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Aanvraag 
Stichting nieuwe afdeling, school 
of scholengemeenschap en 
splitsing school of scholen-
gemeenschap per 1 augustus t+2 
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Algemene gegevens 

Zie ook bijgevoegde toelichting 
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DUO, OND/ODS, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer 

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

1 	Aanvrager (rechtspersoon) 
1.1 Bestuursnummer 

1.2 Naam 

1.3 Telefoon 

1.4 Adres 

1.5 Postcode en plaats 

1.6 Naam eventuele gemachtigde  

Tjalling Koopmans College 

10204910018 

Postbus 36026 

11020 MA 	Amsterdam 

2.1 Onderwijssoort 

2.2 Gemeente van vestiging 

2.3 Richting 

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

Hurdegaryp 

❑ 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) 	 RK/AB 

0 Anders, nl. 

> Zowel naarn als ondeiwijssoort vermelden 

(Tjalling Koopmans College MAVO en VWO 

59038 



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 

1 

2 van 4 

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

> N.v.t indien met bestaande school 

Bijgevoegd bij dit formulicr 

Statuten 	 El Samenstelling bestuur 	 ti) Raadsbesluit/Bestuursbesluit  

ffl Prognoseformulieren 	 lnformatie huisvestingssituatie 	❑  Anders, nl. 

3 	Herhalingsaanvraag 

3.1 Aanvraag is eerder 	0 t-1 
ingediend in jaar 

0 t-2 

0 t-3 

0 eerder 

3.2 Veranderde omstand gheden ❑  la, gegevens op aparte bipage vermelden 
of nieuwe feiten 

❑ Nee 

4 	Prognose 

4.1 Aantal leerlingen schooljaar 	t +6 - t+7 
	252 

t+10 - 1+11 
	

2-52 

5.1 Datum 

5 	Datum verzoek 
1 28-okt-2011 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

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) 
Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

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

ICSG Liudger, Burgum 	 1PG 

ICSG Comenius, Leeuwarden 	 1PC 

IOSG Singelland 	 1013 

I Piter Jelles, Leeuwarden 	 1013 

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

1464A-3  z 511-4;41 kik/  '  4 	 5 	6 	7 	8 

2.1 Nummer nodaal gebied 	110 	1 7 	I 	g 	I 	I 	I 	I 	 I  

2.2 Gemeente 	 10080 	10090 	I 	I 	I 	I 	I 	 I  

2.3 viercijferige postcode 	iZie bijlage Ai 	I 	I 	1 	I 	I 	 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 
	 1961 	1648 

3.2 t+10 1962 	1650 

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

s 2 VAC 

	

A 	5 	AS 3  3  

	

122 	✓  111 I 	I 	I 	I 	I 

122 	1 11 	1 	I 	 I 

4 
	

5 	6 	7 	8 

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

4.1 Deelnamepercentage 

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

5 b  41ID 

55hor Isoort 

schooljaar 1 	/ 	2 	3 	4 	5 	6 1  

5.1 t+6 - t+7 	 123,66 	viol  17,66 	0/01 	%1 	%I 	0/1 	%1 

5.2 1+10 - 1+11 	 123,66 	0/0117,66 	%1 	%1 	%I 	%I 	%I 

7 	8 

Wel 	0/4 

0/01 



schooljaar 

7.1 t+6 - t+7 

7.2 t+10 t+11 

7 	8 

I 	I 

Totaal potontieel voedingsgebicd 

1252.65 

1252.93 

1 	2 	3 	4 	5 	6 

1247.20 15.45 

1247.46 15.47 

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 V80-afdelingen 

schooljaar 	 1 	2 	3 	4 
	

5 	6 	7 	8 

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

5.2 t+10 - t+11 	 I 	Tfl 	T.I 	%I 
	

%I 	T.1 	./01 

6.1 Zie toelichting* 

6 	Landelijke vermenigvuldigingsfactor 
)5,7 

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 

1 247.20 	15.45 	
I 	I 	I 	I 	I 	I 

1247.46 	15.47 	I 	I 	I 	I 	I 

8 	Netto potentieel verlangde richting gemeente 
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Bijlage A 
Inwoners per postcode per 2010. Bron: CBS 
Locatie school: Nieuwbouw, to realiseren aan de Stationsweg. Coordinaten: 	53 graden13'6.55" N 

5 graden 56'3.20" 0 
Voedingsgebied 

Gemeente 	 Postcode Inwoners 	j/n 	Inwoners Voorbeeld adres binnen 10km. 
Leeuwarden 	 8911 	4600 	j 	4600 
Leeuwarden 	 8912 	45 
Leeuwarden 	 8913 	3480 	 3480 Westersingel 15 
Leeuwarden 	 8914 	540 
Leeuwarden 	 8915 	5310 
Leeuwarden 	 8916 	3300 	 3300 Spanjaardslaan 2 
Leeuwarden 	 8917 	2550 	 2550 
Leeuwarden 	 8918 	6020 	 6020 
Leeuwarden 	 8919 	950 
Leeuwarden 	 8921 	9145 	 9145 
Leeuwarden 	 8922 	3200 	 3200 
Leeuwarden 	 8923 	3265 	 3265 
Leeuwarden 	 8924 	3885 	 3885 
Leeuwarden 	 8925 	5695 	 5695 
Leeuwarden 	 8926 	5505 	 5505 
Leeuwarden 	 8927 	265 	 265 
Leeuwarden 	 8931 	3705 	 3705 Prins Bernhardstraat 2 
Leeuwarden 	 8932 	7205 	 7205 Schrans 1 
Leeuwarden 	 ' 8933 	4120 	 4120 
Leeuwarden 	 8934 	2250 	 2250 
Leeuwarden 	 8935 	6650 	 6650 
Leeuwarden 	 8936 	570 	 570 
Leeuwarden 	 8937 	915 	 915 
Leeuwarden 	 8938 	75 	 75 
Leeuwarden 	 8939 	5790 	 5790 
Leeuwarden 	 8941 	390 
Leeuwarden 	 9081 	445 
Leeuwarden 	 9082 	30 
Leeuwarden 	 9083 	225 
Leeuwarden 	 9084 	2620 
Leeuwarden 	 9085 	10 
Leeuwarden 	 9086 	235 
Leeuwarden 	 9087 	50 
Leeuwarden 	 9088 	1205 
Leeuwarden 	 9089 	590 
Totaal 	 94835 	 82190 

% inwoners binnen voedingsgebied: 	 86,7% 



Bijlage A 
Inwoners per postcode per 2010. Bron: CBS 
Locatie school: Nieuwbouw, to realiseren aan de Stationsweg. Coordinaten: 	53 graden13'6.55" N 

5 graden 56'3.20" 0 
Voedingsgebied 

Gemeente 	 Postcode Inwoners 	j/n 	Inwoners Voorbeeld adres binnen 10km. 
Smallingerland 	 8497 	70 
Smallingerland 	 9201 	7875 
Smallingerland 	 9202 	8535 
Smallingerland 	 9203 	9235 
Smallingerland 	 9204 	7600 
Smallingerland 	 9205 	5195 
Smallingerland 	 9206 	85 
Smallingerland 	 9207 	6270 
Smallingerland 	 9211 	245 
Smallingerland 	 9212 	1550 
Smallingerland 	 9213 	725 
Smallingerland 	 9214 	50 
Smallingerland 	 9215 	260 
Smallingerland 	 9216 	1725 	j 	1725 
Smallingerland 	 9217 	495 	j 	495 
Smallingerland 	 9218 	1680 	j 	1680 
Smallingerland 	 9219 	330 	j 	330 
Smallingerland 	 9221 	1380 
Smallingerland 	 9222 	1195 
Smallingerland 	 9223 	935 
Totaal 	 55435 	 4230 

% inwoners binnen voedingsgebied: 	 7,6% 
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Bestuur Stichting Tjalling Koopmans College 
28 oktober 2011 

Susanna Polet 
Voorzitter 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 
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Notu len Bestuursvergadering 
Bestuursvergadering Stichting Tja I I i ng Koopmans College 
Dinsdag 24 oktober 2011, 9.30 uur 
Lokatie: Kerk .Durgerdammerdijk 76, Amsterdam 
Aanwezig: de bestuursleden, Polet (voorzitter),5  1 2 e 

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 Onclerwijs heeft het vocdingsgebied rond Hurdegaryp 
onderzocht en bepaald dat er ruimte en behoefte is aan een HAVO-school op 
Katholiek/Algemeen bijzonder/Antroposofische grondslag. 

De Stichting Tjalling Koopmans College beoogt in deze behoefte te voorzien. Daarbij is de 
toevoeging van HAVO zeer welkom voor de scholengemeenschap Tjalling Koopmans waar al 
MAYO en VWO gegeven kan worden. De toevoeging zorgt voor de mogelijkheid van 
doorstroom zonder dat leerlingen daarvoor naar een andere school zouden moeten 
overstappen. 

