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Geachte 

Per telefonisch bericht, ontvangen op 14 februari 2018, heeft u bij de Inspectie 
van het Onderwijs (hierna: inspectie) met een beroep op de Wet openbaarheid 
van bestuur (hlema: Web) een verzoek om 1nrorm11tle ingediend. U vraagt 
inrormatle over de acht instellingen waarbij de Ingediende klachten betreffende 
studiekosten door de inspectie gegrond werden geacht. U wilt weten wat de aard 
is van deze klacht( en), hoe lang de inspectie monltort, of de klachten adequaat 
zijn of worden ll@rholpen door de aangesçhreven instellingen en wat dl! Inspectie 
doet als dl! Instellingen in gebreke blijven. 

1. Afh•ndelln19Procedure 
De ontvangst van uw verzoek Is schrll'telijk bevestigd bij brief van 20 februari 
2018, kenmerk 5181624. 

In de brief van 13 maart 2018, met kenmerf< 5187585, is de beslistermijn met 
vier weken verdaagd tot 11 april 2018. 

In de brief van 22 maart 2018, met kenmerk 5191071, Is aan u medegedeeld dat 
de beslistennljn met twee weken is opgeschort tot 5 april 2018 vanwege het 
vragen van zienswijzen op de voorgenomen openbaarmaking aan derde
belanghebbenden. 

Na afloop van de termijn bent u telkens van de vorderingen van de Inspectie op 
de hoogte gehouden. 

2. Wettelljk kader 
Uw verzoek valt onder de reikwîjdt• van de Web. Voor de relevante Wob-artikelen 
verwijs ik u naar de bijlage 1. 

3. Inv.n'-iatle documenten 
Op basis van uw verzoek zijn in totaal 17 document aangetrcl'fen, Inclusief 
bijlagen. 

Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bljl~e 2 bij dit 
besluit is gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende 
nummers uit de inventarislijst, zodat per document duidelijk is wat is besloten. 
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4. Zienswijzen 
U bent er over geïnformeerd in de brief van 22 maart 2018, met kenmerk 
519l071, dat er derde belanghebbenden zijn blJ de openbaarmaking van de 
documenten met nummers 1 t/m 1 7 en dat deze In de gelegenheid zijn gesteld 
hierover hun zienswijze te geven. 

Door de derde belanghebbenden zijn geen bedenkingen ingediend. 

S. Bal uit 
Ik heb besloten document nummer 1 openbaar te maken, met uitzondering van 
de persoonlijke beleidsopvattingen. Voor de motivering verwijs Ik naar het 
onderdeel Overwegingen ven dit besluit. 

Ik heb besloten de documenten met nummers 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 
openbaar te maken, met ul~ondenng van de daarin vermelde persoonsgegevens. 
Voor de motivering verwijs Ik neer onderdeel Overwegingen van dit besluit. 

Verder heb Ik besloten de documenten met de nummers J, S, 7, 9, ll. 13, 15 en 
17 openbaar te maken, met uitzondering van de daarin vermelde 
persoonsgegevens en persoonlijke beleldsopvatt1ngen. 
Voor de motivering verwijs Ik naar onderdeel Overwegingen van dit besluit. 

a. Overweglnaen 
Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lld, van de 
Wob, wordt een verzoek om informatie ingewtlllgd met inachtneming van het 
bepaalde In de artikelen 10 en 11. 

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke 
belang van een goede en democratische bestuursvoering . Het komt iedere burger 
in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen 
onderscheid worden gemaakt near gelang de persoon of de bedoeling or belangen 
van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook 
betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie 
en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het 
specifieke belang van de ve~oeker. 

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat 
openbaarmaking van de gevraagde dowmenten ultslulten<I aan u op grond van de 
Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik 
deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vinden de 
onderstaande belangenafwegingen dan ook plaats. 

Eerbjedkzjnq van de oersoonlitl<e leverzs§&l: 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geêerbiedlgd. 

a-·•·-• 
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In alle documenten staan persoonsgegevens. Het t>egr1p 'persoonsgegeven' ziet 
volgens vaste jurisprudentie niet slechts op de personalla en de hoedanigheid van 
personen, maar ook op andere gegevens die herleidbaar Zijn tot personen en 
kunnen bijdragen aan de Identificatie van die personen (Zie onder meer ABRvS 3 
februari 2010, UN BL1790). Hierbij kunt u onder andere denken aan 
contactgegevens, e-mailadressen, handtekeningen et cetera. 

