
12 

5.1, lid 2, sub e 

Van: 	 5 1 lid 2 sub s:  @gmail.com  namens Suzan Polet  5 1 2 e 
	 @svpo.nl> 

Verzonden: 	 donderdag 20 december 2012 10:56 
Aan: 	 5.1 Id 2, sub e 

Onderwerp: 	 Re: Aanvraag BRIN Tjalling Koopmans College 

Geachte  5,1 
	

2. sub e 

Via dhr. van Denderen heb ik uw email ontvangen. Dank voor de reactie. We zullen het verzoek indienen bij DUO. 
Graag maak ik gebruik van de mogelijkheid om alvast een Brinnummer te reserveren en BEK te informeren over ons 
voornemen. 

Kunt u mij het betreffende Brinnummer alvast doorgeven? 

Vriendelijke groet en alvast fijne feestdagen, 

Suzan Polet 

	 Forwarded message 	 
From: 5 -I. lid 2. sub e 	1. lid 2 sub  e@dUO.nl>  
Date: 2012/12/20 
Subject: RE: Aanvraag BRIN Tjalling Koopmans College 
To: Misha van Denderen  I e 	_@svpo.n I> 

Geachte heer Van Denderen, 

In reactie op uw mail kan ik u als volgt informeren. 

U kunt een schrifteliik verzoek om startbekostiging indienen bij de afdeling BEK (bekostiging) van DUO Zoetermeer 
(Postbus 606, 2700ML Zoetermeer). De afdeling OND/ODS (speciale taken) kent in samenspraak met de afdeling 
BEK een Brinnummer toe. De afdeling OND/ODS kan vooruitlopend op het besluit van de afdeling BEK desgewenst 
alvast een Brinnummer (zonder ingangsdatum) voor de school in oprichting reserveren maar dat staat volledig los 
van de uitkomst van de besluitvorming bij de afdeling BEK over een verzoek om bekostiging. 

Voor wat betreft de bepaling van de datum waarop de bekostiging een aanvang kan nemen verwijs ik u graag naar 
de wettelijke bepalingen op dat punt. Daarbij merk ik het volgende op. 

Het Tjalling Koopmans College Hardegaryp is zonder jaartal geplaatst op het Plan van Scholen 2009-2010-2011 
(PvS 2009). Het PvS 2009 is het laatste plan dat onder de "oude" wet- en regelgeving van voor 1-8-2008 is 
vastgesteld. Het PvS 2009 valt onder de bepalingen van het overgangsrecht bij de wetswijziging van 1 augustus 
2008 (Staatsblad 2008 nr. 296). Artikel III (Invoerings- en overgangsrecht) tweede lid, regelt de aanvang van de 
bekostiging voor scholen die op het laatste plan zijn geplaatst. De tweede volzin van voornoemd artikel luidt als 
volgt: 



"De bekostiging van een school die bij de inwerkingtreding van deze wet op het in de eerste volzin bedoelde plan 
van scholen staat, vangt aan op 1 augustus van enig kalenderjaar en niet eerder dan een jaar nadat het bevoegd 
gezag heeft aangetoond dat burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente de benodigde 
huisvesting voor het eind van dat jaar ter beschikking zullen stellen, doch uiterlijk in het zesde kalenderjaar nadat de 
school voor het eerst zonder jaartal op bedoeld plan is geplaatst." 

Ook in artikel 66, 4e lid van de WVO, zoals dat sinds 1 augustus 2008 luidt, is geregeld dat de bekostiging van een 
school aanvangt per 1 augustus van het kalenderjaar jaar volgend op het kalenderjaar waarin het bevoegd gezag 
voor 1 augustus heeft aangetoond dat burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente uiterlijk met 
ingang per 1 augustus van eerstgenoemd kalenderjaar de benodigde huisvesting ter beschikking zullen stellen. 

lk hoor graag van u of u wilt dat ik alvast een Brinnummer voor de school reserveer. Verder zal ik de afdeling BEK 
informeren over uw voornemen een verzoek om bekostiging in te dienen. 