Uit overleg met de gemeente is gebleken dat de scholengemeenschap gehuisvest kan worden 
op een locatie direct naast het treinstation, en wel tussen de Rijksstraatweg en de Stationsweg. 
Hiervoor is nieuwbouw vereist, maar is inmicldels overeenstemming om te voorzien in 
tijdelijke huisvesting voor de eerste twee jaar. 

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

aan het Tjalling Koopmans College Hurdegaryp in aanmerking te nemen voor bekostiging. 

Sluiting 
10.10 uur. De voorzitter sluit de vergadering. 



1 

Huisvesting Tjalling Koopmans College 
Hurdegaryp 
24 oktober 2011 

De school zal gehuisvest worden op een locatie direct naast het treinstation, en wel tussen de 
Rijksstraatweg en de Stationsweg. Hiervoor is nieuwbouw vereist, maar is inmiddels 
overeenstemming om te voorzien in tijdelijke huisvesting voor de eerste twee jaar. 

Op bijgaande plantekening is de locatie in rood aangegeven. Voor de berekening van het 
voedingsgebied moet gerekend worden met de coordinaten 53°13'6.55" N en 5°56'3.20" O. 

De verwachting is dat op korte termijn de gemeente een verklaring voor huisvesting zal 
kunnen afgeven. Wij streven er naar om de school voor MAVO/VWO te openen in 2013. We 
verzoeken u echter om de school voor HAVO vooralsnog zonder jaartal op het plan van 
scholen op te nemen, in afwachting van de definitieve athandeling met de gemeente. 
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Stichting Tjalling Koopmans College 

TREFW.: 	VORM: 	 Postbus 36026 
1020 MA Amsterdam TEAM: 

CF1/DUO 
OND/ ODS 
Postbus 606 
2700 ML Zoetermeer 

REG, d.d. 3 1 OKT 2011 

AFEY  
igPA,1 

Tel. 5.1.2.e 

Amsterdam, 2S oktober 2011 

School voor HAVO in Hurdegaryp 

Geachte medewerkers DUO, 

Bijgaand treft u de aanvraag aan voor bekostiging van HAVO als toevoeging aan de 
scholengemeenschap Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp. 

De verwachting is dat de school uiteindelijk gevestigd zal worden op een nu nog braakliggend 
terrein aan het treinstation.in Hurdegaryp. Bijgaand treft u een tekening aan van de gemeente. In de 
berekening van het voedingsgebied zijn wij van deze locatie uitgegaan. Omdat het echter nog geen 
bestaand adres betreft, hebben wij voor de berekening gewerkt met de coordinaten van dit adres: 53 
gradenl3'6.55" N en 5 graden 56'3.20" 0. 

Tot het voedingsgebied worden alle 4-cijferige postcode gebieden gerekend die geheel of gedeeltelijk 
binnen 10 kilometer van het beoogde vestigingsadres vallen. Software die een hemelsbrede afstand 
berekend tussen postcodegebieden gaat in veel gevallen uit van een centraal punt in deze gebied. Dit 
is echter niet de juiste berekening van het voedingsgebied. We dienen uit to .gain van het beoogde 
vestigingsadres en 
a. de postcodes mee te nemen die slechts gedeeltelijk binnen 10 kilometer vallen 
b. de postcodes weg te laten die slechts gedeeltelijk binnen 10 kilometer van een andere school van 

gelijke richting vallen. 

Omdat de dichtsbijzijnde school van gelijke richting tientallen kilometers hemelsbreed verwijderd is, 
kunnen we punt b gevoeglijk buiten beschouwing laten. Voor vat punt a betreft heb ik in Bijlage A 
een overzicht opgenomen van het aantal inwoners per 4-cijferig postcodegebied in de omliggende 
gemeenten met basisscholen van gelijke richtingen als de aangevraagde school. Per postcodegebied 
is aangegeven of deze geheel of gedeeltelijk binnen 10 kilometer van het beoogde vestigingsadres 
valt. Als het centrum van het postcodegebied er buiten valt, is in de bijlage een adres vermeld dat er 
wel binnen valt. Daarmee wordt aangetoond dat het gebied tenminste gedeeltelijk binnen 10 
kilometer ligt en derhalve tot het voedingsgebied van de school gerekend moet worden. De optelling 
van inwoners in de postcodegebieden in het voedingsgebied is als percentage uitgedrukt in het totaal 
aantal inwoners van de gemeente. Voor de berekening van het bruto potentieel is uitsluitend dit 
percentage van het aantal 12/13 jarigen van de gemeente meegerekend. 

Deze aanvraag betreft een aanvraag voor een meervoudige denominatie. De basis om hiervoor de 
interesse via indirecte meting naar interesse uit te voeren wordt geleverd in bijgaande brief van de 
minister aan van 23 januari 1995 (CFI/I/INS 95/3 M). Daarin wordt gesteld dat een school van 
meerdere richtingen in elk van die richtingen voorziet in het verlangd onderwijs. De richting PC/AB 
bijvoorbeeld dient te worden opgevat als de optelsom van de richtingen PC en AB, niet als een 
unieke nieuwe richting TCAB'. Dit impliceert dat om de interesse voor PC/AB te meten, de 
interesse voor PC en AB opgeteld dient te worden. In deze aanvraag is dat dan ook voor de 
betrokken richtingen gedaan. 
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Greg bereid tot nadere toelichting verbli'f ik, 

Hoogachtend, 
5.1.2.e 

1 .4oritier 	 Koopman.c CoHese 



Cfi 	521 cbmr.I. Financiin instellin gen 	 . 	.  
De A.B.B. 
t.a.v. 
Postbus 162 
3440 AD Woerden 

Uwbdef 

— 2-11-1994 

Ons. Icenmerk 

CFI/I/INS 95/3 M 

Postadres 
Ministerie van Onderwijs on 
Wetenschappen 
Europaweg 4 
Postbus 606 
2700 ML Zoetermeer 
Telefoon 	(079)531911 
Telefax 	1079)531950 

Zoetermeer 

23 januari 1995 

OndemmM 	 Ooorkiesnummer 

Bepaling van de richting van een school 	 '079-531990 

Met uw bovengenoemde schriftelijke reactie - naar aanleiding van het 
Ov.erleg Plan van Scholen 	2-4 oktober 1994 - stelt u een aantal vragen 
met betrekking tot de bepaling van de richting van een school voor voortge-
set onderwijs. Mijn reactie daarop luidt als volgt. 

1. Gelden voor elle scholen, dus ook die geen. fusiebeschikking ontvangen, 
dat de besturen zelf bepalen welke denominatie de school heeft, voor welke 

richting(en) men staat ? 

Ja. In het voortgezet onderwijs zijn de besturen van bijzondere scholen 
autonoom om de richting van het door hen verzorgde onderwijs te bepalen en 
te wijzigen of aan te vullen. Een en ander blijkt ondermeer uit een 

wijziging van de statuten. 
Indien de verandering van richting een omzetting van openbaar naar bijzon-
der of vice versa betreft, is goedkeuring van de minister vereist. 

2. Toetst OC&W of een bijzondere school die zegt mede te voorzien in 
openbaar onderwijs of de statuten op dat punt voldoende waarborgen kennen ? 

Ja. Indien daartoe aanleiding bestaat toetst OCenW of het karakter van 
openbaar onderwijs op de school van toepassing is. Dit kan bijvoorbeeld 
plaatsvinden bij de beoord&ling van verzoeken tot opneming van een 
school of afdeling op het Plan van Scholen of bij de beoordeling van 
afwijzing van wachtgelders in TWAO-verband. 

3. Is een opsomming van (of verwijzing naar) artikel 42 W.V.O. een voldoen-
de voorwaarde om een bijzondere school mede te erkennen als voorziend in 

openbaar onderwijs ? 

n i **** i• van 

on Wet•roschapp•n 
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Cfi 
Centrale Financien knstellingen 

Vervolgtolad 

In artikel 42 W.V.O. worden de kenmerken van het openbaar onderwijs 
beschreven. Om van openbaar onderwijs to kunnen spreken dienen deze 
kenmerken in de statuten to zijn opgenomen. Daarnaast dient uiceraard het 
gedrag van het schoolbestuur hiermee in overeenstemming to zijn. Verder 
vloeit uit art. 3 Grondwet voort dat bij de benoeming van personeel geen 
sprake mag zijn van discriminatie. 

4. Kan een openbare school mede voorzien in onderwijs van bijzondere 
signatuur ? Is hierbij sprake van enige toets, en zo ja door wie? 

Een openbare school kan wettelijk alleen voorzien in openbaar onderwijs. 
In een gemeenschappelijke regeling kunnen wel verenigingen of stichtingen 
deelnemen, maar het onderwijs heeft een openbaar karakter. 
Voor een deelnemende stichting of vereniging -geldt dat de statuten niet 
mogen uitsluiten dat de stichting of vereniging made openbaar onderwijs 
aanbiedt. Dit wordt getoets•t door BIZa en OCW bij de goedkeuringsprocedure 
tot deelneming in een . gemeensctappelijke regeling (artikel 96 van de wet 
gemeenschappelijke regelingen). 