Ten aanzien van de persoonsgegevens in de documenten ben Ik van oordeel dat 
het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geterbledlgd, zwaarder moet 
wegen dan het belang van openbaartield. Uit al deze documenten heb ik in 
beginsel de persoonsgegevens verwijderd. 

Voor zover het de namen van ambtenaren betreft Is hlerblJ het volgende van 
belang. Weliswaar kan, waar het gaat om beroepshalve functioneren van 
ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang 
van eerbiediging van hun persoonfljke levenssfeer. Dit ligt anders indien het 
betreft het openbaar maken van namen van de ambtenaren. Namen zijn immers 
persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
kan zich tegen het openbaar maken daarvan verzetten. 

Volgens vaste jurisprudentie dient bij de openbaarmaking van namen van 
ambtenaren onderscheid gemaakt te worden tussen ambtenaren die uit hoofde 
van hun functie in de openbaarheid treden en ambtenaren die dat niet doen (zie 
onder meer ABRvS 12 augustus 2009, ECLI :NL:RVS2009:BJ5104). Daarbij Is 
tevens van belang verschil te maken tussen openbaannaklng in de zin van de Wob 
en de opgave van een naam aan een Individuele burger die met een ambtenaar In 
contact treedt (ABRvS 18 juli 2007, ECU:NL:RVS:2007:BA9807, AB 2007/328, JB 
2007/180). 

Van openbaarmaking van voorgenoemde Informatie. wordt in beginsel afgezien 
indien het ambtenaren en derden betreft die niet uit hoofde van hun functie in de 
openbaartieid treden. De (toenmalige} Minister van OC&W doet dat wel en die 
naam heb Ik dan ook laten staan. Bij de Informatie die In de documenten In dit 
geval in het geding zijn, zijn namen van uitvoerende ambtenaren en derden die 
niet vanwege hun functie in de openbaartleid treden dan ook onleesbaar gemaakt. 
Voor hen weegt naar mijn oordeel de persoonlljke levenssfeer zwaarder dan het 
algemene, publieke belang van openbaameld van deze Informatie. 

Intern beraad en Persoonlijke IJeleidsoovattinqen 
Artikel 11, eerste Ud, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om 
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van lncern beraad, geen 
informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke 
beleidsopvattingen. 

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip "documenten opgesteld ten 
behoeve van intern beraad"' onder meer moeten worden begrepen: nota's van 
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ambtenaren en hun politieke en ambtelijk leidinggevenden, correspondentie 
tussen de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling, 
concepten van stukken, agenda's, notulen, samenvattingen en conclusies van 
Interne besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Ten aanzien 
11an deze stukken moet van de bedoeling om ze als stukken voor intern beraad 
beschouwd te zien, uitdrukkelijk blijken of met moet deze beeloellng redelijkerwijs 
kunnen vermoeden. 

Deze beperking op de informatieverplichting Is in de Wob opgenomen omdat een 
ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen die van bulten bij het Intern 
beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en - voorbereiding moet worden 
gewaarborgd. ZIJ moeten in alle openhartigheid onderlin; en met 
bewindspersonen kunnen communiceren. staatsrechtelijk zijn slechts de 
standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen rele11ant. Onder 
persoonlijke beleldsopvattlngen worden verstaan: meningen, opinies, 
commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten. 

De documenten met nummers 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 en 17 zijn opgesteld ten 
behoeve van intern ben:iod en bevatten persoonlijke beleidsopvattingen. 
Oe:ze documenten zijn ofkomstig van derden en zijn in hun originele staat geen 
documenten bestemd voor intern beraad. De bij de inspectie bewaard gebleven 
versie van die documenten bevat aantekeningen van de inspecteur en Zijn 
bewaard met het oogmerk om die versie als intern stuk te beschouwen en kunnen 
dus aa ngemerf<t worden als een stuk opgestelct ten behoeve van Intern beraad. De 
aantekeningen van de inspecteur zijn persoonlljke beleidsopvattin9en. Ik verstrek 
daarover geen informatie. Ik acht het niet in het belang van een goede en 
democratische bestuursvoering indien de standpunten van ambtenaren zelfstandig 
worden betrokken in de publieke discussi1?. Om deze reden heb ik deze informatie 
uit de documenten verwijderd. 

7. Wijze van openburm•ld ... 
De documenten, genoemd onder de numm4!rs 1 tJm 17 treft u bij dit besluit in 
kopie aan. 

De openbaar gemaakte stukken worden op www.riJksovertleld.nl geplaatst, tenzij 
er sprake Is van een individueel dossier. 

