoals de grootte, de kwaliteit van de docenten, de reisafstand, de wens van 
uw kind zelf, het uiterlijk en de omgeving van de school, of er andere bekende kinderen heen-
gaan etc. 
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Van de ondervraagde ouders (n=101) met kinderen in de leeftijdscategorie (bijna) 10 en 11 jaar 
zou ruim een derde hun kind(eren) naar deze school sturen (39%). De resultaten zijn ook in de 
navolgende grafiek weergegeven. 

4 I Stel dat de school er daadwerkelijk is op het moment dat uw kind(eren) van (bijna) 10 of 11 jaar naar het voortgezet 
onderwijs gaat. Zou u uw kind(eren) naar deze school sturen? (basis. ouders, n=101) 

61% 

Ja, wel 
	

■ Nee, niet 

3.5 	Maximale reisafstand 

Voor twee derde van de ouders moet de reisafstand tussen huis en de school minder dan 10 
zijn (66%). Een klein deel van de ouders (13%) vindt een reisafstand van meer dan 10 kilometer 
acceptabel voor hun kind(eren). 

5 I Welke reisafstand tussen uw woonhuis en de school in het voortgezet onderwijs vindt u voor uw kind(eren) maximaal 
acceptabel (basis: ouders, n=101) 

minder dan 10 km 	10 km 	meer dan 10 km 

3.6 	Conclusie 

Het resultaat van de directe meting onder ouders met kinderen in de leeftijd van (bijna) 10 en 11 
jaar resulteert in een vastgesteld (eerste) voorkeurspercentage van 1% voor Humanisme, 2% 
voor Gereformeerd en 3% voor Evangelisch. 
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Q005 - Belang_humanisme: 

In Den Haag zijn er plannen om een nieuwe school in het voortgezet onderwijs to stichten op humanistische 
grondsiag. 

Stel dat de school er daadwerkelijk is op het moment dat uw kind(eren) van (bijna) 10 of 11 jaar naar het 
voortgezet onderwijs gaat (gaan). 

Stelt u zich daarbij weer voor dat andere belangrijke zaken naar uw wens zijn. Zoals de grootte, de kwaliteit van 
de docenten, de locatie, de reisafstand, de wens van uw kind zelf, het uiterlijk en de omgeving van de school, of 
er andere bekende kinderen heengaan etc. 

Zou u uw kind(eren) naar deze school sturen? 

Normal  
1 	Q 	Ja, wel 

2 	0 	Nee, niet 

Q006 - Reisafstand: 

Min = 1 I Max = 25  

Welke reisafstand tussen uw woonhuis en de school in het voortgezet onderwijs vindt u voor uw kind(eren) 
maximaal acceptabel? 

Geeft u de maximale afstand op in kilometers (Km) 

Q007 - Geloofsovertuiging: 

Tot welke van de onderstaande (geloofs)overtuigingen rekent u zichzelf? 

Normal  

1 Q Rooms-katholiek 

2 	0 	Protestants Christelijk 

3 	3 	Gereformeerd, reformatorisch 

4 Q Evangelisch 

5 Q Moslim 

6 Q Joods 

7 0 Boeddhist 

8 0 Hindoe 

9 	0 	Ik heb geen kerkelijke gezindte, geen geloof, geloof niet) 

10 	0 	Agnostisch (weet niet of er een God is of niet) 

11 	Q 	Weet niet, wil niet zeggen 

96 	Q 	anders, namelijk...  *Open *Position fixed 

H2975 directe meting belangstelling richtingen VO Den Haag I 12-9-2016 I 	TNS 	 3 



45 

Q008 - Opleiding: 

Wat is uw hoogst afgeronde opleiding? 

Normal  
1 	0 	Geen onderwijs 

2 0 Basisonderwijs 

3 	0 	Lager beroepsonderwijs (LBO, VBO, VMBO, LTS, LEAD, LHNO, e.d.) 

4 	0 	MAYO, MMS, MULO, ULO, VMBO-TL 

5 	0 	Middelbaar beroepsonderwijs (MBO, MTS, MEAO, e.d.) 

6 	0 	HAVO, VWO (HBS) 

7 	Q 	HBO, WO-bachelor (Hogeschool, HTS, HEAD, PABO, e.d.) 

8 	0 	WO-doctoraal of master 

Q009 - Q13: 

Heeft u tot slot nog opmerkingen over dit onderzoek? 

Normal  
1 0 Nee 

2 	0 	Ja, namelijk... <OPEN> 
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H2975 Belangstelling onderwijsrichtingen 
Uitnodigingstekst 

Onderwerp: onderzoek belangstelling onderwijsrichtingen voortgezet onderwijs 

Geachte <gatekeeper>, 

Wij doen onderzoek naar de belangstelling voor verschillende onderwijsrichtingen 
(geloofsovertuigingen en levensbeschouwing) binnen het voortgezet onderwijs in Den Haag. 
Als u daar voor uw kind(eren) nog niet zo over heeft nagedacht of zelfs al een school heeft 
uitgekozen, willen we ook graag dat u aan het onderzoek meedoet. 

De vragenlijst is bedoeld voor <Beoogde>. 

Omdat het onderzoek zich richt op slechts een kleine kring van inwoners met kinderen in de leeftijd 
van (bijna) 10 en 11 jaar is uw mening voor ons heel belangrijk! Wij hopen dat u een paar minuten 
van uw tijd kunt en wilt vrijmaken voor het invullen van de vragenlijst. Het kost slechts 3 minuten. 

Door op onderstaande link to klikken opent u de vragenlijst. 
<link> 

Mocht bovenstaande link niet werken, kopieer dan onderstaande link en plak deze in de adresbalk van 
uw internetbrowser: <link> 

Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw medewerking! 

Met vriendelijke groet, 

45 
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Vraag 9803005: City (from sample) 

Totaal ondervraagden 	 Den Haag 

	

abs 	 abs 
Selectie: Vraag 9803005: City (from sample) Den Haag 

Vraag 9803005: City (from sample) 

Rotterdam  	 - 
Den Haag • 	100 	1(X) 	 100 	100 
Arnersfoort 	 - — _ 
Totaal antWoorden  	100 	100 	 100 	100 
Totaal ondert raagden 	 100 	100 	 100 	100 
Ongewogen basis  	 101 	 101 

Sciatic: Vraag 9803005: City (from sample) Den Haag 

Vraag 20: Volgens onze informatie heeft u 
een of meer kinderen in de leeftijd can (bijna) 
10 of II jaar. Klopt dat? 

la. 1 kind  	 90 	90 	 90 	90 
Ja. 2 of nicer kinderen  	10 	10 	 10 	10 
Nec, klopt nict 	 - 

Totaal antwoonlcn -  	100 	100 	 100 	100 
Totaal ondervraagden --  	100 	100 	 100 	100 
Ongewogen basis  	101 	 101 

&Acetic: Vraag 9803005: City (from sample) Den Haag 

Vraag 30: IN: kind(ercn) volgt(en) onderwijs 
op de basisschool. In hoeverre bent u bezig of 
bent u zich 	georienteerd op de scholen 
vuor voortgezet onderwijs voor uw 
kind(eren)? 

lk hcb nte al georientccrd  	34 	34 	 34 	34 
lk ben me momenteel aan het orienteren ------ 	27 	27 	 27 	27 
lk ben van plan sin me tc gaan orienteren 
(binnen half jaar)  	30 	30 	 30 	30 
lk ben nog niet bezig \ ik he.b nog seen plannen 	9 	9 	 9 	9 — 	 — 
Totaal antwoorticn  	100 	100 	 100 	100 
Totaal ondervraagden  	100 	WO 	 100 	100 
Ongewogen basis  	101 	 101 

Selectie: Vraag 9803005: City (from sample) Den Haag 

Vraag 40: U zult voor uw kind(eren) van (bij- 
na)10 of II jaar een middelbare school moe. 
ten kiezen. Ste) dat er atlemaal middelbare 
scholen bij u in de buurt zijn die op alle ken- 
merken even goed zijn. 7e zijn even groot, 
hebhen dezelfde kwaliteit docenten, de rei- 
safstand voor uw kind is naar al die scholen 
gelijk, etc. Het enige waar al die scholen in 
verschillen is de richting I geloofsovertuiging 
of levensbeschouwing). Voor welke richting 
van de middelbare school zou u kiezen? U 
kunt een richting kiezen. Iiitleg over de rich. 
tingen kunt u eventueel op intentet vinden. 

Algenteen bijzonder  	7 	7 	 7 	7 
Evangelisch  	3 	3 	 3 
Gcrefonnecrd  	2 	2 	 2 
Hindoe 
Humanistisch  	I 	I 	 I 	1 
Islatnitisch 	  
Joods  	 - 	- 	 - 	, 
Openbaar  	 37 	37 	 37 	37 
Protestants Christelijk  	21 	22 	 21 	22 
Rooms-katholick  	22 	22 	 22 	22 
Relonnatorisch  	- 

• kirije School (antroposotisch)  	5 	5 	 _ 5 	5 

	

_ 	 — — 
Totaal antwoorden  	100 	100 	 100 	100 
Totaal ondersmagden  	100 	1(X) 	 100 	100 
Ongewogen basis 	 101 	 101 

+k- = Versehilt significant positief of negatief op 95% niveau 
I H2975 I TNS NIPO I September 20161 1 
Herwogen op V70 (2-deling) 
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Vraag 9803005: City (from sample) 

Totaal ondermazden 	 Den Haag 

abs 	11k 	 abs 	rr 
Selcetic: Vraag 9803005: City (from sample) Den Haag 

Vraag 50: In <9803005-city> zijn er plannen 
om een nieuwe school in het voortgezet onder- 
wijs to stichten op htnnanistische grondslag. 
Stel dat de school er daadwerkel(jk is op het 
moment dat uw kind(eren) van (bijna) 10 of 
11 jaar naar het voortgezet onderwijs gnat 
(gaan). Stelt u zich daarblj weer voor dat an- 
dere belangrijke zaken naar uw wens zijn. 
Zoals de grootte, de kw aliteit van de docen- 
ten, de locatie, de reisafstand, de wens ran 
uw kind zelf, het uiterlijk en de omgesing can 
de school, of er andere bekende kinderen 
heengaan etc. Zou u uw kind(eren) naar deze 
school sturen? 