5. Is een school die meer dan een richting omvat (made) van dezelfde 
richting als een school die minimaal een richting met die school deelt ? Is 
bijvoorbeeld een samenwerkingsschool ab/pc, is die school (mede) van 
dezelfde richting als een pc school of een interconfessionele school ? 

Een a.b./p.c. school verzorgt onderwijs van zowel protestants-christelijke 
als van algemeen bijzondere richting. Deze beide richtingen kunnen ook in 
andere samenwerkingsverbanden vertegenwoordigd zijn, zoals bijvoorbeeld in 
een interconfessionele school. 

Een a.b./p.c. school en andere samenwerkingsscholen waarvan de p.c.-
richting deel uit maakt, voorziet derhalve in verlangd onderwijs voor 
leerlingen van p.c.-signatuur. 

Voor vragen over deze brief kunt• u op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur 
terecht bij het Informatiecentrum Voortgezet Onderwijs en Onderwijsverzor-
ging. U kunt dit centrum direct bereiken via het doorkiesnummer 079-531990. 

Hoogachtend, 

de staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 
T. Netelenbos, 
namens.deze, 

• . 
5.1.2,e 

Miniri.ri• .•n 
Onderwill 	Wot•nsehoppen 
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Statuten Stichting Tjalling Koopmans College 

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

Doel 
Artikel 2 
1. De stichting stelt zich ten doel het geven van onderwijs op katholieke en op algemeen 

bijzondere en op antroposofische (de laatste ook bekend als `vrije school') grondslag 
zonder daarbij het maken van wins[ te beogen. 

2. Dc 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 tangs wettige weg en wel door: 
a. De vorming en instandhouding van scholen voor voortgezet onderwijs op katholieke (RK) 

en 	katholiek/algemeen 	bijzondere 	(RK/AB) 	en 	kathol iek/algemeen 
bijzonder/antroposofische (RK/AB/VS) grondslag; 

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

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

Grondslag 
Artikel 4 
Dc stichting kan zowel katholieke, katholiek/algemeen bijzondere als katholiek/algerneen 
bijzondere/antroposofische scholen in stand houden, waarbij de christelijke, humanistische en 
antroposofische beginselen van verdraagzaamheid, redelijkheid en respect en eerbied voor 
mens, natuur en milieu als gemeenschappelijke uitgangspunten van de stichting gelden. 
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 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 grondslag van de stichting dienen te 
onderschrijven. 



1 

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 worth 
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 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. lndien 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. 
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2. Het dagelijks bestuur is bevoegd in spoedeisende gevallen besluiten te nemen 
waaromtrent in de eerstvolgende bestuursvergadering verantwoording diem te worden 
afgelegd. 

Vertegenwoordiging 
Artikel 9 
Het 	bestuur 	vertegenwoordigt 	de 	stichting 	in 	en 	bu lien 	rechte. 	De 
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de secretaris tezamen 
en bij belet of ontstentenis aan hun plaatsvervangers tezamen. Zij tekenen de van het bestuur 
uitgaande stukken. 

Personeelsbeleid 
Artikel 10 
I. 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 grondslag van de stichting, zoals omschreven in artikel 4, respecteert en loyaal zal 
meewerken aan de doelstellingen zoals die in deze statutes en in het schoolplan zijn 
omschreven. 

Directiestatuut 
Artikel 11 
I. 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 Iegt 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. Rechttnatig verkregen bijdragen en schenkingen; 
e. Erfstellingen, die echter alleen onder voorrecht van boedelbeschrijving mogen worden 

aanvaard, en legaten; 
Eventueel andere op wettige wijze verkregen baten. 

Artikel 13 
1. Het boekjaar der stichting valt samen met het kalenderjaar. 
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2. Buiten de goedgekeurde begroting mogen gees 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 order 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 vierrnaal 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, wtiar 
tenminste de helft plus een der zittende bestuursleden aanwezig is. 

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 een ander 
bestuurslid worden gemachtigd. De machtiging dient altijd schriftelijk te geschieden. 

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 een persoon behaald dan beslist het lot wie 
van deze laatsten benoemd is. 
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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. 

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 afleggen van verantwoording over de uitvoering van de eigen taken. 
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. 
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Statutenwijziging 
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 
Artikel 20 
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 atloop 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, Bock 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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Deelname aan het VO per woongemeente, ie fase leerjaar 3 
(ftm-1A  sardisoort 	 Or  leTriMill  

cgDdg 	 gab 	 Absn'iluu 	RefiTref 
Algemeen leerjaar HAVO/VWO 

	
0,11 

Algemeen leerjaar VWO 
	

4 
	

0,43 
Gymnasium 	 79 

	
8,48 

Atheneum 	 97 
	10,41 

p( HAVO 	 220 	23,61 
VMBO Theoretische en Gemengde Leerweg 	 230 	24,68 
VMBO-TE Bouwtechniek 	 5 	0,54 
VMBO-TE Metaaltechniek 	 4 	0,43 
VMBO-TE Elektrotechniek 	 t 	 0,11 
VMBO-TE Voertuigentechniek 	 1 	 0,11 
VMBO-TE Grafische Techniek 	 1 	 0,11 
VMBO-TE Kust-, Rijn-en Binnenvaart 	 1 	 0,11 
VMBO-EC Administratie 	 1 4 	1,50 
VMBO-EC Handel en Verkoop 	 19 	2,04 
VMBO-EC Mode en Commercie 	 3 	0,32 
VMBO-EC Consumptief 	 18 	1 ,93 
VMBO-ZW Verzorging 	 29 	 3,11 
VMBO-ZW Uiterlijke Verzorging 	 3 	0,32 
VMBO-LA Landbouw en Natuurlijke Omgeving 	 24 	2,58 
LWOO Theoretische Leerweg 	 1 4 	1,50 
LWOO-TE Bouwtechniek 	 3 	0,32 
LWOO-TE Metaaltechniek 	 4 	0,43 
LWOO-TE Elektrotechniek 	 1 	 0,11 
LWOO-TE Voertuigentechniek 	 5 	0,54 
LWOO-TE Kust-, Rijn- en Binnenvaart 	 1 	0,11 
LWOO-EC Administratie 	 to 	1,07 
LWOO-EC Handel en Verkoop 	 18 	1 ,93 
LWOO-EC Mode en Commercie 	 3 	0,32 
LWOO-EC Consumptief 	 22 	2,36 
LWOO-ZW Verzorging 	 36 	3,86 
LWOO-ZW Uiterlijke Verzorging 	 6 	0,64 
LWOO-LA Landbouw en Natuurlijke Omgeving 	 25 	2,68 
Praktijkonderwijs 	 30 	3,22 

Leeuwarden 	 oo8o 
I- 

litoX_MIRavg- mirdW 	 K),,V.93 

Leeuwarderadeel oat 	 Gymnasium 
Atheneum 
HAVO 
VMBO Theoretische en Gemengde Leerweg 
VMBO-TE Metaaltechniek 
VMBO-EC Administratie 
VMBO-EC Handel en Verkoop 
VMBO-ZW Verzorging 
VMBO-LA Landbouw en Natuurlijke Omgeving 
LWOO Theoretische Leerweg 
LWOO-TE Bouwtechniek 
LWOO-TE Metaaltechniek 
LWOO-TE Voertuigentechniek 
LWOO-EC Administratie 
LWOO-EC Handel en Verkoop 
LWOO-ZW Verzorging 
LWOO-LA Landbouw en Natuurlijke Omgeving 
Praktijkonderwijs 

	

5 
	3,01 

	

19 	11 ,45 

	

34 
	20,48 

	

56 	33,73 

	

2 	1,20 

	

8 	4,82 

	

2 	1,20 

	

9 
	5,42 

	

7 
	4,22 

	

2 	1,20 

	

1 
	o,6o 

	

1 
	0,60 

	

2 	1,20 

	

3 
	1,81 

o,6o 
o,6o 

	

8 
	

4,82 

	

5 
	3,01 

ra e 	 rileff) 	00(:)430 

24 
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Deelname aan het VO per woongemeente, ie fase leerjaar 3 
Schoolsoort 

Algemeen leerjaar HAVO/VWO 
Algemeen leerjaar VWO 
Gymnasium 
Atheneum 
HAVO 
VMBO Theoretische en Gemengde Leerweg 
VMBO-TE Bouwtechniek 
VMBO-TE Metaaltechniek 
VMBO-TE Kust-, Rijn- en Binnenvaart 
VMBO-EC Administratie 
VMBO-EC Handel en Verkoop 
VMBO-EC Consumptief 
VMBO-ZW Verzorging 
VMBO-LA Landbouw en Natuurlijke Omgeving 
LWOO-TE Bouwtechniek 
LWOO-TE Metaaltechniek 
LWOO-TE Voenuigentechniek 
LWOO-EC Consumptief 
LWOO-LA Landbouw en Natuurlijke Omgeving  