1. Afschrift ••11 bef•nghebbenden 
Een geanonimiseerd afschrift van dit besluit zend Ik aan de derde
belanghebbenden. 

o",..,... .... 
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Hoogachtend, 

Overeenkomstig het door de directeur Wetgeving en JuridllChe Zaken, nam.ns de 
minister van OnderNIJs, Culruur en Wetenschap, genomen besluit, 
Inspecteur·venen11I van het Onderwijs 

dd. Monique Vogelzan9 
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BIJiage 1 - Relevante "tlkelen "it de Wob 
Artikel 1 
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander 
materiaal dat gegevens bevat; 

b. bestuurlijke aangeiegenheld: een aangelegenheid die betrekking heeft op 
beleid van een bestuursorgaan, daoronder begrepen de voorbereiding en 
de uitvoering ervan; 

c. intem beraad : het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen 
een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het 
kader van de gezamenlijke verantwoordelfjkheld voor een bestuurlijke 
aangelegenheid; 

d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege Ingestelde 
Instantie, met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en 
waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij 
ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de Instantie zijn 
voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn van een 
adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als 
leden daarvan bc:schouwd; 

e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie, 
met ars taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel 
of gedeeltelijk Is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort 
het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de 
onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd; 

f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of 
conclusie van een or meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid 
en de daartoe door hen aangevoerde argumenten; 

g. milieu-Informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan In artikel 19.la van 
de Wet milieubeheer; 

h. hergebruik: het gebruik van Informatie die openbaar Is op grond van deze 
of een andere wet en die Is neergelegd In documenten berustend bij een 
overheidsorgaan, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel 
binnen de publieke taak waarvoor de informatie Is geproduceerd; 

i. overheidsorgaan: · 
1°. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is 
ingesteld, of 
2°. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed. 

Artikel 5 
1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om Informatie zo spoedig mogelijk, 

doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het 
verzoek is ontvangen. 

2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. 
Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schr11'telljk 
gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker. 

3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de 
termijn voor het geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de 

o .... ,.,., ... et. 
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dag na die waarop het bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat toepassing 
Is gegeven aan artikel 4 :8 van de Algemene wet bestuursrecht, tot de dag 
waarop door de belanghebbende of belanghebbenden een zienswijze naar 
voren is gebracht of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt Is verstreken. 

4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het 
bestuursorgaan daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, 
onder vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet 
worden gegeven. 

S. Indien het bestuursorgaan neeft besloten Informatie te verstrefcken, wordt de 
Informatie verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij 
naar verwachting een belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, in welk 
geval de Informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken nadat de 
beslissing is bekendgemaakt. 

6. Voor zover het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van mllleu
lnformatle: 

a. bedraagt de uiterste beslistermijn In afwijking van net eerste lld twee 
weken Indien het bestuursorgaan voornemens Is de milieu-Informatie te 
verstrekken terwijl naar verwachtlng een belanghebbende daar bezwaar 
tegen heeft; 

b. kan de beslissi~ slechts worden verdaagd op grond van het tweede lid, 
indien de omvang of de gecom~>Uceerdheld van de milieu-informatie een 
verlenging rect1tveardlgt; 

c. zijn het derde en vierde lld niet van toepassing. 

Artikel 10 
1. Het verstrekken van införmatie Ingevolge deze wet blljl't achterw~e voor 

zover dit: 
a. de eenheid van de Kroon In gevaar zou kunnen brengen; 
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
c. bedrljfs 4 en rabrlcagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de ovemeld zijn meegedeeld; 
d. pe~oonsgegevens betreft als bedoeld In paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van 

de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk 
geen Inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. 

2. Het verstrekken van Informatie ingevolge deze wet blijft eveneens 
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende 
belangen: 

a. de betrekkingen van Nedert"nd met andere staten en met intematlonale 
organisaties; 

b. de economische of nnanclële belangen van de Staat, de andere 
publiekrechtelijke lichamen of de In artikel la, onder c en d, bedoelde 
bestuursorganen; 

c. de opsporing en vervolg!ng van strafbare feiten; 
d . inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbiediging van de persoonlljke levenssfeer; 
F. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennls te kunnen 

nemen van de informatie; 

onz.,.,.,_. 
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g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of reehtspersonen dan wel 
van derden. 

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, Is niet van toepassing voorzover de 
betrokken persoon heeft Ingestemd met openbaarmaking. 

4. Het eerste Ud, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en 
het zevende Ud, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het 
milieu-Informatie betreft die betrekking heeft op emissies In het m!lieu. 
Voorts blijft in afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het 
verstrekken van milieu-informatie uitsluitend achterwege voorzover het 
belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het daar genoemde belang. 

