Aanvullen en indienen
Initiatief Caribisch Nederland
Belangrijke informatie
Alle velden zijn verplicht, tenzij anders aangegeven.
Inleveren
Lever dit formulier samen met alle vereiste documenten in bij OCW in
Caribisch Nederland. De adressen van de kantoren op de eilanden vindt
u onderaan dit formulier.
Opsturen
De originele Verklaringen Omtrent het Gedrag van de bestuurders en
de leden van intern toezicht moet u tevens op papier aanleveren aan
DUO. Deze stuurt u, met de naam van uw school en het eiland van
vestiging naar:
Dienst Uitvoering Onderwijs
t.a.v. MRvNS
Postbus 30205
2500 GE Den Haag
Nederland

						
						1

							

Contactpersoon
Alle info bij vraag 1 overnemen van het formulier Melden initiatief

|

1.1 Achternaam

																											

1.2 Volledige voorna(a)m(en)

|																													
Correspondentieadres

1.3 Straatnaam en huisnummer

|																										|							

1.4 Woonplaats

																														
|																													
																						

1.5 Eiland

|																													

1.6 E-mailadres contactpersoon

|																													
											

1.7	Telefoonnummer contact
persoon

		2

				

Schoolgegevens
Alle info bij vraag 2 overnemen van het formulier Melden initiatief

2.1	Naam rechtspersoon

|

2.2	Naam school

|

2.3	Eiland van vestiging

|

2.4	Indien het een initiatief betreft
voor voortgezet onderwijs, en
het eiland van vestiging Sint
Eustatius of Saba is:
	Bent u voornemens een CXCaanwijzing voor uw school aan
te vragen?

			
n Ja		

				 				

n Nee

50304-002

2 van 3

2.5	Type onderwijs

n Openbaar		

				 				

n Bijzonder
2.6 Sector en aanleiding

			

2.7 Onderwijssoorten

n Primair onderwijs, nieuwe school
n Voortgezet onderwijs 		 					
n Nieuwe school
n Nevenvestiging
n Uitbreiding aanbod bestaande school of scholengemeenschap							
n Vbo > kies het profiel							
n Bouwen, Wonen en interieur			 n
n Mobiliteit en transport					 n
n Economie en ondernemen				 n
n Horeca, bakkerij en recreatie			 n
n Media, vormgeving en ICT				 n

Produceren, Installeren en Energie
Dienstverlening en producten
Groen
Maritiem en techniek
Zorg en Welzijn

n Mavo 			
n Havo			
n Vwo

						3

Kwaliteit
Max 3000 karakters

3.1 Beschrijving onderwijskundig 		
concept

Type document																Toelichting
3.2 Mee te sturen documenten

n Uitnodiging voor gesprekken met openbaar lichaam van 			
eiland van vestiging school en bevoegd gezagsorganen van
school/scholen in het voedingsgebied

Deze uitnodigingen moeten worden meegestuurd

n	Bewijs van belangstelling 												
Het rapport met de resultaten van de belangstellingsmeting en de berekening van het verwachte
aantal leerlingen moet worden meegestuurd		
n	Deugdelijkheidseisen en kwaliteit 										
Hier geeft u aan hoe u invulling geeft aan de deugdelijkheidseisen en overige elementen van kwaliteit.
Zie de website voor meer informatie.
Als u wilt, kunt u hier aangeven welke documenten u nog meer meestuurt.
Overige documenten

						4
4.1

Namen bestuurders
> Lees de toelichting onder 4.3

|

Bestuur en intern toezicht
																
|																													
																						
|																													
|																													
																							
|																													
|																													
																								
		

3 van 3
4.2

Namen leden intern toezicht
> Lees de toelichting onder 4.3

|																													
|																													
|																													
|																													
|																													
Type document																 Toelichting

4.3

Mee te sturen documenten

						5

n Verklaringen Omtrent het Gedrag van						 Voor iedere bestuurder en lid van intern toezicht moet een 			
bestuurders en leden intern toezicht 						 Verklaring Omtrent het Gedrag aanwezig zijn met screenings			
																						 profiel onderwijs.
																						Deze VOG’s mogen op het tijdstip van indiening van het initiatief
niet ouder zijn dan 6 maanden. De originele, papieren VOG’s
moeten separaat aan DUO worden toegestuurd.
n Gewaarmerkt uittreksel uit het handelsregister		
van de Kamer van Koophandel

Dit document moet worden meegestuurd.

n Statuten rechtspersoon

Dit document moet worden meegestuurd.

Ondertekening
Dag			Maand		Jaar							Plaats

		 |			

	
Naam ondertekenaar

|			
Handtekening

|

Contactgegevens RCN kantoren in Caribisch Nederland
Vestiging Bonaire
Bezoekadres
Kaya L.D. Gerharts 12 (Belastingkantoor, verdieping 2)
Kralendijk
E-mail: ocw@rijksdienstCN.com
Tel.: +599 715 8319
Vestiging Sint Eustatius
Bezoekadres
Cottage Road 6
Oranjestad
E-mail: ocw@rijksdienstCN.com
Tel.: +599 318 3370 / 3371 / 3372
Vestiging Saba
Bezoekadres
Matthew Levenstone road
The Bottom
E-mail: voltaire.simmons@rijksdienstcn.com
Tel.: +599 416 3934

DUO en uw gegevens
DUO gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de registratie van het initiatief en houdt zich daarbij aan de AVG richtlijnen.