Leerlingen leerjaar 3 

	

Absoluut 	Relatlef 

	

11 	7,14 

	

8 	5,19 

	

7 	4,55 

	

9 
	

5,84 

	

34 
	22,08 

	

53 
	

34,42  

	

4 
	2,6o 

0,65 
0,65 

	

2 	1,3o 

	

2 	1,3o 
0,65 

	

4 	2,6o 

	

9 
	

5,84 
0,65 
0,65 
0,65 
0,65 

	

4 
	2,6o 

NOD Gemeentenaam 	 Gemeente 
code 	 code 

Littenseradiel 	 0140 

TOTAAL Littenseradiel 
	

154 	100,00 

Menameradiel 1908 	Gymnasium 
Atheneum 
HAVO 
VMBO Theoretische en Gemengde Leerweg 
VMBO-TE Bouwtechniek 
VMBO-TE Metaaltechniek 
VMBO-TE Elektrotechniek 
VMBO-TE Voertuigentechniek 
VMBO-EC Administratie 
VMBO-EC Handel en Verkoop 
VMBO-ZW Verzorging 
VMBO-LA Landbouw en Natuurlijke Omgeving 
LWOO Theoretische Leerweg 
LWOO-TE Bouwtechniek 
LWOO-TE Metaaltechniek 
LWOO-EC Administratie 
LWOO-EC Handel en Verkoop 
LWOO-EC Consumptief 
LWOO-ZW Verzorging 
LWOO-LA Landbouw en Natuurlijke Omgeving 
Praktijkonderwijs 

	

to 	4,74 

	

26 	12,32 

	

46 
	

21,80 

	

69 	32,70 

	

3 	1,42 

	

5 
	2,37 

	

2 	0,95 

	

1 	0,47 

	

1 	0,47 

	

3 
	1,42 

	

9 
	

4,27 

	

7 
	3,32 

	

3 
	

1,42 
0,47 

	

3 
	1,42 

	

2 	0,95 

	

2 	0,95 
0,47 

	

5 
	2,37 

	

7 
	3,32 

	

5 
	2,37 

TOTAAL Menameradiel 
	

211 	100,00 

Schiermonnikoog 	 oo88 	HAVO 	 2 	18,18 
VMBO Theoretische en Gemengde Leerweg 	 6 	54,55 
LWOO Theoretische Leerweg 	 3 

	27,27 

TOTAAL Schiermonnikoog 	 11 	100,00 

Terschelling 0093 	Gymnasium 
Atheneum 
HAVO 
VMBO Theoretische en Gemengde Leerweg 
VMBO-ZW Verzorging 
LWOO-TE Kust-, Rijn- en Binnenvaart 
LWOO-EC Handel en Verkoop 
LWOO-ZW Verzorging 

1,69 

	

5 
	

8,47 

	

8 	13,56 

	

29 	49,15 

	

7 
	11,86 

1,69 
1,69 

	

7 
	11,86 

TOTAAL Terschelling 	 59 	100,00 

25 
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Deelname aan het VO per woongemeente, to fase leerjaar 3 
iignalaro 	 ,@2a3gim 	schMisoort 	 Lee Bingen 

g:ag 
	

AbTol 	R-4  r Ff 
Smallingerland 0090 	Algemeen leerjaar VW0 

Gymnasium 
Atheneum 
HAVO 
VMBO Theoretische en Gemengde Leerweg 
VMBO-TE Bouwtechniek 
VMBO-TE Metaaltechniek 
VMBO-TE Elektrotechniek 
VMBO-TE Installatietechniek 
VMBO-TE Voertuigentechniek 
VMBO-EC Administratie 
VMBO-EC Handel en Verkoop 
VMBO-EC Mode en Commercie 
VMBO-EC Consumptief 
VMBO-ZW Verzorging 
VMBO-ZW Uiterlijke Verzorging 
VMBO-LA Landbouw en Natuurlijke Omgeving 
LWOO Theoretische Leerweg 
LWOO-TE Bouwtechniek 
LWOO-TE Metaaltechniek 
LWOO-TE Elektrotechniek 
LWOO-TE Installatietechniek 
LWOO-TE Voertuigentechniek 
LWOO-TE Grafische Techniek 
LWOO-EC Administratie 
LWOO-EC Handel en Verkoop 
LWOO-EC Mode en Commercie 
LWOO-EC Consumptief 
LWOO-ZW Verzorging 
LWOO-ZW Uiterlijke Verzorging 
LWOO-LA Landbouw en Natuurlijke Omgeving 
Praktijkonderwijs 

	

8 	 1,17 

	

37 
	

5,40  

	

82 	 Pr,79-7, 

	

121 
	 17,66 

	

16o 	2 ;36' 

	

6 	o,88 

	

7 
	1,02 

	

3 
	

0,44 

	

2 	 0,29 

	

9 
	 1,31 

	

11 	1,61 

	

14 	2,04 

	

2 	 0,29 

	

9 	 1,31 

	

32 	4,67 

	

4 	0,58 

	

9 	 1,31 

	

7 	1,02 

	

8 	 1,17 

	

8 	 1,17 

	

3 	0,44 

	

1 	0,15 

	

6 	0,88 
0,15 

	

10 	1,46 

	

17 	2,48 

	

2 
	 0,29 

	

13 	1,90 

	

43 
	6,28 

	

6 	0,88 

	

6 	0,88 

	

38 
	

5,55 

TOlia/41. ) 	 cftt 	 (r.i1A(*) 

14 



riliTrilleerjaar  3 ehoolsoo 

0074 	Algemeen leerjaar HAVO/VWO Heerenveen 

1 

Deelname aan het VO per woongemeente, ie fase leerjaar 3 

Algemeen leerjaar VWO 
Gymnasium 
Atheneum 
HAVO 
VMBO Theoretische en Gemengde Leerweg 
VMBO-TE Bouwtechniek 
VMBO-TE Metaaltechniek 
VMBO-TE Elektrotechniek 
VMBO-TE Voertuigentechniek 
VMBO-EC Administratie 
VMBO-EC Handel en Verkoop 
VMBO-EC Mode en Commercie 
VMBO-EC Consumptief 
VMBO-ZW Verzorging 
VMBO-ZW Uiterlijke Verzorging 
VMBO-LA Landbouw en Natuurlijke Omgeving 
LWOO Theoretische Leerweg 
LWOO-TE Bouwtechniek 
LWOO-TE Metaaltechniek 
LWOO-TE Voertuigentechniek 
LWOO-EC Administratie 
LWOO-EC Handel en Verkoop 
LWOO-EC Consumptief 
LWOO-ZW Verzorging 
LWOO-ZW Uiterlijke Verzorging 
LWOO-LA Landbouw en Natuurlijke Omgeving 
Praktijkonderwijs  

	

bsoluu 	eladef 
o,18 

	

42 	7,66 

	

29 	5,29 

	

47 	8,58 

	

115 	20,99 

	

122 	22,26 

	

4 	0,73 

	

16 	2,92 

	

8 	1,46 

	

6 	1,09 

	

12 	2,19 

	

15 	2,74 

	

2 	0,36 

	

6 	1,09 

	

33 	6,02 

	

4 	0,73 

	

11 	2,01 

	

1 	0,18 

	

4 	0,73 

	

4 	0,73 

	

4 	0,73 

	

2 	0,36 

	

4 	0,73 

	

7 	1,28 

	

10 	1,82 

	

9 	1,64 

	

13 	2,37 

	

17 	3,10 

li a eerenveen 	 NE3 	EKDO)165)(0 

Skarsterlan 0051 	Algemeen leerjaar VW0 
Gymnasium 
Atheneum 
HAVO 
VMBO Theoretische en Gemengde Leerweg 
VMBO-TE Bouwtechniek 
VMBO-TE Metaaltechniek 
VMBO-TE Voertuigentechniek 
VMBO-EC Administratie 
VMBO-EC Handel en Verkoop 
VMBO-EC Mode en Commercie 
VMBO-EC Consumptief 
VMBO-ZW Verzorging 
VMBO-ZW Uiterlijke Verzorging 
VMBO-LA Landbouw en Natuurlijke Omgeving 
LWOO-TE Bouwtechniek 
LWOO-TE Metaaltechniek 
LWOO-TE Elektrotechniek 
LWOO-TE Voertuigentechniek 
LWOO-EC Administratie 
LWOO-EC Handel en Verkoop 
LWOO-EC Consumptief 
LWOO-ZW Verzorging 
LWOO-ZW Uiterlijke Verzorging 
LWOO-LA Landbouw en Natuurlijke Omgeving 
Praktijkonderwijs  

	

27 	7,85 

	

4 	1,16 

	

14 	4,07 

	

95 	27,62 

	

94 	27,33 

	