Ja, wel  	 39 	39 	 39 	39 
Nee, Met  	 61 	61 	 61 	61 

Totaal antwoorden  	 100 	100 	 100 	100 
Totaal ondervraagden  	 100 	100 	 100 	100 
Ongewogen basis  	 101 	 101 

Selectie: Vraag 9803005: City (from sample) Den Haag 

Vraag 60: Welke reisafstand tussen uw woon- 
huis en de school in het voortgezet onderwIjs 
vindt u voor uw kind(eren) maximaal accep- 
label? Geeft u de maximale afstand op in 
kilometers (Km) 

1-4 	 14 	14 	 14 	14 

	

31 	31 	 31 	31 
6.9 	 21 	21 	 21 	21 
10  	 21 	21 	 21 	21 

	

13 	13 	 13 	13 

Totaal antwoonien 	 100 	100 	 100 	100 
Totaal ondermagden  	 100 	100 	 100 	100 
Ongewogen basis  	101 	 101 

Selectie: Vraag 9803005: City Oran sample) Den Haag 

Vraag 70: Tot welke van de onderstaande 
(geloofs) overtuigingen rekent u zicluelf?  

Rooms-katholiek 	 15 	15 	 15 	15 
Protestants Christelijk  	15 	15 	 15 	15 
Gerefonneerd, reformatorisch 	 6 	6 	 6 	6 
Evangelisch ------ ------------------- 	3 	3 	 3 	3 
Moslim 	 3 	3 	 3 ' 	3 
Joods 	  
Boeddhist 	  
Ifindoe  	1 	1 	 I 	1 
lk heb seen kcrkelijke gezindte, seen geloof, 
geloof niet) 	 48 	48 	 48 	48 
Agnostisch (weer niet of er een God is of niet) 	5 	5 	 5 	5 
Weet niet, wil nit! aeggen 	 I 	1 	 1 	1 
Diverscn 	_______ --- .....—____ 	3 	3 	 3 	3 

— — — _ 

	

100 	100 	 100 	100 
Totaal onderwaagden 	 100 	100 	 100 	100 
Ongewogen basis 	 101 	 101 

+\- = Verschilt significant positief of negatief op 95% niveau 
I H2975 i (ID TNS NIPO I September 20161 2 
Herwogen op V70 (2-deling) 
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Vraag 9803005: City (from sample) 

Totaal tinders raagden 	 Den Haag 

	

abs 	4 	 abs 	t4 
SeIcctic: Vraag 9803005: City (from sample) Den Haag 

Vraag 80: Wat is uw hoogst afgeronde 
opleiding? 

• 

Gccn onderwijs 	  

Basisonderwijs  	 2 	 2 

Lager bcroepsonderwijs (LBO. V130. VMBO, 
LTS, LEAO. LHNO. c.d.)  	 4 	 4 	 4 	 4 

MAYO. MMS. MULO, ULO, VMBO-TL 	 • 	 8 	 8 	 8 	 8 

Middclbaar bcmcpsondcrwijs (MBO. MIS. 
MEAO. c.d.)  	 28 	28 	 28 	28 

HAVO. VWO (11BS)  	 12 	12 	 12 	12 

HBO. WO-bachclor (Hogeschool. 
HEAO. PABO, c d ) 	 26 	26 	 26 	 r. 

WO-doctoraal of master  	 20 • 	20 	 211 	20 

Totaal antwoorden  	100 	100 	 (04) 	11)1 

Tonal ondervranden  	100 	100 	 100 	100 

Onuewogen basis  	101 	 101 

Selectie: Vraag 9803005: City (from sample) Den Haag 

Vraag 90: Heeft u tot slot nog opmerkingen 
over dit onderzoek? 

Nee  	95 	95 	 95 	95 

is. natr,e10k...  	 5 	 5 	 5 	 5 

Totaal antwoordcit  	 100 	100 	 (00 	100 

Totaal ondersraugden  	100 	100 	 100 	100 

Ongev.oeen basis  	101 	 (01 

= Verschilt significant positief of negatief op 95% niseau 

1112975 let TNS NIPO t September 20161 3 
Hem ogen op V70 (2-doling) 
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Bijlage 4 Postcodegebieden doelgroep Den Haag 
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PC 
2240 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2260 
2261 
2262 
2263 
2264 
2265 
2266 
2267 
2268 
2270 
2271 
2272 
2273 
2274 
2275 
2280 
2281 
2282 
2283 
2284 
2285 
2286 
2287 
2288 
2289 
2491 
2492 
2493 
2496 
2497 
2498 
2500 
2501 
2502 
2503 
2504 
2505 
2506 
2507 
2508 
2509 
2511 
2512 

PLAATS 
WASSENAAR 
WASSENAAR 
WASSENAAR 
WASSENAAR 
WASSENAAR 
WASSENAAR 
LEIDSCHENDAM 
LEIDSCHENDAM 
LEIDSCHENDAM 
LEIDSCHENDAM 
LEIDSCHENDAM 
LEIDSCHENDAM 
LEIDSCHENDAM 
LEIDSCHENDAM 
LEIDSCHENDAM 
VOORBURG 
VOORBURG 
VOORBURG 
VOORBURG 
VOORBURG 
VOORBURG 
RYSWYK ZH 
RYSWYK ZH 
RYSWYK ZH 
RYSWYK ZH 
RYSWYK ZH 
RYSWYK ZH 
RYSWYK ZH 
RYSWYK ZH 
RYSWYK ZH 
RYSWYK ZH 
S GRAVENHAGE 
S GRAVENHAGE 
S GRAVENHAGE 
S GRAVENHAGE 
S GRAVENHAGE 
S GRAVENHAGE 
S GRAVENHAGE 
S GRAVENHAGE 
S GRAVENHAGE 
S GRAVENHAGE 
S GRAVENHAGE 
S GRAVENHAGE 
S GRAVENHAGE 
S GRAVENHAGE 
S GRAVENHAGE 
S GRAVENHAGE 
S GRAVENHAGE 
S GRAVENHAGE  

GEMEENTE 
WASSENAAR 
WASSENAAR 
WASSENAAR 
WASSENAAR 
WASSENAAR 
WASSENAAR 
LEIDSCHENDAM-VOORBURG 
LEIDSCHENDAM-VOORBURG 
LEIDSCHENDAM-VOORBURG 
LEIDSCHENDAM-VOORBURG 
LEIDSCHENDAM-VOORBURG 
LEIDSCHENDAM-VOORBURG 
LEIDSCHENDAM-VOORBURG 
LEIDSCHENDAM-VOORBURG 
LEIDSCHENDAM-VOORBURG 
LEIDSCHENDAM-VOORBURG 
LEIDSCHENDAM-VOORBURG 
LEIDSCHENDAM-VOORBURG 
LEIDSCHENDAM-VOORBURG 
LEIDSCHENDAM-VOORBURG 
LEIDSCHENDAM-VOORBURG 
RIJSWIJK 
RIJSWIJK 
RIJSWIJK 
RIJSWIJK 
RIJSWIJK 
RIJSWIJK 
RIJSWIJK 
RIJSWIJK 
RIJSWIJK 
RIJSWIJK 
'S-GRAVENHAGE 
'S-GRAVENHAGE 
'S-GRAVENHAGE 
'S-GRAVENHAGE 
'S-GRAVENHAGE 
'S-GRAVENHAGE 
'S-GRAVENHAGE 
'S-GRAVENHAGE 
'S-GRAVENHAGE 
'S-GRAVENHAGE 
'S-GRAVENHAGE 
'S-GRAVENHAGE 
'S-GRAVENHAGE 
'S-GRAVENHAGE 
'S-GRAVENHAGE 
'S-GRAVENHAGE 
'S-GRAVENHAGE 
'S-GRAVENHAGE  

PROV 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland 
Zuid-Holland  

REGIO 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
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2513 S GRAVENHAGE 
2514 S GRAVENHAGE 
2515 S GRAVENHAGE 
2516 S GRAVENHAGE 
2517 S GRAVENHAGE 
2518 S GRAVENHAGE 
2521 S GRAVENHAGE 
2522 S GRAVENHAGE 
2523 S GRAVENHAGE 
2524 S GRAVENHAGE 
2525 S GRAVENHAGE 
2526 S GRAVENHAGE 
2531 S GRAVENHAGE 
2532 S GRAVENHAGE 
2533 S GRAVENHAGE 
2541 S GRAVENHAGE 
2542 S GRAVENHAGE 
2543 S GRAVENHAGE 
2544 S GRAVENHAGE 
2545 S GRAVENHAGE 
2546 S GRAVENHAGE 
2547 S GRAVENHAGE 
2548 S GRAVENHAGE 
2551 S GRAVENHAGE 
2552 S GRAVENHAGE 
2553 S GRAVENHAGE 
2554 S GRAVENHAGE 
2555 S GRAVENHAGE 
2561 S GRAVENHAGE 
2562 S GRAVENHAGE 
2563 S GRAVENHAGE 
2564 S GRAVENHAGE 
2565 S GRAVENHAGE 
2566 S GRAVENHAGE 
2571 S GRAVENHAGE 
2572 S GRAVENHAGE 
2573 S GRAVENHAGE 
2574 S GRAVENHAGE 
2581 S GRAVENHAGE 
2582 S GRAVENHAGE 
2583 S GRAVENHAGE 
2584 S GRAVENHAGE 
2585 S GRAVENHAGE 
2586 S GRAVENHAGE 
2587 S GRAVENHAGE 
2591 S GRAVENHAGE 
2592 S GRAVENHAGE 
2593 S GRAVENHAGE 
2594 S GRAVENHAGE 
2595 S GRAVENHAGE  