5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is ven toepassing op het verstrekken van 
milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk 
karakter. 

6. Het tweede Ud, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het v~trekken 
van milieu-Informatie. 

7. Het verstrekken van mllleu-lnfonnatle Ingevolge deze wet blljft: eveneens 
achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende 
belangen: 

a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking hffft; 
b. de bevelflglng van beClrljVen en het voorkomen van sabotage. 

8. Voorzover het vierde lid, eerste volz1ln, niet van toepasslno is, wordt bij het 
toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-Informatie In 
aanmerking genomen of deze informatie t>etrekklng heeft op emissies In het 
milieu. 

Artikel 11 
1. rn geval van een verzoek om Informatie uit documenten, opgesteld ten 

behoeve van Intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin 
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. 

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en 
democratische bestuursvoering informatie worden ve~trekt In niet tot 
personen herleidbare vorm. I ndien degene die deze opvattingen heeft geuit 
of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft Ingestemd, kan de informatie 
In tot personen herleidbare vorm worden verstrekt. 

3. Met betrekking tot adviezen van een ambteffjke of gemengd samengestelde 
adviescommissie kitn het verstrekken van Informatie over de daarin 
opgenomen persoonfljke beleidsopvattingen plaatsvinden, Indien het 
voornemen daartoe door het oestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat 
aan de leden van de adviescommissie voor de aanvang van hun 
werkzaamheden kenbaar is gemaakt. 

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij mllleu-lnformatie het belang van de 
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattlngen afgewogen tegen het 
belang van openbaarmaking. Cnformatie over persoonlijke 
beleidsopvattingen kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare 
vorm. Het tweede lld, tweede volzin, Is van overeenkomstige toepassing. 

Olwe~• 
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" BIJiage 2 - Inventarislijst 

Nr. Beachrljylng doculMnl Dftlm leoordellng Welgertnp Afzender OntQnger ToellcNlftl 
(IUtal grond 
gewtjdgd) 

1 Bnef van Ministerie van 28-04-15 Gedeeltelijk art. 11 Wob OCW alle HO Openbaar m.u.v. persoonlijke 
OC&W aan alle instellingen openbaar instellingen en beleidsopvattingen. 
"Eigen bijdrage studentenM cc LSVb; Deze versie is een bewaarde 

ISO;VH;VSNU; versie en bevat persoonlijke 
IvhO beleidsopvattingen. De reeds 

openbare versie (schone versie) is 
te vinden via: 
bt!QS: llW'tJ.W . tW~!;:kam~r .Q)llsa 
merstu~B!Jltlás:vs:o a:gs:dnglget 
i!ll?!d• 20lSZQ!;iQ2l&Qid"ZQ15Dl 
~ 

2 E-mail van lvhO aan 7-06-17 Gedeeltelijk art. 10, lvhO Hogeschool Openbaar m.u.v. 
Hogeschool Zuyd over openbaar tweede lid, Zuyd persoonsgegevens 
'klachten eigen bijdrage ondere, 
studenten' met 1 bijlage: Wob 
overzicht extra kosten bij 
Zuvd 

3 Antwoordbrief van 29-06-17 Gedeeltelijk art. 10, Hogeschool lvhO Openbaar m.u.v. 
Hogeschool Zuyd naar openbaar tweede lid, Zuyd persoonsgegevens en persoonlijke 
aanleiding van de e-mail onder e, beleidsopvattinge,n 
van de lvhO van 7-06- Wob en art. 
2018 11 Wob 

4 E-mail van lvhO aan 7-06-17 Gedeeltelijk art. 10, IvhO Hogeschool Openbaar m.u.v. 
Hogeschool Utrecht over openbaar tweede lid, Utrecht persoonsgegevens 
'klachten eigen bijdrage ondere, 
studenten' met 1 bijlage: Wob 
overzicht extra kosten bij 
Hoaeschool Utrecht 

5 Antwoordbrief van 30-06-17 Gedeeltelijk art. 10, Hogeschool IvhO Openbaar m.u.v. 
Hogeschool Utrecht naar openbaar tweede lid, Utrecht persoonsgegevens en persoonlijke 
aanleiding van de e-mail ondere, beleidsopvattingen 



BIJiage 2 - Jnventarlslljst 

i van de IvhO van 7-06- Wob en art. 