1 	0,29 

	

9 	2,62 

	

4 	1,16 

	

6 	1,74 

	

9 	2,62 

	

1 	0,29 

	

5 	1,45 

	

14 	4,07 

	

6 	1,74 

	

11 	3,20 

	

4 	1,16 

	

4 	1,16 

	

1 	0,29 

	

1 	0,29 

	

1 	0,29 

	

4 	1,16 

	

5 	1,45 

	

9 	2,62 

	

2 	0,58 

	

5 	1,45 

	

8 	2,33 

rfiSM12fftgaft 
	

A.1 	ivomcoo 

15 
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Bijlage A 
Inwoners per postcode per 2010. Bron: CBS 
Locatie school: Nieuwbouw, to realiseren aan de Stationsweg. Coordinaten: 	53 graden13'6.55" N 

5 graden 56'3.20" 0 
Voedingsgebied 

Gemeente 	 Postcode Inwoners 	j/n 	Inwoners Voorbeeld adres binnen 10km. 
Smallingerland 	.: 8497 	70 
Smallingerland 	 i  9201 	7875 
Smallingerland 	 , 9202 	8535 
Smallingerland 	 • 9203 	9235 
Smallingerland 	 . 9204 	7600 
Smallingerland 	 9205 	5195 
Smallingerland 	 9206 	85 
Smallingerland 	 9207 	6270 
Smallingerland 	 9211 	245 
Smallingerland 	 9212 	1550 	 i 

Smallingerland 	 9213 	725 
Smallingerland 	 9214 	50 
Smallingerland 	 • 9215 	260 
Smallingerland 	 - 9216 	1725 	j 	1725 
Smallingerland 	 ^ 9217 	495 	j 	495 
Smallingerland 	 9218 	1680 	j 	1680 
Smallingerland 	 - 9219 	330 	j 	330 
Smallingerland 	"s- 9221 	1380 
Smallingerland 	 ''• 9222 	1195 
Smallingerland 	''`• 9223 	935 
Totaal 	 55435 	 4230 

% inwoners binnen voedingsgebied: 	 7,6% 
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Bijlage A 
Inwoners per postcode per 2010. Bron: CBS 
Locatie school: Nieuwbouw, to realiseren aan de Stationsweg. CoOrdinaten: 	53 graden13'6.55" N 

5 graden 56'3.20" 0 
Voedingsgebied 

Gemeente 	 Postcode Inwoners 	j/n 	Inwoners Voorbeeld adres binnen 10km.  
Leeuwarden 	 - 8911 	4600 	j 	4600 
Leeuwarden 	 8912 	45 
Leeuwarden 	 8913 	3480 	 3480 Westersingel 15 
Leeuwarden 	 8914 	540 
Leeuwarden 	 8915 	5310 
Leeuwarden 	 . 8916 	3300 	 3300 Spanjaardslaan 2 
Leeuwarden 	 • 8917 	2550 	 2550 
Leeuwarden 	 8918 	6020 	 6020 
Leeuwarden 	 ' 8919 	950 
Leeuwarden 	 8921 	9145 	j 	9145 
Leeuwarden 	 • 8922 	3200 	j 	3200 
Leeuwarden 

	

, 8923 	3265 	j 	3265 
Leeuwarden 	 • 8924 	3885 	 3885 
Leeuwarden 	 8925 	5695 	 5695 
Leeuwarden 	 • 8926 	5505 	 5505 
Leeuwarden 	 8927 	265 	 265 
Leeuwarden 	 ' 8931 	 3705 	 3705 Prins Bernhardstraat 2 
Leeuwarden 	 8932 	7205 	 7205 Schrans 1 
Leeuwarden 	 8933 	4120 	 4120 
Leeuwarden 	 • 8934 	2250 	 2250 
Leeuwarden 	 8935 	6650 	 6650 
Leeuwarden 	 8936 	570 	 570 
Leeuwarden 	 8937 	915 	 915 
Leeuwarden 	 8938 	75 	 75 
Leeuwarden 

	

8939 	5790 5790 
Leeuwarden 	 390 
Leeuwarden 	 9081 	445 
Leeuwarden 	 9082 	30 
Leeuwarden 	 9083 	225 
Leeuwarden 	 9084 	2620 
Leeuwarden 	 • 9085 	10 
Leeuwarden 	 • 9086 	235 
Leeuwarden 	 9087 	50 
Leeuwarden 
Leeuwarden 	 9 	

I  1205 
590 

Totaa I 	 94835 82190 

% inwoners binnen voedingsgebied: 	 2 1 	 86,7% 
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Dienst Uitvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

2 

TREFW.: 	 VORM:A0)  
TEAM:(—) 	BRINNR.:  

REG. d.d, 3 1 OKI 2011 

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

Algemene gegevens 

Zie ook bijgevoegde toelichting 

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

Meer informatie 
www.ocwduO.ni  
'CO/VC) (079) 323 24 44 

1 	Aanvrager (rechtspersoon) 

1.1 Bestuursnummer 

1.2 Naam 	 iTjalling Koopmans College Harderw jk 

1.3 Telefoon 	5.1.2.e 
1.4 Adres 	 j Postbus 36026 

1.5 Postcode en plaats 	 11020 MA 	Amsterdam 

1.6 Naam eventuele gemachtigde 

2.1 Onderwijssoort 

2.2 Gemeente van vestiging 

2.3 Richting 

2 	Gevraagde of te splitsen school c.q. afdeling 
i vwo  

IHarderwijk 

0 Openbaar (OP) 	 0 PC/AB 

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

0 Algemeen bijzonder (AB) 	0 PC/RK 

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

0 Rooms katholiek (RK) 	 Xl RK/AB 

0 Anders, nl. 

> Zowel naam als onderwijssoort vermelden 

ITjalling Koopmans College MAVO en HAVO 

1 	  

59038 
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2 van 4 

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

> N. v.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 	Binevoegd bij dit formuiier 

2.7 Bijlagen 
	

ED Statuten 	 131 Samenstelling bestuur 	 tie Raadsbesluit/Bestuursbesluit  

l Prognoseformulieren 	 133 Informatie huisvestingssituatie 	0 Anders, nl.  

I 	  

3 	Herhalingsaanvraag 
3.1 Aanvraag is eerder 	0 t-1 

ingediend in jaar 
O t-2 

❑ t-3 

❑ eerder 

3.2 Veranderde omstandigheden 0 la, gegevens op aparte bijlage vermelden 
of nieuwe feiten 

0 Nee 

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

t+10 - 1+11 

, 	Li 53 
I Log  

5.1 Datum 

5 	Datum verzoek 
128 okt 2011 

e 

5.2 Handtekening bevoegd gezi 
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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 Witvoering Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

1 	School 
Naam en piaats van scholen in omgeving + relevante nevenvestigingen 	Richting 

	
BRIN•nummer 

iAlmere College, Dronten 	 108 

iChristelijke College Nassau-Veluwe 	 1PC 

IChristelijk College Groevenbeek 
	

1PC 

lchtus College Dronten 	 1PC 

IMeerwegen scholengroep Nijkerk 
	 1PC 

I RSG Slingerbos, Harderwijk 	 108 

!Van der Capellen, Wijhe 	 I°B  

	

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

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 

	

2.1 Hummer nodaal gebied 	128 	128 	128 	128 	128 	I 	I 	I 

2.2 Gemeente 	 10050 	10233 	10243 	10273 	10302 

2.3 viercijferige postcode 	I Zie bijlage Al 	 I 	I 
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 	 1347 	1308 	1586 	1332 	1 379 	1 	1 

3.2 1+10 	 1286 	1268 	1578 	1296 	1348 	I 

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

2 
	

3 	4 	5 	6 	7 	8 

1 27 	15 	1 20 	- 	112 	113 

IRK+AB 	IRK 	IRK 	IRK 	IRK+AB 

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

4.1 Deelnamepercentage 	I 	 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 - 1+7 	 - 131.09 	%127.55 	0/0121.14 	0/0120.77 	0/0122.1,4 	0/01 	%I 	 0/01 	 To 

5.2 t+10 - t+11 	 131.09 	04127.55 	0/0121.14 	0/0120.77 	0/0122,14 	0/01 	%I 	%I 	% 



2 

4 van 4 

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

Voor V80-afdelingen 

schooljaar 

5.1 t+6 - t+7 

5.2 1+10.1+11 

6.1 Zie toelichting* 

2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 

%I 	 0/01 	 0/0 1 	 041 	 0/41  

0/01 	 W41 	 %I 	%I 	 °/4 1 	 %I  

6 	Landelijke vermenigvuldigingsfactor 
16,0 

7 	Verwacht bruto potentieel 

2 	 3 	 4 	 5 	 6 
	

7 
schooljaar 	

1 163.76 	1 25.46 	1 148,67 	149.65 	165.45 
7.1 t+6 - t+7 

	

1134.97 	122.15 	1146.63 	144.27 	160.10 
7.2 t+10 - t+11 

schooljaar 

7.1 t+6 - t+7 

7.2 1+10 • 1+11 

8 	Netto potentieel verlangde richting gemeente 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 

1163.76 125.46 1148.67 149.65 165.45 I 

1134.97 122.15 1146.63 144.27 160.10 

Totaal potentieel voedingsgebied 

1452.99 

408' 12 
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Huisvesting Tjalling Koopmans College 
Harderwijk 
24 oktober 2011 

De beoogde vestigingslocatie is de wijk Overveld to Harderwijk (3848 	Een 	 adres 
aldaar is nog niet bekend. We verzoeken u daarom de school voor VWO vooralsnog zonder 
jaartal op het plan van scholen op to nemen. 
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Notu len Bestuursvergadering 
Bestuursvergadering Stichting Tjalling Koopmans College 
Dinsdag 24 oktober 20:11, 9.00 uur 
Lokatie: Kerk Durgerdammerdijk 76, Amsterdam 
Aanwezig: de bestuursleden, Polet (voorzitter), 5.1.2.e  

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

Aanvraaci 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 VWO-school op 
Katholiek/Algemeen bijzondere grondslag. 