'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S•GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
'S-GRAVENHAGE 	 Zuid-Holland 	Den Haag 
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2596 
2597 
2630 
2631 
2632 
2633 
2640 
2641 
2642 
2645 
2650 
2651 
2652 
2660 
2661 
2662 
2665 
2700 
2701 
2702 
2711 
2712 
2713 
2715 
2716 
2717 
2718 
2719 
2722 
2723 
2724 
2725 
2726 
2727 
2728 
2729 

S GRAVENHAGE 
S GRAVENHAGE 
NOOTDORP 
NOOTDORP 
NOOTDORP 
NOOTDORP 
PYNACKER 
PYNACKER 
PYNACKER 
DELFGAUW 
BERKEL EN RODENRYS 
BERKEL EN RODENRYS 
BERKEL EN RODENRYS 
BERGSCHENHOEK 
BERGSCHENHOEK 
BERGSCHENHOEK 
BLEISWYK 
ZOETERMEER 
ZOETERMEER 
ZOETERMEER 
ZOETERMEER 
ZOETERMEER 
ZOETERMEER 
ZOETERMEER 
ZOETERMEER 
ZOETERMEER 
ZOETERMEER 
ZOETERMEER 
ZOETERMEER 
ZOETERMEER 
ZOETERMEER 
ZOETERMEER 
ZOETERMEER 
ZOETERMEER 
ZOETERMEER 
ZOETERMEER 

'S-GRAVENHAGE 
'S-GRAVENHAGE 
PIJNACKER-NOOTDORP 
PIJNACKER-NOOTDORP 
PIJNACKER-NOOTDORP 
PIJNACKER-NOOTDORP 
PIJNACKER-NOOTDORP 
PIJNACKER-NOOTDORP 
PIJNACKER-NOOTDORP 
PIJNACKER-NOOTDORP 
BERKEL EN RODENRIJS 
BERKEL EN RODENRIJS 
BERKEL EN RODENRIJS 
BERGSCHENHOEK 
BERGSCHENHOEK 
BERGSCHENHOEK 
BLEISWIJK 
ZOETERMEER 
ZOETERMEER 
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DUO/BEINI 
Postbus 606 
2700 ML Zoetermeer 	 Amsterdam, 29 juni 2016 

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

Geachte beer, mevrouw, 

Met ingang van I augustus 2016 stijgt het aantal leerlingen aan het Tjalling Koopmans College 
(BRIN3OUV) van 233 naar 310 leerlingen. Zoals bekend is de bekostiging voor de maanden augustus t/m 
december echter gebaseerd op het aantal leerlingen ingeschreven op 1 oktober 2015, te weten 233. Dit is 
uiteraard niet voldoende om alle docenten in te huren voor de 310 leerlingen. 
Vanwege de leerlingengroei dien ik daarom bij deze een verzoek in om de bekostiging voor de maanden 
augustus tim december te baseren op 310 leerlingen. Dit verzoek is gebaseerd op: Regeling aanvullende 
bekostiging nevenvestiging en start- en aanvullende bekostiging nieuwe school VO, artikel 7 lid I: "Het 
bevocgd gezag van de nieuwe school kan op grond van artikel 85a, tweede lid van de N.V.V.O., eat 
aanvraag indienen voor een aanvullende bekostiging vanwege leerlingengroei". Omdat de Minister 
volgens artikel 85a tweede lid de aanvraag honoreert athankeijk van een beoordeling van de financiele 
positie aan de hand van de jaarrekening over het voorafgaande kalenderjaar, trek u als bijlage de 
jaarrekening 2015 aan. Uiteraard hebben wij de docenten voor het komend schooljaar inmiddels 
aangetrokken. Aangezien wij alle bekostiging besteden aan het primairc proces, zoals ook door de 
inspectie is vastgesteld, en wij als beginnende school geen reserves hebben kunnen opbouwen, verzoek 
ik u om op deze aanvraag voor aanvullende bekostiging vanwege leerlingengroei met spoed te reageren. 

Met vriendelijke groet, 

Misha van Denderen 
1 "oorzitter ran Bestunr Tjalling Koopman! College 
B i age: laarrekcning 2015 
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Het Tja[ling Koopmans College is een antwoord op de fusiegoif in het onderwijsveld die geresulteerd heeft in 
grote en vaak onpersoontijke onderwijsinstellingen. Wij willen laten zien dat het wel degelijk mogelijk is om, 
met de reguliere financiering, voor iedereen het beste onderwijs te bieden. 

I-10R LI N GS in 
Accountants ck% tielmlinga6i5eu I s 
;owl 	 '074 B Amsterdam „ 

T 020-570 (./.;. 00 I' 02:; 675 44 

BESTUURSVERSLAG 

Inleiding 

Vanaf 1 augustus 2012 zijn we van start gegaan met de opbouw van de nieuwe school. De ervaringen die we in 
Zeeland hebben opgedaan kwamen daarbij uiteraard goed van pas. Ook veel lesmateriaal, software, etc. kon 
direct overgenomen worden, waardoor er een vliegende start is gemaakt. 

Dit jaar gaat de eerste lichting naar klas 3. Voor een klein deel betekent dat Vmbo-t dat we bij TKC kunnen 
aanbieden. Voor de meeste leerlingen betekent het Havo, Vwo of Gymnasium. 

Er is heel veel te doen geweest over het al dan niet mogen aanbieden van Havo. We wisten dat we daarin 
uiteindelijk aan het langste eind zouden trekken en dat is medio 2015 inderdaad gebeurd. Vanaf 1 augustus 
2016 mogen leerlingen formeel als Havist ingeschreven worden. 

Het is nog te vroeg om al examenresultaten te hebben. Wel is uit de jaarlijkse CITO-metingen duidelijk dat de 
voortgang van de leerlingen goed is. We kunnen bovendien aan de eigen toetsresultaten zien dat de leerlingen 
zich in vergelijkbare mate ontwikketen als op de school in Zeeland. Dat betekent dat we uitzicht hebben op 
goede eindresultaten. 

In de officiele statistiek van het zogenaamde 'rendement onderbouw' doet TKC het echter nog niet goed. De 
belangrijkste oorzaak is administratief. Doordat we pas vanaf 1 augustus 2016 leerlingen als Havist kunnen 
inschrijven betekent dat ze tot nu toe als Vmbo-t-leerling geadministreerd moesten warden. In de statistiek 
lijken deze leerlingen daardoor niet gegroeid naar Havo terwijl ze dat feitelijk wet zijn. Een tweede reden is dat 
de inspectie de leerlingen al eind jaar twee indeelt naar Havo en Vwo, terwiji wij dat omwille van de kansen op 
groei, pas eind jaar drie doen. Tot die tijd zijn ze nog als Havo/Vwo-leerling ingeschreven en de inspectie 
beschouwt ze daarmee als waren ze allemaal op Havo-niveau terwiji vele feitelijk Vwo gaan doen. We zullen in 
elk geval de inspectie verzoeken om de rekenmethodiek aan te passen omdat deze nu een onjuist beeld schetst 
(en daardoor niet in overeenstemming is met de wettelijke taak van de inspectie om betrokken over de 
kwaliteit van het onderwijs te informeren). 

In dit jaarverslag staan we kort stil bij de belangrijkste ontwikkelingen van 2015. We maken daarbij inzichtelijk 
waar we voor staan en wat onze ambities zijn. 

Het is steeds het uitgangspunt dat we alle middelen zoveel mogelijk aanwenden ten dienste van het beste 
onderwijs. We 'laten het geld in de klas'. De vormgeving van dit jaarverslag is dan ook eenvoudig. Onze 
leerlingen hebben meer aan goede docenten in de klas, dan aan glanzende magazines. 

1. Doetstelling 

De beste school van Nederland zijn. Wij zien dat als: de school met het hoogste slagingspercentage, de hoogste 
gemiddelde score op examenvakken, het laagste percentage zittenbiijvers en het grootste percentage 
doorstromers van mavo naar havo naar vwo. We doen dat door ons als school te concentreren op de 
kernactiviteit: veel en goed onderwijs geven. Niets meer, niets minder. 

Wij doen dat niet met een sportklas, muziekklas of multimediaal ontwikkeltraject. We zijn geen sportschool, 
geen conservatorium en geen multimedialab. We zijn een school en concentreren ons daarom op de 
leerprestaties van onze leerlingen. We doen dat door de 'menselijke mat' te bieden in het onderwijs. 
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Het Tjalling Koopmans College biedt persoonlijk onderwijs zoals dat op een dure priveschool niet zou misstaan. 
Met kleine klassen (ca. 16 leerlingen) bieden we een prettig sociaal klimaat waar leerlingen veel aandacht van 
hun docenten krijgen. Onze school gaat uit van de menselijke maat waar leerlingen personen zijn en geen 
nummers. Door deze kleinschaligheid heerst er op onze overzichtelijke school een informele sfeer. Daardoor 
kunnen wij veel zaken met onderlinge afspraken regelen in plaats van met kostbare protocollen en tijdrovende 
procedures. Met minder formaliteiten zijn minder managers nodig. Wij investeren in vakdocenten en niet in 
bestuurders. 