Met vriendelijke groeten, 

5.1 id 2. sub e 

5.1 lid 2. sub e 

079-32 

Van: 5 1 lid 2. sub eigiriall.COM  [mailto:s.i, lid 2. sub e(d).gmail.com]  Namens Misha van Denderen 
Verzonden: maandag 10 december 2012 14:09 
Aan: 	2 sLco 
Onderwerp: Aanvraag BRIN Tjalling Koopmans College 

Geachte 	' 

Inmiddels kunnen we met zekerheid aankondigen dat het Tjalling Koopmans College te Hurdegaryp per 1 
aug. 2013 de deuren opent. De gemeente heeft huisvesting ter beschikking gesteld en met de werving van 
leerlingen zijn we gestalt Aanstaande zaterdag is de eerste (volgeboekte) open dag. 
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Wij willen de minister dan ook verzoeken om te voorzien in een BRIN nummer. Voorts willen wij de 
minister verzoeken om te voorzien in startbekostiging. Bijgaand treft u de verklaring aan van de gemeente. 

Kunt u aangeven op welke wijze wij de aanvraag voor een BRIN-nummer moeten doen? Is daar een 
formulier voor beschikbaar of dienen wij de bovenstaande tekst per brief met bijvoeging van de 
huisvestingsverklaring van de gemeente aan u toe te sturen? 

Met vriendelijke groet, 

Stichting voor Persoonlijk Onderwijs 

Misha van Denderen 

Voorzitter 

5.1, lid 2, sub e 

5.1.2.e 	(i4svpo.n1 

Tjalling Koopmans College 
Suzan Polet 
Directeur 
5.1, lid 2. sub e 

5.1, lid@svpo.nl  
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5.1, lid 2, sub e 

Van: 	 5 	lid 2. sub e 
Verzonden: 	 donderdag 26 april 2012 08:33 
Aan: 	 Misha van Denderen 
CC: 	 5.1.. lid 2, sub e 
Onderwerp: 	 RE: Aanvulling onderwijsaanbod 

Geachte heer Van Denderen, 
De minister heeft de besluitvorming over de aanvragen van de Stichting Mezquita College, de Stichting Tjalling 
Koopmans College en de Stichting Pierre Bayle Academie uitgesteld tot 1 augustus 2012 in verband met een 
adviesprocedure bij de Onderwijsraad. De brieven waarmee u hierover wordt geInformeerd zijn op 24 april 2012 
gezonden naar het postbusnummer dat is vermeld op de aanvraagformulieren en hebben waarschijnlijk uw e-main 
gekruist. 
Met vriendelijke groet 
5 1. lid 2 sub e 

DUO Zoetermeer 
5.1.lid 2, sub e 

079-323- 

Van: I  lid 2 sub o@gmail.com  [mailto: 1,  lid 2, sub  e @gmailicom] Namens Misha van Denderen 
Verzonden: woensdag 25 april 2012 20:11 
Aan:  5.1, lid 2, sub e 
Onderwerp: Aanvulling onderwijsaanbod 

Geachte  5. 1. lid 2. sub 

In oktober 2011 hebben wij verzoeken gedaan voor opname van enkele scholen op het plan van scholen. De 
belangrijkste aanvragen betreffen aanvullingen op het onderwijsaanbod voor al eerder in het plan 
opgenomen scholen (vwo in Geldermalsen, havo in Hardegarijp). 

Wij hebben tot op heden nog geen bericht ontvangen over de beslissing van de minister over deze aanvragen 
- ook niet dat de beslissing mogelijk langer op zich laat wachten. Graag verneem ik van u op welke termijn 
we deze beslissing mogen verwachten. 

Met vriendelijke groet, 

Stichting voor Persoonlijk On d crwijs 
Misha van Denderen 
Voorzitter 
5.1 .2 e 	Sri s po.n1  
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5.1, lid 2, sub e 

Van: 	 5 I. lid 2. 2,E.15 e@gmail.com  namens Misha van Denderen <5.1, lid 2. 	@svpo.nl> 
Verzonden: 	 woensdag 23 mei 2012 18:25 
Aan: 	 5.1. lid 2. sub e 
Onderwerp: 	 Re: Bezwaar Pierre Bayle Academie tegen openbaarmaking aanvraag VWO 

Geachte  1.  lid 2. sub e, 

Het verzoek is digitaal ingediend bij de rechtbank Amsterdam. Wij hebben een ontvangsbevestiging daarvan 
gekregen (met dossiernummer 120510), maar nog geen bericht over de behandeling ontvangen. 