De Stichting Tjalling Koopmans College beoogt in deze behoefte it; voorzien. Daarbij is de 
toevoeging van VWO zeer welkom voor de scholengemeenschap 	Koopmans waar al 
MAYO en HAVO gegeven kan worden. De toevoeging zorgt voor de mogelijkheid van 
doorstroom zonder dat leerlingen daarvoor naar een andere school zouden moeten 
overstappen. 

De gemeente is van plan voor het einde van dit jaar een besluit over doordecentralisatie te 
nemen. Daarna zal het bestuur zelfstandig op zoek kunnen naar geschikte huisvesting. 

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

het Tjalling Koopmans College Harderwijk in aanmerking te nemen voor bekostiging. 

Sluiting 
9.15 uur. De voorzitter sluit de vergadering. 



Bestuur Stichting Tjalling Koopmans College 
28 oktober 2011 

Susanna Polet 
Voorzitter 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

2 
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Statuten Stichting Tjalling Koopmans College 

Naam en vestiging 
Artikel 1 
1. De stichting draagt de naam Stieliting 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 en op algemeen 

bijzondere en op antroposoltsche (de Iaatste ook bekend als `vrije school') grondslag 
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 kings wettige weg en wel door: 
a. De vorming en instandhouding van scholen voor voortgezet onderwijs op katholieke (RK) 

en 	katholiek/algemeen 	bijzondere 	(RK/AB) 	en 	katholiek/algemeen 
bijzonder/antroposofische (RK/AB/VS) grondslag; 

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 
Artikel 4 
De stichting kan zowel katholieke, katholiek/algemeen bijzondere als katholiek/algemeen 
bijzondere/antroposofische scholen in stand houden, waarbij de christelijke, humanistische en 
antroposofische beginselen van verdraagzaamheid, redelijkheid en respect en eerbied voor 
mens, natuur en milieu als gemeenschappelijke uitgangspunten van de stichting gelden. 
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 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 grondslag van de stichting dienen te 
onderschrijven. 
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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 Met 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 6 
I. Het bestuur is, met inachtnerning 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 melds 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. 
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2. Het dagelijks bestuur is bevoegd in spoedeisende gevallen besluiten te nemen 
waaromtrent in de eerstvolgende bestuursvergadering verantwoording diem te worden 
afgelegd. 

Vertegenwoordiging 
Artikel 9 
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. De 
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de secretaris tezamen 
en bij belet of ontstentenis aan hun plaatsvervangers tezamen. Zij tekenen de van het bestuur 
uitgaande stukken. 

Personeelsbeleid 
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 grondslag van de stichting, zoals omschreven in artikel 4, respecteert en loyaal zal 
meewerken aan de doelstellingen zoals die in doze statuten en in het schoolplan zijn 
omschreven. 

Directiestatuut 
Artikel 11 
I. 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. 
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2. Buiten de goedgekeurde begroting mogen geen uitgaven worden gedaan. lndien 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 tle 
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 e'en der zittende bestuursleden aanwezig is. 

5. Blanco stemmen tellen voor het behalen der meerderheid niet nice. 
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 een ander 
bestuurslid worden gemachtigd. De machtiging dient altijd schriftelijk te geschieden. 

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

9. Staken de stemmen bij stemming, niet een benoeming betreffende, dan wordt het voorstel 
geacht verworpen te zijn. 
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 een persoon behaald dan beslist het lot wie 
van deze laatsten benoemd is. 
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)aarvergadering 
Artikel 15 
1. In de jaarvergadering brengt de secretaris verslag 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 gedechargcerd. 

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. 

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 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. 
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. 
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Statutenwijziging 
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, Met voltallig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te !louden 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, 
diem een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde 
wijziging, te worden gevoegd. 

Ontbinding 
Artikel 20 
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. 
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in lid I 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 order berusting van de door de 
vereffenaars aangewezen persoon. 

6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van titel 1, Bock 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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Statutenwijziging 

Oo acht en twintig oktober tweeduizend elf, is voor mij,5 2 e 
5. 1.2.enntaris met als plaats van vestiging Rotterdam, verschenen: 	  
de 5 1 2  e 	 te dezer zake woonplaats kiezende ten kantore 	
van Leijser Notariaat, cnoLli1pr111r111311-M130-34. 3012 CL Rotterdam (Postbus 1097, 3000 
BB Rotterdam), geboren te )• 1 2.e 

5.1.2.e 
die hierbij handelde als schriftelijk gevolmg^1,271: ‘1". 	  

mevrouw Susanna POLET,  wonende te (  
geboren tE5 1 2.e 	 Dp 	• 5.1.2 e 
aekientificeerd aan de hand van een paspoort met nummer 5.1.2 e 	Jitgegeven op 
5.1.2.e 	 gehuwd, die bij het verlenen van de volmacht 	 
verklaarde: 	  
1. dat in de vergadering van het bestuur van de statutair te Tytsjerksteradiel gevestigde 

stichting Stichting Tjalling Koopmans College, kantoorhoudende te (1026 CH) 	 
Amsterdam, Durgerdammerdijk 137, ingeschreven in het handelsreaister van de 	 
Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer 5 1  2 eiierna 	
ook te noemen: "de Stichting", is besloten - met inachtneming van de wettelijke en 	
statutaire bepalingen - de statuten van de Stichting geheel opnieuw vast te stellen, 	
zoals hierna omschreven; 	  

2. dat voorts is besloten mevrouw S. Polet, voornoemd, te machtigen tot het notarieel 	
doen verlijden van de akte houdende statutenwijziging, met de macht van substitutie; 

3. dat van voormelde besluiten blijkt uit een aan deze akte te hechten kopie van de 	 
desbetreffende notulen; 	  

4. dat de statuten van de Stichting werden vastgesteld t;)ii akte van oorichting, op 	 
dertien december tweeduizend zeven verleden voor o• 2  e 	 notaris te 
Amsterdam; 	  

5. dat ter uitvoering van gemelde besluiten de statuten vanaf heden als volgt zullen 	 
luiden: 	  

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 doe! het geven van onderwijs op katholieke en op algemeen 

bijzondere en op antroposofische (de laatste ook bekend als 'vrije school') grondslag - 
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 wet door: 	  
a. De vorming en instandhouding van scholen voor voortgezet onderwijs op katholieke 	

(RK) en katholiek/algemeen bijzondere (RK/AB) en katholiek/algemeen 	  
bijzonder/antroposofische (RK/ABNS) grondslag; 	  

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 	  
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Artikel 4 	  
De stichting kan zowel katholieke, katholiek/algemeen bijzondere als katholiek/algemeen - 
bijzondere/antroposofische scholen in stand houden, waarbij de christelijke, 	  
humanistische en antroposofische beginselen van verdraagzaamheid, redelijkheid en 	 
respect en eerbied voor mens, natuur en milieu als gemeenschappelijke uitgangspunten - 
van de stichting gelden. 	  
De door de stichting in standgehouden 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 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 ten minste 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 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. 	  
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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 	 
worden afgelegd. 	  

Vertegenwoordiging 	  
Artikel 9 	  
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. De 	  
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de secretaris 	 
tezamen en bij belet of ontstentenis aan hun plaatsvervangers tezamen. Zij tekenen de 	
van het bestuur uitgaande stukken. 	  
Personeelsbeleid 	  
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 grondslag van de stichting, zoals omschreven in artikel 4, respecteert en 
loyaal zal meewerken aan de doelstellingen zoals die in deze statuten en in het 	 
schoolplan zijn omschreven. 	  

Directiestatuut 	  
Artikel 11 	  
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 geidmiddelen 	  
Artikel 12 	  
De geidmiddelen der stichting bestaan uit: 	  
a. Subsidies 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, ten gevolge 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 	 
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secretaris maakt notulen op, die door het bestuur worden vastgesteld. 	  
3. Het bestuur vergadert ten minste 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 Iaatste 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 ten minste de helft plus een der zittende bestuursleden aanwezig is. 	 