1 2018 11 Wob 

16 E-mail van IvhO aan 7-06-17 Gedeeltelijk art. 10, lvhO Universiteit Openbaar m.u.v. 
Universiteit Leiden over openbaar tweede lid, Leiden persoonsgegevens 

1 

'klachten eigen bijdrage onder e, 
studenten' met 1 bijlage: Wob 
overzicht extra kosten bîj 

1 Universiteit Leiden 
7 Antwoordbrief van niet bekend Gedeeltelijk art. 10, Universiteit lvhO Openbaar m .u.v. 

Universiteit Leiden naar openbaar tweede lid, Leiden persoonsgegevens en persoonlijke 

1 

aanleiding van de e-mail onder e, beleidsopvattingen 
van de IvhO van 7-06- Wob en art. 
2018 11 Wob 

js E-mail van lvhO aen 7-06-17 Gedeeltelijk art. 10, lvhO Hogeschool Openbaar m.u.v. 
Hogeschool Rotterdam openbaar tweede lid, Rotterdam persoonsgegevens 

1 over 'klachten eigen onder e, 

1 
bijdrage studenten' met 1 Wob 

l bijlage: overzicht extra 
1 kosten bij Hogeschool 
1 Rotterdam 

9 Antwoordbrief van 23-06-17 Gedeeltelijk art. 10, Hogeschool lvhO Openbiiar m.u.v. 
Hogeschool Rotterdam openbaar tweede lid, Rotterdam persoonsgegevens en pe~llJke 
naar aanleiding van de e- onder e, beleidsopvattingen 
mail van de lvhO van 7- Wob en art. 
06-2018 11 Wob 

10 E-mail van IvhO aan NHTV 7-06-17 Gedeeltelijk art. 10, lvhO NHTV Openbaar m.u.v. 
over 'klachten eigen openbaar tweede lid, persoonsoegevens 
biJdrage studenten' met l onder e, 
bijlage: overzicht extra Wob 
kosten bit NHTV 

11 Antwoordbrief van NHTV 20-06-17 Gedeeltelijk art. 10, NHTV IvhO Openbaar m.u.v. 

naar aanleiding van de e- openbaar tweede lld, persoonsgegevens en per500nlijke 

mall van de Ivl'IO van 7- onder e, beleidsopvattingen 

06-2018 Wob en art. 
11 Wob 



Bijlage 2 - Inventarislijst 

12 E-mail van IvhO aan 7-06-17 Gedeeltelljk art. 10, l11hO Hogeschool van Openbaar m.u.v. 
Hogeschool van openbaar tweede lid, Amsterdam persoonsgegevens 
Amsterdam over 'klachten onder e, 
eigen bijdrage studenten' Wob 
met 1 bijlage: overzicht 
extra kosten bij 
Hogeschool van 
Amsterdam 

13 Antwoordbrief van 20-06-17 Gedeeltelijk art. 10, Hogeschool lvhO Openbaar m.u.v. 
Hoge5ehool van openbaar tweede lid, van persoonsgegevens en persoonllike 
Amsterdam naar onder e, Amsterdam beleidsopvattlngen 
aanleiding van de e-mail Wob en art. 
van de lvhO van 7-06- 11 Wob 
2018 

14 E-mail van lvhO aan Avans 7-06-17 Gedeeltelijk art. 10, lvhO Avans Openbaar m.u.v. 
over 'klachten eigefl openbaar tweede lid, persoonsgegevens 
bijdrage studenten' met 1 onder e, 
bl)lage : overzicht extra Wob 
kosten bl1 Avans 

15 Antwoordbrief van Avans 8-07-17 Gedeeltelijk art. 10, Avans lvhO Openbaar m.u.v. 
naar aanleiding van de e- openbaar tweede lid, persoonsgegevens en persoonlijke 
mail van de lvhO van 7- onder e, beleidsopvattingen 
06-2018 Wob en art. 

11 Wob 
16 E-mail van lvhO aan 7-06-17 Gedeeltelijk art. 10, lvhO CHE Openbaar m.u.v. 

Christelijke Hogeschool openbaar tweede lid, persoonsgegevens 
Ede (CHE) over 'klachten ondere, 
eigen bijdrage studenten' Wob 
met 1 bijlage: overzicht 
extra kosten bii CHE 

17 Antwoordbrief van CHE 19-06 2017 Gedeeltelijk art. 10, CHE IvhO Openbaar m.u.v. 

naar aanleiding van dè e- openbaar tweede lid, persoonsgegevens en persoonlijke 

mail van de IvhO van 7- onder e, beleidsopvattingen 

06-2018 Wob en art. 
11 Wob 