Het belangrijkste is dat we persoonlijk onderwijs bieden. Wie gemakkelijk leert, mag vakken op een hoger 
niveau volgen of extra vakken kiezen. Wie moeilijker leert, krijgt extra lessen met herhaling van de stof. 

2. Beleid, kernactiviteften, afnemers 

2.1 BeleId en kernactiviteiten 

Een groot deel van 2015 was het beleid van de school en de activiteiten gericht op de invulling van de praktijk 
van 'persoonlijk onderwijs'. Suzan Polet heeft als schoolleider de verdere ontwikkeling van de school 
georganiseerd. Vanaf 1 augustus 2014 zijn we overgegaan op een opzet waarbij docenten meer betrokken zijn 
bij managementtaken. Bovendien is 5 1 2 e 	,5 1.2 e 	, ingewerkt door Suzan om vanaf 1 
augustus 2016 de nieuwe school in Geldermalsen te gaan leiden. 

• Huisvesting: Er is een overeenkomst met de gemeente voor 'doordecentralisatie'. Dit houdt in dat de 
gemeente niet direct zelf de huisvesting verzorgt, maar dit aan de school over Iaat. Daartoe krijgt de 
school de middelen van de Rijksoverheid overgemaakt. Het huidige gebouw, een voormalige 
basisschool is gehuurd van de gemeente. Het gaat om tijdelijke huisvesting. Contractueel is vastgelegd 
dat de school na een huurperiode van vijf jaar zal gaan verhuizen naar de definitieve locatie, aan de 
Stationsstraat. De locatie is nog niet exact vastgesteld in afwachting van de concretisering van de 
plannen tot herontwikkeling van het stationsgebied. Op moment van schrijven van dit versiag zijn er 
vier locaties uitgekozen waaruit de gemeente zal gaan kiezen. We mikken er op dat het nieuwe 
gebouw in 2019 gereed zal komen op basis van een ontwerp dat ook voor de nieuwbouw In 
Geldermalsen gebruikt zal worden. Tot die tijd zullen bij het bestaande gebouw tijdelijk extra 
klaslokalen opgericht warden. In de zomer van 2016 zullen deze lokalen geplaatst worden. Op het 
moment van schrijven zijn vergunningen etc. rond en is de opdracht tot plaatsing gegeven. 

• lnrichting: de school is ingericht en er zijn enkele interne verbouwingen gereatiseerd om het 
bestaande, tijdelijke, gebouw aan te passen aan de eisen van persoonlijk onderwijs. Vanaf 1 augustus 
2015 zijn extra lokalen in gebruik genomen voor de uitbreiding met een lichting leerlingen. 

• Leerlingenquetes. In december 2015 zijn de enquetes onder leerlingen uitgezet. Daarin wordt hen 
(anoniem) gevraagd om hun mening over docenten en over de school in het algemeen. De eerste 
informatie wordt gebruikt bij de functioneringsgesprekken (in januari), de tweede voor de verbetering 
van de school. 

• Organisatie en implementatie van de (taal)exursies. Overeenkomstig de opzet van de Isaac Beeckman 
Academie zijn er taal- en cultuurreizen georganiseerd naar Amsterdam voor de le jaars en naar Rouen 
(Frankrijk) en Hastings (Engeland) voor de 2e jaars. Het is een van de vele punten waarop het TKC kan 
profiteren van de ervaring van Zeeland. 

• Vmbo-t is nieuw, we hebben dat in Zeeland niet. De eerste ervaring is gemengd. Hoewel het onderwijs 
goed loopt, is de eerste indruk ook dat leerlingen wat minder ambitie hebben om Havo te halen, zoals 
we dat in Zeeland kennen. Het is nog te vroeg en de aantallen (we praten over 14 leerlingen) te klein 
om conclusies te trekken. We gaan echter wel al een verkenning ultvoeren van de mogelijkheid om in 
plaats van Vmbo-t aan leerlingen die Havo niet redden, een aantal MBO-modules aan te bieden en 
hen zo naar het MBO te Eaten overstappen. Dat mag al na het derde jaar Havo (in die zin is het zelfs 
een snellere route dan via Vmbo-t). Belangrijkste voorwaarde is dat dit een uitzonderingsprogramma 
moet zijn en de meeste van de Vmbo-t-leerlingen dus wel degelijk naar Havo opgetild moeten 
worden. 
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2.2 Geografisch gebied 

Leerlingen komen uit de wijde omtrek. Er zijn opvallend veel leerlingen die een langere reistijd voor de school 
over hebben. De heift van de leerlingen komt uit de gemeente Tytjerksteradiel, een vijfde uit Dantumadeel en 
een achtste uit Leeuwarden. Een precies overzicht wordt verstrekt aan de gemeente, omdat de vergoeding uit 
hoofde van doordecentrailsatie deels afhankelijk Is van de herkomstgemeente. 

2.3 `Afnerners' 

Ons onderwijs is er voor alle kinderen waarvoor de basisschool inschat dat ze, binnen de randvoorwaarden van 
persoonlijk onderwijs, tenminste een Mayo niveau kunnen halen. De aanmeldingen worden verdeeld naar 5 
niveaus en daarbinnen in volgorde van aanmelddatum geordend. Vervolgens wordt van elk niveau de eerste 
leerlingen geselecteerd, waarmee de 5 klassen (elk overeenkomend met 1 van de 5 niveaus) worden gevuld. 

3 Juridische structuur, interne organisatie, personeel 

3.1 Juridische structuur 

Het Tjalling Koopmans College is een zelfstandige stichting en wordt geleid door een onafhankelijk bestuur 
bestaande uit 3 personen. Tot nu toe Is het bestuur steeds onbezoldigd geweest. Onbezoldigd wil niet zeggen 
vrijblijvend. Het bestuur is zeer betrokken en verzet buitengewoon veel werk. 

De school biedt persoonlijk onderwijs en is daartoe aangesfoten bij de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs 
(SvPO). Dit is een goede doelen stichting die onderwijs stimuleert dat nauw aansluit bij de persoonlijke 
ontwikkeling van leerlingen en dat leerlingen zoveel mogelijk begeleiding van vakdocenten garandeert De 
SvPO biedt financiele, technische en organisatorische ondersteuning. 

3.2 Interne organisatie structuur 

De school neemt per jaar maximaal 80 leerlingen aan. Vanuit oogpunt van sociafe cohesie neemt de school in 
principe alleen leerlingen in het le leerjaar aan. Leerlingen van een leerjaar zijn daardoor hun gehele 
schoolperiode bij elkaar. Elk leerjaar heeft een eigen deel van het schoolgebouw waar het de meeste lessen en 
werkbegeleiding krijgt. Vooral voor de le en 2e kiassers !evert dat een bijdrage aan het gevoel van veiligheid. 

De school is huiswerkarm. Het meeste werk vindt plaats op school. Zeker de eerste jaren krijgen leerlingen 
ruim de gelegenheid om het werk op school te doen, met uitzondering van leeswerk voor een literatuurlijst of 
bronnenstudie voor een werkstuk of scriptie. Vanaf de bovenbouw neemt de hoeveelheid huiswerk toe, ook 
am hieraan gewend to raken ten behoeve van de latere studie. 

Centraal in de organisatie staan de docenten, in relatie tot hun klas. Een klas omvat gemiddeld 16 leerlingen. 
Gezien de gewenste instroom zijn er 5 klassen per leerjaar. Deze zijn naar niveau ingedeeld, om docenten beter 
in staat te stellen hun lessen op maat te snijden. 

4 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid 

4.1 Personeel 

Qua personele bezetting waren er in de periode 1 januari 2015 t/m 1 augustus 2015 in totaal 12 docenten in 
dienst. Na 1 augustus 2015 is dit uitgebreid naar 17. We streven er naar om met deze personeelsleden een 
vaste arbeidsovereenkomst aan te gaan. Op moment van schrijven van deze tekst (8 juni 2016) zijn er 7 
mensen in vaste dienst. 

1 --1ORLINGS GI 
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4.2 Onderwijskundig 

Voor de invulling van ons onderwijsprogramma werken we samen met de Isaac Beeckman Academie en IVIO 
Wereldschool. Isaac Beeckman heeft inmIddels vier jaar ervaring met persoonlijk onderwijs. IVIO Wereldschool 
heeft al 65 jaar ervaring met onderwijs gericht op het niveau en tempo van de individuele leerling. Bij de 
selectie van lesmethoden en automatisering werken we samen met beide scholen. Met Isaac Beeckman 
beschikken we ook over een eigen geautomatiseerd leersysteem. Dat systeem stelt ons vooral in staat om de 
vorderingen heel precies te kunnen volgen. leerlingen hebben toegang via een eigen laptop. 

Tot en met het moment van schrijven van dit verslag is er geen lesuitval geweest. Ook zijn er geen 
roosterwijzigingen geweest. Het leersysteem werkt naar behoren en leerlingen lopen gemiddeld voor op het 
schema van hun respectievelijke doorlopende leerlijnen tot aan hun eindexamen. 