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 verkiaring indienen bij de 	 
secretaris, die gehouden is deze verkiaring bij de stemming ter vergadering openbaar 
te maken. Alsdan zal deze verkiaring 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 geschieden.- 	

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 aisdan 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 een 
persoon behaald dan beslist het lot wie van deze laatsten benoemd is. 	  

Jaarvergadering 	  
Artikel 15 	  
1. In de jaarvergadering brengt de secretaris verslag 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 ten minste veertien dagen 
Oar 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. 	  
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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, voor 	 
zover 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. 	  

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

7. De instelling van een klpkkenluidersregeling 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. 	  
Statutenwijziging 	  
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 	  
Artikel 20 	  
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 fiquidatiesaldo 	 

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 bepatingen 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. 	 
Volmacht 	  
Van gemelde volmacht aan de verschenen persoon blijkt uit een onderhandse akte 	 
houdende volmacht die aan deze akte zal worden gehecht. 	  
WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van deze 	
akte vermeld. Voordat tot voorlezing is overgegaan, is de inhoud van deze akte zakelijk 	
aan de comparant opgegeven en toegelicht. Hij heeft verklaard van de inhoud van deze 	
akte kennis te hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing 	 

5 
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daarvan geen prijs to stellen. 
Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de comparant en mij, 
notaris, ondertekend. 	  
(volgen handtekeningen) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 
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VOLMACHT WIJZIGEN STATUTEN STICHTING 

De ondergetekende: 	5. 

Susanna POLET, wonende te I 
geborer5. 1 . 2.e 	 p 
geIriPntificeerd aan de hand van een paspoort met nummer ,.). I el. . Cr.: 

op .-.5 	•.1.2 0 

	

- - 	 . . 	5. 1 .2.e 
verklaart bij deze:  

dat in de vergadering van het bestuur van de statutair te Tytsjerksteradiel 
gevestigde stichting Stichting Tjalling Koopmans College, kantoorhoudende le 
(1026 CH) Amsterdam, Durgerdammerdijk 137, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder 
dossiernummer5.1.2.e , hierna ook te noemen: "de Stichting", is besloten -
met inachtneming van de wettetijke en statutaire bepalingen - de statuten van de 
Stichting geheel opnieuw vast te stellen; 
dat voorts is besloten mevrouw S. Polet, ondergetekende voornoemd, te 
machtigen tot het notarieel doen verlijden van de akte houdende 
statutenwijziging; 
dat.van voormelde besluiten blijkt uit een aan de notaridle akte houdende 
statutenwijziging to hechten kopie van de desbetrefiende notulen; 
dat de statuten van de Stichting werden vastgesteld bij akte van oprichling, op 
derlien december tweeduizend zeven verleden voor mr. S. Laseur-Eelman, 
notaris te Amsterdam; 
gelet op het voorgaande, volmacht te verlenen aan: 

iedere medewerker werkzaam len kantore van Leijser Noiariaat le (3012 CL) 
Rotterdam, Schouwburgplein 30-34; 

speciaal om voor en namens ondergetekende to compareren bij de akte houdende 
wijziging van de statuten van gemPlr1 stichtinci, zoaAs opgesteld blijkens ontwerp van 
26 oktober 2011, en om voorts a° 1. 2.e 	 olmachtigde nuttig, 
nodig of wenselijk mocht achteil 

(Volgen legalisatie en identiteitvaststelling conform WWFT) 
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UITTREKSEL VAN DE NOTULEN 

van de bestuursvergadering van de statutair te Tytsjerksteradiel gevestigde stichting 
Stichting Tjalling Koopmans College, kantoorhoudende te (1026 CH) Amsterdam, 
Durgerdammerdijk 137, ingeschreven in het handelsreaister van de Kamer van 
Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer  1 

Datum: 24 oktober 2011 
Plaats: Amsterdam 

Aanwezig: mw. S. Polet (vz.),  5.1.2.e 

Opening 
De voorzitter opent de vergadering en constateert dat alle bestuursleden ter 
vergadering aanwezig zijn; 
De voorzitter conctudeert dal aan de vereisten voor een besluit tot statutenwijziging 
als bedoeld in artikel 16 van de statuten is voldaan, nu per 1 oktober jl. is opgeroepen 
tot de vergadering met daarbij de tekst van de integrate statutenwijziging; 

Notulen 
De voorzitter verzoekt de secretaris notulen te houden van het ter vergadering 
verhandelde; 

Voorstel tot statutenwijziging en stemming 
De voorzitter brengt in stemming het voorstel tot statutenwijziging zoals 
meegezonden bij de oproeping. De aanwezigen brengen alien hun stem uit. De 
voorzitter constateert dat alle aanwezigen voor het voorstel stemmen, zodat het is 
aangenomen. 

Besluit 
De voorzitter concludeert dal het bestuur met eenparigheid van stemmen heett 
besloten tot het wijzigen van de statuten van de stichting overeenkomstig het 
meegezonden ontwerp. 

Notariele akte 
Het bestuur wijst aan als degene die wordt belast met het doen verlijden van de 
statutenwijziging in een notariele akte: mevrouw S. Polet. Zij aanvaardt deze 
aanwijzing. 
Het bestuur verleent daarbij mevrouw S. Polet de bevoegdheid deze aanwijzing door 
te geven bij substitutie aan elk der medewerkers van het notariskantoor Leijser 
Notariaat te Rotterdam. 

Sluiting 
Niels meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 

Waarvan uittreksel, Amsterdam, d.d.: 	_2c 7t I  
5.1.2.e 	2  

a. roiepoorzingr, namens het 
bestuur 
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1, 	 Stichting Pierre Bayle Academie 

AFDV: 
CFI/ DUO 
OND/ODS 
Postbus 606 
2700 ML Zoetermeer 
	 Amsterdam, 28 oktober 201 I 

School voor VWO in Harderwijk 

Geachte medewerker DUO, 

Bijgaand treft u de aanvraag aan voor bekostiging van VWO in Harderwijk. 

In 2008 is eerder een aanvraag ingediend voor een VWO-school. Deze is toen afgewezen omdat er 
onvoldoende potentieel zou zijn. Die afwijzing blijkt achter toch niet juist te zijn geweest. In het 
bericht dat wij hierover ontvingen (d.d. 18 juni 2009, OND/ODS-08/141491 U) staat dat 
verschillende 4-cijferige p6stcode-gebieden niet (tenminste gedeeltelijk) binnen 10 kilometer 
hemelsbrede afstand van het beoogde vestigingsadres, Overveld te Harderwijk (3848 BD, zouden 
liggen. Bijvoorbeeld de gebieden 8076 (gem. Nunspeet) en 3881 (gem. Putten). Er blijken echter wel 
degelijk adressen in deze gebieden te liggen die binnen 10 kilometer afstand van de school vallen. 
Bijvoorbeeld Nunspeterweg 120, Vierhouten (8076) en Hackschaer 3, Putten (3881). Uiteraard kan 
er na zo lange tijd geen bezwaar meer gemaakt worden. We kunnen echter wel een nieuwe aanvraag 
doen. Omdat VWO een belangrijke aanvulling is vanwege de mogelijke doorstroom van leerlingen, 
doen wij u bij deze het verzoek om een VWO-school aan de scholengemeenschap voor bekostiging 
in aanmerking te nemen. 

Tot het voedingsgebied worden alle 4-cijferige postcode gebieden gerekend die geheel of gedeeltelijk 
binnen 10 kilometer van het beoogde vestigingsadres vallen. In Bijlage A is daartoe een overzicht 
opgenomen van het aantal inwoners per 4-cijferig postcodegebied in de omliggende gemeenten met 
basisscholen van gelijke richtingen als de aangevraagde school. Per postcodegebied is aangegeven of 
deze geheel of gedeeltelijk binnen 10 kilometer van het beoogde vestigingsadres valt. Als het 
centrum van het postcodegebied er buiten valt, is in de bijlage een adres vermeld dat er wel binnen 
valt, om aan te tonen dat het postcodegebied tot het voedingsgebied van de school gerekend moet 
worden. De optelling van inwoners in de postcodegebieden in het voedingsgebied is als percentage 
uitgedrukt in het totaal aantal inwoners van de gemeente. Voor de berekening van het bruto 
potentieel is alleen dit percentage van het aantal 12/13 jarigen van de gemeente meegerekend. 

In het aanvraag formulier zijn 	scholen vermeld (ongeacht richting) die binnen 10 km. van het 
Tjalling Koopmans College liggen en/of een postcodegebied tot hun voedingsgebied mogen rekenen 
dat ook tot het voedingsgebied van Tjalling Koopmans gerekend wordt. Er zijn daar geen scholen 
van gelijke richting bij en derhalve zijn bruto en netto voedingsgebied aan elkaar gelijk. 