Met vriendelijke groet, 

Stichting voor Persoonlijk Onderwijs 
Misha van Denderen 
Voorzitter 
5.1. lid 2. sub e 

5.1.2.e 	@svpo.n1  

2012/5/215.1. lid 2. sub e 5.1, lid 2. sub e  @duo.nl>  

Geachte heer Van Denderen, 

Kunt u s.v.p. aangeven bij welke rechtbank u het verzoek heeft ingediend? lk vraag dat omdat de rechtbank ons 
gewoonlijk binnen drie tot vier werkdagen na indiening van het verzoek om een voorlopige voorziening over het 
verzoek informeert en een datum voor een zitting aangeeft. Voor zover ik kan nagaan heeft onze juridische afdeling 
tot op heden nog niets van de betreffende rechtbank vernomen. Wellicht is er wat mis gegaan met de 
correspondentie tussen de rechtbank en DUO en ik zou daarom graag even contact opnemen met de rechtbank.• 

Met vriendelijke groet 

5 	lid 2. sub e 

079-323' 

Van: 5 .1. lid 2, sub  eggMall.COM  [mailto51  lid 2. sub  egmail.com]  Namens Misha van Denderen 
Verzonden: donderdag 10 mei 2012 16:57 
Aan:  
Onderwerp: Bezwaar Pierre Bayle Academie tegen openbaarmaking aanvraag VWO 

Geachte  5.1. lid 2. sub s, 



Namens de Pierre Bayle Academie heb ik de rechtbank gevraagd om een voorlopige voorziening tegen de 
voorgenomen openbaarmaking van de aanvraag voor VWO, voorzover die aanvraag door de aankondiging 
van openbaarmaking niet al openbaar gemaakt is. Dat laatste betreur ik ten zeerste. 

Hieronder treft u de tekst van het verzoek om voorlopige voorziening aan. 

Met vriendelijke groet, 

Stichting voor Persoonlijk Onderwijs 

Misha van Denderen 

Voorzitter 

De minister van Onderwijs heeft een verzoek ontvangen in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) van de 
Besturenraad, de organisatie•van Protestantse Schoolbesturen. De Besturenraad vraagt met een beroep op de WOB 
inzage in een aanvraag voor een nieuwe school die de stichting Pierre Bayle Academie (PBA) bij de minister heeft 
ingediend. 

De PBA heeft eerder van de minister toestemming gekregen om VMBO-t en Havo aan te bieden in Geldermalsen. De 
PBA vraagt nu orn ook VWO te mogen aanbieden. Het is deze aanvraag waar de Besturenraad inzage in wenst te 
krijgen. 

De minister is van plan om de aevraagde informatie aan de Besturenraad toe te zenden. Als vertegenwoordiger van de • 
PBA heb ik hiertegen bezwaar gemaakt, maar naar mening van de minister is dit bezwaar onvoldoende gemotiveerd en 
is de minister derhalve van plan om de gevraagde informatie toe te zenden. Ik tegen hiertegen beroep aan, op grond 
van WOB art.10 lid ic, lid 2f en 2g. 

Het plan om ergens een vestiging van een school te starten is concurrentiegevoelige informatie. Een nieuwe school 
moet in korte tijd voldoende leerlingen aantrekken. Doet de school dat niet, dan wordt zij aiweer spoedig door de 
minister gesloten op grond van de Wet Voortgezet Onderwijs art.107. In de werving verkeerd de nieuwe school in 
concurrentie met de omliggende scholen. Hoe sterk deze concurrentie is, vermag de situatie in Geldermalsen aan te 
geven. 

In Geldermalsen staat een school voor VMBO,.de Lingeborgh. De school voelt zich door de komst van de PBA dermate 
bedreigd, dat zij een fusie zal aangaan met een school in Culemborg. Met deze fusie hoopt de bestaande school sterker 
te staan in de concurrentie met PBA: "(...) er is concurrentie te verwachten van de Pierre Bayle Academie, die 
toestemming heeft om in Geldermalsen een scholengemeenschap voor vmbo/havo op protestants-christelijke grondslag 
te beginnen. Of dat ook werkelijk gebeurt - dat zou voor 2014 in gang gezet moeten worden - is nog onduidelijk, maar 
het heeft in ieder geval meegespeeld in de overwegingen van de Lingeborgh en Lek & Linge." (uit: Culemborgse 
Courant, 29 feb.2012). 

Behalve de Lingeborgh in Geldermalsen zelf, zullen enkele scholen in de wijdere omgeving mogelijk de concurrentie van 
PEA voelen. Deze scholen, voorzover van Protestantse signatuur, warden door de Besturenraad vertegenwoordigd. 	• 

Het is in de bovengeschetste situatie helder dat de aanvraag voor PBA om ook VWO te mogen aanbieden, 
concurrentiegevoelig is. De Besturenraad zou er als vertegenwoordiger van de (omliggende) Protestantse scholen 
voordeel bij hebben om als eerste geinformeerd te worden over de plannen van PBA om ook VWO aan te bieden. 
Verstrekking van de informatie aan de Besturenraad is derhalve in strijd met WOB art.10 lid 2f. 