5 Financiele situatie 

We zetten in op gestage, voorspelbare en gemaximeerde groei..laarlijks worden 80 eerstejaars leerlingen 
aangenomen. Dit aantal wordt eventueel aangevuld met enkele extra leerlingen ter vervanging van leerlingen 
die na het eerste of het tweede jaar van school gaan, zoals vanwege verhuizing, of omdat ze het minimaal 
vereiste niveau (Mayo) toch niet aan kunnen. Omdat deze instroom vrij makkelijk gehaald kan worden (het 
aantal aanmeldingen overstijgt het aantal plaatsen), is de inkomstenstroom voorspelbaar. Tegelijkertijd zijn 
ook verrassingen aan de kostenkant beperkt. Door deze combinatie is een betrouwbare Iiquiditeitsbegroting en 
meerjarenbegroting te komen. Beide begrotingen liggen stevig ten grondslag aan de school. Meer nog dan op 
een onderwijskundige visie, is de school gefundeerd op een organisatorisch model van kleinschaligheid, 
waarvan de beide begrotingen al vanaf de eerste schetsen van het schoolconcept van persoonlijk onderwijs tot 
de kern behoren. Beide begrotingen vormen een telkens terugkerende leidraad van iedere 
bestuursvergadering. 

Er is over boekjaar 2015 (dat loop tot 31 december 2015) een positief resultaat geboekt. Dit resultaat zal 
gebruikt worden voor de verdere inrichting van de school en vooruitlopend op de nieuwbouw die er aan gaat 
komen. 

De volledige jaarrekening treft u onderaan deze webpagina aan als bijlage. Een verkorte versie net u in 
paragraaf 5.1 hieronder, samen met de begroting voor de komende jaren. 

let oo: Schoollaar is niet het boekjaar.  Zowel jaarrekening als begrotingen volgen helaas de jaarkalender en 
niet het schooljaar. Dat heeft de wetgever bedacht in de tijd dat men vond dat scholen bedrijfje moesten gaan 
spelen. En een echt bedrijf heeft natuurlijk een boekjaar die het kalenderjaar volgt! 

Helaas is dat voor scholen een erg onhandige indeling. Bij het bekijken van de jaarrekening en de begroting 
moet u er telkens bij denken dat halverwege het boekjaar er een nieuw schooljaar is geweest. Gelukkig zijn 
scholen voor persoonlijk onderwijs er op gericht om zoveel mogelijk continuTteit van de organisatie na te 
streven. Daardoor zijn er niet al teveel schommelingen en kunnen de jaren redelijk met elkaar vergeleken 
worden... behalve in de opbouwfase. En daar zit Tjalling Koopmans natuurlijk nu in. Dan groeit de school en zijn 
de opeenvolgende jaren erg moeilijk met elkaar te vergelijken, bijvoorbeeld omdat er in die fase eenmalige 
inkomsten en uitgaven zijn. 

5.1 Prognose 

Verderop in deze paragraaf treft u de meerjarenbegroting aan. Daarin zit ook een vergelijking tussen begroting 
en realisatie over 2015. Er is opnieuw een positief resultaat gerealiseerd. We versterken daarmee het eigen 
vermogen. Vanwege de geplande nieuwbouw van het schoolgebouw in de nabije toekomst is dat uiteraard 
welkom. 
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De jaarrekening 2015 is onderaan deze pagina toegevoegd. De komende jaren staan in het teken van groei van 
het aantal leerlingen. Ultimo 2013 was er nog maar 64n leerjaar. De komende jaren groeit dat gestaag. Dat 
betekent dat we ultimo 2016 circa 270 leerlingen zullen hebben. Het uiteindelijk begrote aantal leerlingen is 
circa 380. Dat aantal zal ultimo 2019 bereikt worden. 

Er staan nog enkele investeringen in de inrichting en het gebouw gepland. De komende jaren zullen er telkens 
circa 5 lokalen extra Ingericht worden. Daarvoor Is In 2016 nog een uitbreiding van het gebouw zelf nodig. Er 
zijn drie ontwikkelingen waarmee in het bijzonder rekening gehouden moet worden. 

• De school ontvangt van de gemeente Tytjerksteradiel een bijdrage in de onderwljshuisvesting. Dit wordt in 
het kader van de "doordecentralisatie" direct aan de school overgemaakt. Als gevoig van bezuinigingen op 
het Gemeentefonds komt deze bijdrage echter under druk te staan. Er moet rekening gehouden warden 
met een daling van ca. 250 euro per leerling. Met deze daling is in de meerjaren begroting rekening 
gehouden. 

• De nieuwbouw aan de Stationsstraat moet gelnitieerd worden. We proberen daarbij zoveel mogelijk 
gebruik te maken van het ontwerp dat al voor Geldermalsen worth gemaakt. De impact hiervan op de 
balans is zichtbaar vanaf 2016. De verwachting is dat we de nieuwbouw goeddeels uit de kasstroom 
kunnen bekostigen. Verder zijn er bijdragen van de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs en er kan een 
lening van Stichting Frederikssoon verkregen worden. Als daarop ook nog leverancierskrediet verkregen 
kan worden dan is zelfs een hypotheek mogelijk niet nodig. Dat is op zich geen doelstelling, maar de 
mogelijkheid Iaat wel zien dat we de financien goed onder controle hebben. 

• Vanwege het nog relatief jonge personeelsbestand mag verwacht worden dat de personeelskosten nog 
zullen stijgen. 

• Uitdagingen zijn er in de toekomst bij het werven van docenten. We mikken daarbij op een mix van grotere 
verantwoordelijkheden en inhoudelijke verdieping. Docenten die managementtaken willen invullen, 
kunnen daartoe uitbreiding van hun aanstelling krijgen. Daarmee zorgen we voor groeimogelijkheden, 
bovendien zorgt het ervoor dat management deels in handen komt van mensen die goed weten wat er 
speelt. 

• We hebben verder in 2015 een eigen arbeidsvoorwaarden overeenkomst gentroduceerd. Dit vanwege het 
uitblijven van een CAO. De eigen overeenkomst is aantrekkelijker dan de CAO (lets hoger salaris en bij goed 
functioneren een bonus in de vorm van zeer goed betaalde extra uren voor curriculum ontwikkeling). 

FAccoontailts IN iici viung,1(1,,,,scvs 3.v. 
jotet brai4skatle 4b, 1072 i3 Amsterrlua 

T 020-i70 02 00 F WO 676 45 . 1  - 2  e 
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Prognose 
Ultimo 

Aantal leerlingen 

Personeel (fte) 
Schoolleiding 
Docenten 
Overig 

Bedragen x 1.000 
Materiele vaste activa 
Vlottende activa 

Algemene reserve (EV) 
Langlopende schulden 
Kortlopende schulden 

Rijksbijdrage 
Gemeente bijdrage 
Overige baten 

Personeelskosten 
Afschrijvingen 
Huisvesting 
Overig 
Financiele lasten 
Saldo baten en lasten 

5.2 Rislco beheersing 

340 

84 

2015 
begroot 
220 

74 

1,0 

2,0 

28 

790 
71 

180 

14,4 

188 

170 
170 
185 

1.134 

470 

90 

99 
0 

70 
67 
313 

2015 
behaald 
224 

2,0 

504 

762 

1,0 

266 

1.380 

15,3 

136 

320 
750 

815 

2016 

960 

260 

1,0 

71 

18,8 

130 

380 

125 

300 

478 

963 

2017 

0 

23,7 

760 

1,0 

320 

130 
145 

1.260 
120 
100 

340 

2018 

0 

27,2 
2,0 

1,0 

1.100 

1.220 
180 

130 
170 

140 
275 

1.460 
180 

HORLINGSS1 Accountant, & 
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2,0 2,0 

11 
100 

8 
311 

1.534 
120 

11 

148 
40 
147 

1.847 
140 

60 
60 

2.015 
160 



Naam Functie In functle Vergoeding Onkosten 
Misha van Denderen Voorzltter sinds 1 januari 2009 1.500 nihil 
5 1.2 e 
5 1 2 e 

Penningmeester 
Toezichthouder 

sinds 1 augustus 2012 
sinds 1 oktober 2014 

1.500 nihil 
nihil nihil 

45A 

Indien bestuurders werkzaamheden uitvoeren die direct op het onderwijs betrekking hebben (denk aan: 
definieren van het curriculum, vastleggen pta's, ontwikkelen lesmaterlaal, e.d.), dan hebben bestuurders recht 
op een vergoeding vergelijkbaar met die van een docent. De vergoeding komt neer op 50 euro per uur. Van de 
bestuursleden heeft vooral Misha van Denderen dergelijke niet-bestuurlijke werkzaamheden uitgevoerd. De 
vergoeding wordt evenwel niet aan hem zeif betaald, maar aan Stichting Frederikssoon. Deze stichting is 
opgezet om de start van nieuwe scholen voor persoonlijk onderwijs te faciliteren. Misha ontvangt geen safaris 
van deze stichting. Vanwege regelgeving omtrent de publicatie van inkomens van bestuurders wordt deze 
vergoeding niettemin meegerekend ais bezoldiging van Misha. 

8 Code goed bestuur 

In het bestuursreglement zijn de eisen van goed bestuur vastgelegd. Het reglement met de gehanteerde code 
is gepubliceerd op de website van de school. Er hebben zich in 2015 geen afwijkingen voorgedaan van deze 
code. 

8 juni 2016 

Bestuur TjaUlng Koopmans College 
Misha van Denderen, 0 1.2.e 
Bezoldiging bestuur en toezichthouder 

Het is ook dit jaar weer gelukt om met onze topinkomens net onder de norm te blijven zoals gesteld in de Wet 
Normering Topinkomens. 