Deze aanvraag betreft een aanvraag voor een meervoudige denominatie. De basis om hiervoor de 
interesse via indirecte meting naar interesse uit te voeren wordt geleverd in bijgaande brief van de 
minister aan van 23 januari 1995 (CFI/I/INS 95/3 M). Daarin wordt gesteld dat een school.an 
meerdere richtingen in elk van die richtingen voorziet in het verlangd onderwijs. De richting /AB 
bijvoorbeeld dient te worden opgevat als de optelsom van de richtingen 	en AB, niet als een 
unieke nieuwe richting TCA131. Dit impliceert dat om de interesse voor PC/AB te meten, de 



interesse voor PC en AB opgeteld client to worden. In deze aanvraag is drit clan ook voor de 
betrokken richtingen gednan. 

5.1.2.e 

Ifri-s. StIzan Polet 
5.1.2.e 	P.svpo.n1 
Voorzitier Stichtin,g7jallin,gKoopmans College 
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Europaweg 4 
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Bepaling van de richting van een school oi.2e
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Cerrtrale Finamci.in InstellIngen 

Uvi,  brief 
	

Onvkenmerk 	 Zoetermeer 

— 2-11-1994 
	

CFI/I/INS 95/3 m 	 23 januari 1995 

• Met uw bovengenoemde schriftelijke reactie - naar aanleiding van het 
Overleg Plan van. Scholen d:11. 	oktober 1994 - scelt u een aantal vragen 
met betrekking, tot de bepalf.ng van de richting van een school voor voortge-
sec onderwijs. Mijn reactie daarop luidt als volgt. 

1. Gelden voor elle scholen, dus ook die geen fusiebeschikking ontvangen, 
dat de besturen zelf bepalen welke denominatie de school heeft, voor welke 

richting(en) men staat ? 

Ja. In het voortgezet onderwijs zijn de besturen van bijzondere scholen 
autonoom om de richting van het door hen verzorgde onderwijs te bepalen en 
te wijzigen of aan te vullen. Een en ander blijkt ondermeer uit een 

wijziging van de statuten. 
Indien de verandering van richting een omzetting van openbaar naar bijzon-
der of vice versa betreft, is goedkeuring van de minister vereist. 

2. Toetst CUM of een bijzondere school die zegt mede te voorzien in 
openbaar onderwijs of de statuten op dat punt voldoende waarborgen kennen ? 

Ja. Indien daartoe aanleiding bistaat toetst OCenW of het karakter van 
openbaar onderwijs op de school van toepassing is. Dit kan bijvoorbeeld 
plaatsvinden bij de beoord&ling van verzoeken tot opneming van een 
school of afdeling op het Plan van Scholen of bij de beoordeling van 
afwijzing van wachtgelders in TWAO-verband. 

3. Is een opsomming van (of verwijzing hear) artikel 42 W.V.O. een voldoen-
de voorwaarde om een bijzondere school mede te erkennen als voorziend in 

openbaar onderwijs 7 

A i tttt 	wan 

A 
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Cli 
Central., Financlin tnstellingen 

Vervolgblad 

In artikel 42 W.V.O. worden de kenmerken van het openbaar onderwijs 
beschieven. Om van openbaar onderwijs te kunnen spreken dienen deze 
kenmerken in de statuten te zijn opgenomen. Daarnaast dient uiteraard het 
gedrag van het schoolbestuur hiermee in overeenstemming te zijn. Verder 
vloeit uit art. 3 Grondwet voort dat bij de benoeming van personeel geen 
sprake mag zijn van discriminatie. 

4. Kan een openbare school made voorzien in onderwijs van bijzondere 
signatuur ? Is hierbij sprake van enige toots, en zo ja door wie? 

Een openbare school kan wettelijk alleen voorzien in openbaar onderwijs. 
In een gemeenschappelijke regeling kunnen wel verenigingen of stichtingen 
deelnemen, maar het onderwijs heeft een openbaar karakter. 
Voor een deelnemende stichting of vereniging -geldt dat de statuten niet 
mogen uitsluiten dat de stichting of vereniging made openbaar onderwijs 
aanbiedt. Dit wordt getoets•t door BIZa en OCW bij de goedkeuringsprocedure 
tot deelneming in een-gemeenschappelijke regaling (artikel 96 van de wet 
gemeenschappelijke regelingen). 

5. Is een school die weer dan een richting omvat (mode) van dezelfde 
richting als een school die minimaal een richting met die school dealt ? Is 
bijvoorbeeld een samenwerkingsschool ab/pc, is die school (made) van 
dezelfde richting als een pc school of een interconfessionele school ? 

Een a.b./p.c. school verzorgt onderwijs van zowel protestants-chriscelijke 
als van algemeen bijzondere richting. Deze beide richtingen kunnen ook in 
andere samenwerkingsverbanden vertegenwoordigd zijn, zoals bijvoorbeeld in 
een interconfessionele school. 

Een a.b./p.c. school en andere samenwerkingsscholen waarvan de p.c.-
richting deal uit maakt, voorziet derhalve in verlangd onderwijs voor 
leerlingen van p.c.-signatuur. 

Voor vragen over deze brief kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur 
terechc bij het Informatiecentrum Voortgezet Onderwijs en Onderwijsverzor-
ging. U kunt dit centrum direct bereiken via het doorkiesnummer 079-531990. 

Hoogachtend, 

de staatseeretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 
T. Netelenbos, 
namens - deze, 

5.1.2.e 
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Bijlage A 
Inwoners per postcode per 2010. Bron: CBS 
Locatie school: Nieuwbouw, to realiseren in Overveld, Harderwijk (3848BT) 

Voedingsgebied 
Gemeente 	 Postcode Inwoners 	j/n 	Inwoners Voorbeeld adres binnen 10km. 
Zeewolde 	 - 3891 	5120 	j 	5120 
Zeewolde 	 • 3892 	5735 	j 	5735 
Zeewolde 	 • 3893 	6725 	j 	6725 
Zeewolde 	 • 3894 	1935 	j 	1935 
Zeewolde 	 . 3896 	590 	j 	590 
Zeewolde 	 - 3897 	710 	 0 
Zeewolde 	 ,• 3898 	205 	 205 
Zeewolde 	 . 3899 	90 	 90 
Totaal 	 21110 	 20400 

% inwoners binnen voedingsgebied: 	 96,6% 

Voedingsgebied 
Gemeente 	 Postcode Inwoners 	j/n 	Inwoners Voorbeeld adres binnen 10km. 
Ermelo 	 • 3851 	10435 	j 	10435 
Ermelo 	 . 3852 	5355 	j 	5355 
Ermelo 	 .. 3853 	10340 	j 	10340 
Totaal 	 26130 	 26130 

% inwoners binnen voedingsgebied: 	 100,0% 

Voedingsgebied 
Gemeente 	 Postcode Inwoners 	j/n 	Inwoners Voorbeeld adres binnen 10km. 
Putten 	 • • 3881 	11340 	j 	11340 Putten, Hakschaer 3 .. 
Putten 	 • 3882 	12400 	j 	12400 Putten, Beekweg 9 
Totaal 	 23740 	 23740 

% inwoners binnen voedingsgebied: 	 100,0% 

Voedingsgebied 
Gemeente 	 Postcode Inwoners 	j/n 	Inwoners Voorbeeld adres binnen 10km. 
Harderwijk 	 , 3841 	5960 	j 	5960 
Harderwijk 	 - 3842 	6595 	j 	6595 
Harderwijk 	 : 3843 	6580 	j 	6580 
Harderwijk 	 .. 3844 	9490 	j 	9490 
Harderwijk 	 , 3845 	8715 	j 	8715 
Harderwijk 	 • 3846 	120 	j 	120 
Harderwijk 	 '.3847 	620 	j 	620 
Harderwijk 	 ' 3848 	4030 	j 	4030 
Harderwijk 	 • 3849 	2820 	j 	2820 
Totaal 	 44930 	 44930 

% inwoners binnen voedingsgebied: 	 100,0% 



Bijlage A 
Inwoners per postcode per 2010. Bron: CBS 
Locatie school: Nieuwbouw, to realiseren in Overveld, Harderwijk (3848BT) 

Voedingsgebied 
Gemeente 	 Postcode Inwoners 	j/n 	Inwoners Voorbeeld adres binnen 10km.  
Nunspeet 	 • 8071 	11575 	j 	11575 
Nunspeet 	 • 8072 	8015 	j 8015 Nunspeet, Plesmanlaan 1 

	

4390 	j Nunspeet 	 ‘ 8075 	 4390 Elspeet, Merelweg 51 
Nunspeet 	 • 8076 	725 	j 	725 Vierhouten, Nunspeterweg 120 
Nunspeet 	 • 8077 	1985 	j 	1985  
Totaal 	 26690 	 26690 

% inwoners binnen voedingsgebied: 	 100,0% 
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