Omdat de bij de Besturenraad aangesloten scholen zich na publicatie van de gegevens voortijdig kunnen voorbereiden 
op de komst van een VWO aan de PBA, is sprake van onevenredige bevoorderling van deze scholen en onevenredige 
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benadeling van de PBA. De minister handelt derhalve in strijd met WOB art.10 lid 2g. 

Vanwege de concurrentiegevoeligheid van de informatie moet de PBA er daarom van uit kunnen gaan dat haar 
aanvraag door de minister vertrouwelijk zal worden behandeld. Publicatie van de aanvraag is daarom ook in strijd met 
WOB art.10 lid ic. 

Feitelijk heeft de minister de informatie echter al lang verstrekt. In een brief d.d. 25 april 2012 schrijft de minister 
namelijk aan de Besturenraad (kenmerk minister: OND/ODS-2012/23990): 

"U hebt gevraagd om de volgende informatie: 
1. de door PBA (...) ingediende aanvraag voor een nieuwe school voor vwo in Geldermalsen. 
2. (...) 
3. indien van toepassing de reeds genomen beslissing op voornoemde aanvraag. 

Ik heb besloten (deels) aan uw verzoek tegemoet te kornen en de informatie waarom u verzocht, opgenomen in de 
documenten met de nummers 1 (...) openbaar te maken (...). 

Wat document 3 betreft, deel ik u mede dat er nog geen beslissing op de aanvraag is genomen." 

Bovenstaand citaat lea er geen twijfel over bestaan dat PBA een aanvraag voor VWO heeft ingediend. De minister heeft 
hiermee de belangen van PBA met voeten getreden en heeft bovendien gehandeld in strijd met de bepaling in WOB 
art.6 lid 5, waarin staat dat de informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is bekend 
gemaakt. De kern van de informatie was echter al direct bekend gemaakt. De brief d.d. 25 april 2012 (OND/ODS-
2012/23990) had nooit verzonden mogen worden aan de Besturenraad. 

Op grond van bovenstaande vraag ik van u een voorlopige voorziening waarin de minister verboden wordt om tot 
publicatie van de gevraagde gegevens over te gaan 

3 
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5.1, lid 2, sub e 

Van: 	 5.1, lid 2. sub e@gmail.com  namens Misha van Denderen 5.1, lid 2, sub  @svpo.nl> 
Verzonden: 	 dinsdag 17 april 2012 16:17 
Aan: 	 5 1 lid 2, sub e 
Onderwerp: 	 Re: WOB verzoek school voor VWO in Geldermalsen 

Geachte 5.1. lid 2. sub e, 

We hebben ons uiterste best gedaan om een goede berekening te maken en we hebben de denominatie van 
omliggende scholen ditmaal niet met informatie van de onderwijsinspectie (het probleem in Hoogkarspel) maar met 
de publicatie van instellingen van OCW gemaakt. 

Een controleslag door de Besturenraad is wat ons betreft daarom onnodig. Wij verlenen geen toestemming voor de 
verstrekking van de gevraagde gegevens. 

Met vriendelijke groet, 

Stichting voor Persoonlijk Onderwijs 
Misha van Denderen 
Voorzitter 

2012/4/175.1,  lid 2, sub e <5.1. lid 2. sub  e@duo.nl>  

Geachte heer Van Denderen, 

Van de Besturenraad (centrum voor christelijk onderwijs) kreeg ik een verzoek in het kader van de Wet 
Openbaarheid van Bestuur inzake uw aanvraag voor stichting van een school voor vwo aan de reeds goedgekeurde 
school voor mavo en havo in Geldermalsen van de Stichting Pierre Bayle Academie. 

De Besturenraad vraagt de volgende informatie/documenten op: 

• de door de Stichting Pierre Bayle Academie dan wel enig ander (rechts)persoon in het jaar 2011 ingediende 
aanvraag voor het stichten van een nieuwe school voor vwo in Geldermalsen. 

• alle informatie/documenten die verband houden met dan wel tezamen met voornoemde aanvraag zijn 
ingediend. 

• indien van toepassing de reeds genomen beslissing op voornoemde aanvraag. 

lk verzoek u vriendelijk om aan te geven of u er bezwaar tegen heeft dat ik de gevraagde informatie/documenten 
verstrek. 

Met vriendelijke groet 

! 5 1 115 2 sub e 

DUO Zoetermeer 

5.1, lid 2, sub e 

079-323 
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