Berlcht van de toezichthouder 

5.1.2.e 	, juni 2016 

Vanaf 1 augustus 2011 zijn scholen bij wet verplicht om een toezichthouder aan te stellen. De toezichthouder 
heeft tot taak het bestuur te controleren op de uitvoering van de werkzaamheden. De toezichthouder dient het 
strategisch beleid, de jaarrekening, de begroting en het jaarverslag goed te keuren. Verder is goedkeuring van 
de toezichthouder vereist bij wijziging van de statuten en bij wijzigingen van de bezoldiging van de leden van 
het bestuur. Tenslotte kan de toezichthouder besluiten wie de externe accountant van de school zal zijn. 

Introductie 

Ik heb een ruime ervaring in diverse rollen in het onderwijs. Onder meer was ik betrokken bij het ministerie 
OCenW, DUO (IB-groep) en in het primair en voortgezet onderwijs, ais leraar, manager en als bestuurder. Dat 
en mijn andere bestuurlijke ervaring geeft een goede basis voor een rol als onafhankelijk toezichthouder. lk 
heb de scholen van de SvPO bezocht: IBA en Tjalling Koopmans College (TKC). Ook bezocht ik een enkele 
bestuursvergadering. Dat geeft een indruk. lk ben uiteraard niet structureel betrokken bij bestuur noch 
scholen. 

Wat mij zeer aanspreekt in de aanpak van de scholen voor persoonlijk onderwijs (SvPO) is de grote nadruk die 
zij leggen op het onderwijs met de leerbehoefte en -mogelijkheden van het kind, de puber, centraal. Men 
probeert zaken zo simpel mogelijk te organiseren, opdat er weinig geld'weglekt' naar de overhead en het geld 
in de kias kan blijven. Oat men dan nu en dan tegen regels aan loopt is duldelijk. Het leidt soms tot rechtszaken. 
En ook tot positieve publiciteit als ouders in het geweer komen voor de scholen van de SvPO.  

Waiting TIatling Koopmans College Jaarrekening 2015 
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Met die aanpak maken de scholen van de SvPO deel uit van een bredere maatschappelijke trend, waarbij 
vereenvoudiging van de organisatie ertoe leidt dat minder management nodig is, waardoor de hoogopgeleide 
medewerkers meer zelf de leiding kunnen nemen. 

Als toezichthouder zet ik mij in voor een onafhanketijk toezicht op bestuur en, van hen, op het management 
van de scholen en de stichting. Goed onderwijs is een recht voor iedereen. Dat geldt ook voor het recht om te 
kunnen groeien in jouw ontwikkeling. 

Nieuwe accountant: Horlings 

Voor de controle op de boeken is een nieuwe accountant van start gegaan: Horlings. De aanstelling van deze 
nieuwe accountant is al door de vorige toezichthouder voorbereid. 

Financi*n 

Het bestuur heeft op 9 juni 2016 de jaarrekening en de begroting van de komende drie jaar besproken met de 
accountant. De cijfers zijn door het bestuur verantwoord. De jaarrekening en begroting geven geen aanleiding 
tot aanwijzingen van de toezichthouder. 

Het is het tweede jaar dat de nieuwe accountant de controle heeft uitgevoerd. Het stemt tot tevredenheid dat 
deze controle veel eerder heeft plaatsgevonden dan vorig jaar. Dat zorgt voor de rust die nodig is om tot een 
goed oordeel te komen. Het geeft het bestuur In voorkomende gevallen ook nog de tijd om voor de deadline (1 
juli) nog te kijken of eventueel aanpassingen in de meerjaren begroting nodig zijn. 

Door de gestage maar gecontroleerde en voorziene groei van de school, past de jaarrekening 2015 opnieuw 
goed binnen de meerjarenbegroting. Hoewel de school de beschikbare middelen zoveel mogelijk voor het 
onderwijs inzet, is de financiele positie naar tevredenheid. 

Er is een gestage opbouw van het eigen vermogen en van een reserve om de geplande nieuwbouw te 
realiseren. Het bestuur denkt dat het mogelijk is om met de gespaarde middelen de nieuwbouw goeddeels te 
bekostigen. Dat is positief omdat het de risico's beperkt, een groot goed uiteraard in het onderwijs. 

Het bestuur vergadert drie maal per jaar en doet daarvan versiag. De verstagen zijn beschikbaar voor de 
toezichthouder en gecontroleerd door de accountant en leidden niet tot vragen van mijn kant. 

Nieuwe scholen voor persoonlijk onderwijs 

Er is toestemming voor meer scholen in onder meer Amsterdam en Utrecht. Omdat er nog meer vergelijkbare 
scholen opgestart worden in een netwerk van scholen voor persoonlijk onderwijs, is het wenselijk om ervoor te 
zorgen dat deze schoolleiders goed onderting contact onderhouden. Dit is belangrijk voor een blijvende 
uitwisseling van ervaring. 

Ik heb met instemming kennis genomen van het felt dat de initiatiefnemers de leiding van de school steeds 
meer overdragen aan de docenten met managementtaken en aan nieuwe schoolleiders. Suzan Polet werkt 
momenteel  5.1 .2 e 	(5 "1.2_ e 	)  in als schoolleider voor de nieuwe school in Geldermalsen. 
Ook voor de nieuwe leiding van de scholen in Amsterdam en Utrecht wordt geworven onder de medewerkers. 

De start van nieuwe scholen biedt uitstekende kansen om nieuwe ervaring op te doen en de kwaliteit van 
iedere school te vergroten. Good practices kunnen uitgewisseld worden en standaarden ontwikkeld. Bovendien 
kunnen steeds meer gegevens over de ontwikkeling van leerlingen verzametd worden, waardoor de 
wetenschappelijke basis onder het onderwijs verstevigd wordt. Dat vergt wel een goede organisatie die 
uitwisseling van ervaringen garandeert. lk waardeer daarom het initiatief van het schoolbestuur om de 
stichting voor persoonlijk onderwijs te laten onderzoeken of verbetering van de organisatiestructuur en de 
'governance' mogelijk is. ik kijk met belangstelling uit naar de resultaten van dat onderzoek. 

Stichting TjalNrtg Koopmans College Jaarrekening 201$ 
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samenwerkingsverband nog niet voor bekostiging in aanmerking gebracht. HORLINGS 
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De piannen om een nieuwe website te beginnen waar alle deelnemende scholen gepresenteerd worden, 
passen goed in dit verband. 

Onderwijs en leerlingzorg 

Door middel van Cito-toetsen wordt de voortgang van Nederlands, Engels en rekenen-wiskunde gemeten in de 
onderbouw. De resultaten zijn voor iedere klas beter dan het landelijk gemiddelde. 

Het bestuur laat zich maandelijks informeren over de leeropbrengsten en eventuele zorgleerlingen. 

Alle docenten bezitten de juiste bevoegdheden of zijn daarvoor tenminste in opleiding. In dat laatste geval zijn 
er concrete afspraken vastgelegd voor wanneer zij die opleiding afgerond hebben. 

Het bestuur bezoekt met enige regelmaat het TKC. Het bestuur ziet er op toe er jaarlijks 
functioneringsgesprekken plaats vinden. Er is daarbij in 2015 opnieuw gebruik gemaakt van een externe 
observator in de lessen van docenten. Verder worden enquetes onder leerlingen gebruikt bij de 
functioneringsgesprekken. 

Medezeggenschap 

De MR is anders ingericht dan gebruikelijk. Iedere docent en iedere ouder is lid van de MR. Door middel van 
stemmingen via het ouderportaal kunnen alien hun directe inbreng geven. Ook kunnen alle leden een voorstel 
indienen voor een stemming over een bepaald onderwerp. Dit systeem doet meer recht aan de democratische 
uitgangspunten dan zoals de (C)MR nu is ingericht op de meeste scholen. Bovendien zorgt het ervoor dat er 
geen kostbaar vergadercircuit ontstaat. Het bestuur heeft de kosten daarvan becijferd op 42.000 euro per jaar. 
Voor dat geld kan beter onderwijs ingekocht worden; het is een bedrag dat overeenkomt met drievijfde deel 
van de kosten van een docent. 

De onderwijsinspectie vraagt zich nog immer of of deze vorm van MR is toegestaan. Het bestuur voert hierover 
overieg met de inspectie. Deze vorm van meedenken en —werken via een ouderportaal door ouders van 
leerlingen kost hen betrekkeiijk weinig tijd en maximeert hun mogelijke inbreng. Het staat de ouders vrij zo 
begrijp ik van het bestuur om als zij dat willen een bijeenkomst te plannen met de schoolleiding. lk hoop dat 
het bestuur met inspectie een akkoord kan bereiken over voortzetting van deze innovatieve invulling van de 
MR. 

Roostervrije dagen 

Ouders kunnen aanvragen indienen voor roostervrije dagen. Als deze worden toegekend, dan geidt de 
betreffende dag officieel als vrije dag voor de klas en mag een leerling dus vrij nemen. Er kunnen per leerling 
maximaal 8 van dergelijke dagen aangevraagd worden. Het totaal aantal vrije dagen per klas is uiteraard 
beperkt vanwege onder meer de eis dat jaarlijks tenminste 1.000 onderwijs gegeven wordt. 

De onderwijsinspectie heeft zich afgevraagd of dit is toegestaan. Vanwege de wetswijziging op het gebied van 
onderwijstijd is de inspectie alsnog akkoord gegaan met deze 'snipperdagen'. Het is positief dat deze 
langlopende kwestie voor het bestuur is opgelost en dat voor ouders en leerlingen de flexibiliteit van vrije 
dagen gehandhaafd kan blijven. 

Passend onderwijs 

Het TKC is voor het passend onderwijs aangesloten bij een landelijk samenwerkingsverband en niet bij een 
regionaal samenwerkingsverband zoals de meeste andere scholen. In dat landelijk samenwerkingsverband 
wordt net als op de IBA gestreefd naar een minimalisatie van de overhead. De minister heeft dit landelijk 

Stichting Tjalling Koopmans Coltege1aarrekening 201.5 	 10 

45A 



45A 

Helaas is de inspectie hiermee niet akkoord gegaan. De inspectie vond dat ook scholen voor speciaal onderwijs 
deel moesten nemen. Het bestuur wilde met deze scholen maatwerk afspraken maken, maar dat vond de 
inspectie niet voldoende. Dat is spijtig, omdat elke school voor persoonlijk onderwijs nu in een apart 
samenwerkingsverband passend onderwijs zal moeten deelnemen. Oat vergt veel bestuurlijke aandacht. lk 
adviseer het bestuur om met elk samenwerkingsverband afspraken te maken om de bestuurlijk druk te 
minimaliseren. 

Overig 

Het bestuur is zeer betrokken bij de dagelijkse gang van de school en ziet er op toe dat de lumpsum bekostiging 
volledig wordt besteed aan het primaire proces, namelijk goed onderwijs. Het is mijn stellige indruk dat het 
bestuur en de schoolleiding bestaat uit zeer betrokken, hoog gemotiveerde mensen die hun best doen zo goed 
mogelijk onderwijs te bieden aan de leerlingen van het TKC. 

Toezichthouder Scholen voor persoonlijk onderwijs 
5.1.2.e 
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Finand6le Kengetallen 

2015 	2014 
Solvabiliteit 1 	 69% 	46% 
Solvabiliteit 2 	 69% 	47% 

Liquiditeit (current ratio) 	4,79 	1,89 
Liquiditeit (quick ratio) 	4,79 	1,89 

Rentabiliteit (%) 	 20% 	22% 

Weerstandsvermogen 	18% 	-6% 
Financiele buffer 	 29% 	13% 

45A 
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Belens per 31 december 2015 
(na resultaatsbestemming) 

	

31 december 2015 	31 december 2014 
1 	Active 

Vaste Active 
1.2 	Materiele vaste active 	 257.881 	 246.451 
1.3 	Financiele vaste active 	 7.159 

Totaai vaste active 	 265.040 	 246.451 

Viottende active 
1.5 Vorderingen 	 39.574 	 46.290 
1.7 	liquide middelen 	 435.541 	 130.378 

Totaal vlottende active 	 475.115 	 176.669 

Totaal activa 	 740.155 	 423.119 

2 	Passiva 

45A 

2.1 	Eigen vermogen 	 509.484 
	

193.803 
2.2 Voorzieningen 	 6.874 

	
5.660 

2.3 	Langlopende schulden 	 130.000 
	

130.000 
2.4 	Kortlopende schulden 	 94.797 

	
93.656 

Totaal passive 	 740.155 	 423.119 

HORLINGS 
Accountarls & Hclastingadviscurs K.V. 
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Staat van Baten en Lasten 2015 
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2015 	Begroot 2015 	 2014 

	

1.381.465 	1.100.000 	918.053 

	

99.277 	 74.000 	 59.363 

	

50.571 	 28.000 	 19.881 

	

1.531.313 	1.202.000 	997.297 

	

762.909 	790.000 	525.781 

	

69.728 	 71.000 	 43.573 

	

66.909 	 84.000 	 51.432 

	

309.018 	180.000 	152.417 

	

1.208.564 	1.125.000 	773.203 

Baten 
3.1 	Rijksbljdragen 
3.2 	Overige overheidsbijdragen 
3.5 	Overige baten 

Totaal Etaten 

Lasten 
4.1 	Personeelslasten 
4.2 	Afschrijvingen 
4.3 	Huisvestingslasten 
4.4 	Overige fasten 

Totaal Lasten 

Saldo Baten en Lasten 	 322.749 	 77.000 	224.094 

5 	Financiele baten en fasten 	 -8.069 	-11.000 	 -7.999 

Resultaat 	 314.680 	 66.000 	 216.095 

HORLINGS 
Accountants & ticiastingad‘, incurs N.V. 

Juni IsraOskinte 46, 1t)7"" ' --- 	-- 
T 020.370 02 00 5.1 .2.e 

Stichting Tjalling Koopmans College laarrekening 2015 	 15 



Kasstroomoverzicht 2015 
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31 december 2015 	31 december 2014 

Kasstroom ult operatic:mete activiteiten 

Saldo Baten en Casten 322.749 	 224.094 

Aanpassing voor: 
Afschrijvingen 	 69.728 	 43.573 
Mutaties voorzieningen 	 1.214 	 5.660 

Verandering in viottende middelen: 
Vorderingen (4-) 	 6.716 	 29.594 
Schulden 	 1.141 	 -13.325 
Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties 	 401.548 	 230.408 

Ontvangen interest 
Betaafde interest (-/-) 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Investeringen in materiele vaste activa (-/-) 

Totaal kasstroom uit investeringensactiviteiten 

Kasstroom ult financieringsactiviteiten  

-8.069 	 -7.999 

	

393.479 	 222.409 

81.159 	 170,056 

	

-81.159 	 -170.056 

Waarborgsommen 	 7.159 
Nieuw opgenomen leningen . 	 35.000 

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 	 -7.159 	 35.000 

Mutatle IlquIde middelen 
	 305.161 	 87.353 
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Kortlopende schulden 
De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan op 
perioden worden toegerekend, en nog te betaten bedragen. HORLINGSE1 
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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 laarverstaggeving. 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 (SvP0). 

Grondslagen voor de waardedng van activa en passiva 

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

Materiele 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 viottende activa worden gewaardeerd tegen nominate waarde, eventueel onder aftrek van een noodzakelijk 
geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid. 

tiquide 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 taste 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 arnbtsjubilea van personeelsieden. 
De hoogte van de voorziening is bepaald op grond van het aantal FTE en een schatting van het bedrag per FTE. 

Stichting Tjalling Kaopmans Wiese Jaarrekening 2015 
	 17 

45A 



',Oat 1!"railsk,tde 4,;), 10-5 - 
T 02(1- i70 02 .X • 1 2.e 

Grondslagen voor de resuttaatsbepaling 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald afs 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 2015 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 97.2%. 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 -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten 
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. 

HORLINGSB 
Sdasting,giviscurs 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2015 

Vaste activa 

1.2 	Mated/4e waste activa 

	

Aanschaf prijs 	Afschrijving 	Boekwaarde 	Investering 	Afschrijving Aanschaf prijs 	Afschrijving 	Boekwaarde 

	

cum ulatief 	 cumulatief 

	

1-1- 2015 	1-1- 2015 	1-1- 2015 	 31-12- 2015 	31-12- 2015 	31-12- 2015 

1.2. 	Gebouwen en 	117.141 	8.702 	104.742 	7.363 	13.972 	124304 	26.372 	98.132 
1 	terreinen 
1.2. 	Inventaris en 	178.621 	36.912 	141.709 	73.796 	55.756 	252.417 	92.668 	159.749 
2 	apparatuur 

Materiele 	295.762 	45.614 	246.451 	81.159 	69.728 	376.921 	119.040 	257.881 
vaste activa 

Vorderingen 

1.5.7 	Overige vorderingen 	 31-12- 2015 	 31-12-2014 

1.5.7.1 	Personeel 	 - 	 7.352 
1.5.7.2 Overige 	 39.574 	 38.938 

Totaal overige vorderingen 	 39.574 	 46.290 

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

Uquide middelen 

1.7 	 31-12- 2015 	 31-12- 2014 

1.7.2 	Bank 
Totaal liquide middelen  

435.541 	 130.378 
435.541 	 130.378 

HORLINGS 
Accountants tk, ticlastingodviscurs H.V. 

‘tit. !072 
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Eigen vermogen 

2.1 	Eigen vermogen 

	

Stand 1-1- 2015 Resultaat 	Overige mutaties 	Stand 31-12- 2015 

2.1.1 	Algemene reserve 	 157.803 	314.680 	 36.000 	 508.483 
2.1.2 	Algemene reserve (privaat) 	 36.000 	 -36.000 	 0 

Eigen vermogen 	 193.803 	314.680 	 - 	 508.483 

Gedurende 2015 heeft de stichting € 36.000 bijgedragen aan de Stichting landelijkverband Passend Onderwijs. Deze 
bijdrage is gedaan uit de private reserve. 

Voorzleningen 

Personeelsvoorzieningen 

	

1-1- 2015 	Dotaties 	31-12- 2015 	Langlopend 
deel >1 jaar 

2.2.1 Jubilea 	 5.660 	1.214 	6.874 	6.874 

Totaal 
	

5.660 	1.214 	6.874 	6.874 

Langlopende schulden 

	

1-1- 2015 Aangegane 	31-12- 2015 	Looptijd >1 	Rentevoet 

	

leningen 	 jaar 
2.3.1 	Stichting 

Frederikssoon 	130.000 	 130.000 	 0 	 6% 

Totaal 	 130.000 	 130.000 	 0 	 6% 

Ten behoeve van de liquiditeit van de stichting heeft de stichting Frederikssoon een Iening ad € 130.000 verstrekt. 
Dit is een omzet van de twee leningen die afliepen in maart 2015. De nieuwe Iooptijd van de overeenkomst is van 1 
maart 2015 tot 1 augustus 2017 

De !ening wordt uiterlijk aan het einde van de Iooptijd terug betaald en er wordt een jaarlijkse rente van 6% 
berekend. Zekerheden kunnen worden gesteld op verzoek van de stichting Frederikssoon. indien aan derden wordt 
overgegaan tot het stellen van een zekerheid dient dit eerst overeengekomen to worden met de Stichting 
Frederikssoon. 

HORLINGS fl 
Accountants & iciastingaciviscurs N.V. 
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Kortlopende schulden 

2.4 

	

31-12- 2015 	31-12- 2014 

2.4.3 	Crediteuren 	 5.326 	 12.012 
2.4.4 	OCW/EZ 	 11.948 	 37.270 
2.4.7 	Loonheffing 	 36.178 	 15.298 
2.4.8 	Schulden terzake van pensioenen 	 8.937 	 6.213 
2.4.10 	Overlopende passiva 	 32.408 	 22.863 

Kortlopende schulden 	 94.797 	 93.656 

Toefichting OCW/EZ 
2.4.4.1 Voorschot aanvullende bekostiging 	 11.948 	 37.270 

BEK/BPR-2015/16484 U 

Uitsplitsing Overlopende passiva 

2.4.10.5 	Vakantiegeld en -dagen 	 26.229 	 14.744 
2.4.10.6 	Accountants- en administratiekosten 	 4.235 
2.4.10.7 	Rente 	 - 
2.4.10.8 	Overige 	 6.179 	 3.884 

Overlopende possiva 	 32.408 	 22.863 

Model G Verantwoording subsidies 

G1 	 Subsidies zonder verrekeningsclausule 

G2 	 Subsidies met verrekeningsclausule 
G2A 	Aflopend per ultimo verslagjaar 
G28 	Doorlopend tot in een volgend verslagjaar 

Er ziJn geen subsidies ontvangen die middels model G verantwoord dienen to worden. 

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 

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. 

HORLINGS 
Accountants & 	 rs V. 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de Staat van Baten en fasten 2015 

Overheidsbildragen 

3.1 	Rijksbijdragen 
2015 	 2014 

45A 

3.1.1 	Rijksbijdragen OCW/EZ 
Rijksbijdragen 

3.2 	Overige overheicisblidragen en —subsidies 

3.2.2 	Bijdragen gemeente  

L381.465 	 918.053 

	

1.381.465 	 918.053 

	

99.277 	 59.363 
99.277 	 59.363 

Andere baten 

3.5 	Overige baten 	 2015 	 2014 

3.5.3 	Overige baten 	 13.128 
3.5.5 	Ouderbijdragen 	 37.443 

	
19.881 

Overige baten 	 50.571 	 19.881 

HORLINGS Accountants& dc1t1:4ingildv:scuri ti.v.  
juzef 1sraelskatie 46, 1072 ut, 

T 020-570 02 JU Q 1.2.e 
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Lasten 

4.1 	Personeelslasten 	 2015 	 2014 

4.1.1 	Lonen en salarissen 	 649.559 	360.612 
4.1.2 	Overige personele fasten 	 113.350 	165.169 
4.1.3 	At uitkeringen 	 - 

Personeelslasten 	 762.909 	525.781 

Uitsplitsing 
4.1.1.1 	Brutolonen en salarissen 	 517.082 	284.462 
4.1.1.2 	Sociale fasten 	 70.896 	37.417 
4.1.1.3 Pensioenpremies 	 61.581 	38.733 

Lonen en salarissen 	 649.559 	360.612 

4.1.2.1 	Dotaties personele voorzieningen 	 1.214 	 5.660 
4.1.2.2 	Personeel niet in loondienst 	 65.400 	139.300 
4.1.2.3 Overig 	 46.736 	20.209 

Overige personele fasten 	 113.350 	165.169 

Gedurende het jaar 2015 waren gemiddeld 17,4 fte in dienst (1 DIR, 14,4 OP, 2 00P). In 
2014 waren gemiddeld 11.4 fte in dienst. 

4.2 	Afschrijvingen 
4.2.2 	Materiele vaste activa 

Afschrijvingen 

45A 

69.728 	43.573 
69.728 	43.573 

4.3 	Huisvestingslasten 
4.3.1 	Huur 	 24.359 	15.000 
4.3.3 	Onderhoud 
	

6.557 	 9.071 
4.3.4 	Energie en water 	 12.088 	11.774 
4.3.5 	Schoonmaakkosten 	 21.966 	12.031 
4.3.6 	Heffingen 	 1.547 	 1.376 
4.3.7 	Overige 	 392 	 2.180 

Huisvestingslasten 	 66.909 	51.432 

4.4 	Overfge fasten 
4.4.1 	Administratie en beheerslasten 	 8.323 	16.174 
4.4.2 	Inventaris, apparatuur en leermiddelen 	 130.928 	57.777 
4.4.4 	Overige 	 169.767 	78.466 

Overige fasten 	 309.018 	152.417 

Specificotie honorarium 

	

4.4.1.1 
	

Onderzoek jaarrekening 	 5.869 	 6.232 

	

4.4.1.2 
	

Andere controleopdrachten 
Accountantslasten 	 5.869 	 6.232 

HORL1NGS 171 
Accountants 4 Belastingoth iseurs 
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Financieel 

45A 

2015 	2014 
5 	Financiele baten en lasten 

5.5 	Rentelasten (-/-) 
Financiele baten en lasten 

	

8.069 
	

7.999 

	

-8.069 	-7.999 

HORL1NGS 
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Overige gegevens 

Verbonden partijen 

Stichting Landehjk verband Passend Onderwijs 
Vorm: 	 Stichting 
Zetel: 	 Amsterdam 
Activiteiten: 	 Onderwijskundige zaken 
Eigen vermogen 31-12-2015: 	C 0 
Resultaat 2015: 	 C 0 
Transacties 2015: 	 € 36.000 bijdrage 

Stichting Frederikssoon 
Vorm: 	 Stichting 
Zetel: 	 Amsterdam 
Activiteiten: 	 Onderwijskundige zaken 
Eigen vermogen 31-12-2015: 	€ 88.915 
Resultaat 2015: 	 € - 23.959 
Transacties 2015: 	 € 65.400 inhuur personeel, verantwoord onder de overige 

personeelskosten 

Stichting voor Persoonlijk Onderwijs 
Vorm: 	 Stichting 
Zetel: 	 Amsterdam 
Activiteiten: 	 Onderwijskundige zaken 
Eigen vermogen 31-12-2015: 	€ 217.705 
Resultaat 2015: 	 €18.400 
Transacties 2015: 	 geen transacties 

Stichting Isaac Beekman Academie 
Vorm: 	 Stichting 
Zetel: 	 Amsterdam 
Activiteiten: 	 Onderwijsinstelling VO 
Eigen vermogen 31-12-2015: 	€ 938.431 
Resultaat 2015: 	 € 276.658 
Transacties 2015: 	 C 0 

Bestemming van het resultaat 

Het resultaat bedraagt € 314.680 positief. Dit resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve zoals toegelicht 
op bladzijde 19 van dit rapport. 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum. 

Controle verklaring van de onafhankelijke accountant 

De controleverklaring is opgenomen op de volgende bladzijden. 

1 	 HORLINGS Li . Accountants & pictaqiitg,16.'sct.(5 d V. 
Jozet !sraelskm±e 4 i"). 1 '.)7 2 55 	r) 

T 020670 02  LX) i :,. 	. 
 4 

I . Z. . e 
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HORLINGS ■ 

Aan het bestuur en de raad van toezicht van 
Stichting Tjalling Koopmans College 
Postbus 36026 
1020 MA Amsterdam 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKEUJKE ACCOUNTANT 

Verklaring betreffende de Jaarrekening 
Wij hebben de in dit versiag opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Tjalling Koopmans College te Amterdam 
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten 
over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 
financiele verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en 
resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, 
alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiele rechtmatigheid van de in de jaarrekening 
verantwoorde baton, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te 
zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het bestuur is voorts verantwoordelijk 
voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de 
naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang ais 
gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als 
bedoeld in artikel 2 van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Wij hebben onze controle verricht in 
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het 
onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische 
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt 
verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen 
en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de 
accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een 
afwijking van materieel belang bevat ais gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die 
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van 
de financiele rechtmatigheid voor de naleving van die relevante wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van 
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet 
tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. 
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiele 
versiaggeving en de gebruikte financiele rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur 
van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 
onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Hodings is lid van Nevi's international. een weveldwild netwerk van onathankelijke accountants- en advieskantoren. 
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HORLINGS ■ 

Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen 
van Stichting Tjalling Koopmans College per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in 
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2015 
in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de eisen van financiele rechtmatigheid. Dit houdt in dat 
de bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals 
vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015. 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 
Ingevolge artikel 2:393, lid 5 onder e en f van het BW vermelden wij dat ons Been tekortkomingen zijn gebleken 
naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de 
Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.3 Jaarverslag van het onderwijsaccountantsprotocol 
OCW/EZ 2015 is opgesteld, en of de in artikel 2:392, lid 1 onder b tot en met h van het 8W vereiste gegevens zijn 
toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met 
de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391, lid 4 van het BW. 

Amsterdam, 24 juni 2016 

Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V. 

,.) . 	.2. 
5.1.2.e 	 5.1.2.e 

Registeraccountant 	 Registeraccountant 
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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 

45B 

Datum 10 november 2016 
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, betreffende 
Aanvullende bekostiging nieuwe school tweede en volgende schooljaren. Uw aanvraag is bij ons 
geregistreerd onder kenmerk IMT/201611/000155. 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 genformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

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

Directeur Onderwijsinstellingen van de Dienst Uitvoering Onderwijs 
Dit bericht is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend 
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