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Melden
Initiatief Caribisch Nederland

Belangrijke informatie 
Alle velden zijn verplicht, tenzij anders aangegeven.
De contactpersoon gegevens worden uitsluitend gebruikt door DUO en 
de Inspectie van het Onderwijs voor eventuele vragen.
 
De met een * gemarkeerde velden worden op 1 juli gepubliceerd op 
duo.nl. Ouders kunnen zich hier informeren over nieuwe scholen.
 
Inleveren
Lever dit formulier in bij OCW in Caribisch Nederland. De adressen van 
de kantoren op de eilanden vindt u onderaan dit formulier.

      1          
         
1.1 Achternaam

 
1.2 Volledige voorna(a)m(en)

 
1.3 Straatnaam en huisnummer
 
 
1.4 Woonplaats
 

1.5 Eiland

 
1.6 E-mailadres contactpersoon

 
1.7  Telefoonnummer contact-

persoon 
  
      2     
 
2.1  Voorgenomen naam school*

2.2  Eiland van vestiging*

2.3  Indien het een initiatief betreft 
voor voortgezet onderwijs, en 
het eiland van vestiging Sint 
Eustatius of Saba is: bent u 
voornemens een CXC-aanwijzing 
voor uw school aan te vragen?

2.4  Type onderwijs*

 
 

2.5  Sector en aanleiding*

Contactpersoon
 
|
                           

|                             
Correspondentieadres

|                          |       
 
                              
|                             
                       

|                             
 

|                             
            
 

 

Schoolgegevens 

|
 
|
                

n	 Ja  
             
n	 Nee

n	 Openbaar  
             
n	 Bijzonder
	
	
n	 Primair onderwijs, nieuwe school

n	 Voortgezet onderwijs        
 n		 Nieuwe school  
 n		 Nevenvestiging
 n		 Uitbreiding aanbod bestaande school of scholengemeenschap
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2.6  Onderwijssoort*

       

      3         

3.1  Een beschrijving van uw initiatief 
voor de website van DUO. Hier-
mee kunt u ouders en leerlingen 
enthousiast maken voor uw 
initiatief.* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 E-mailadres school*

 
 3.3  Website school*
 
 
3.4 Telefoonnummer school* 

      4
 
4.1 Methode belangstellings- 
 meting*  

      5  
   
5.1  Naam rechtspersoon*    
5.2 Nummer inschrijving Kamer 
 van Koophandel          6            

	
n				Vbo > kies het profiel       
	 n   Bouwen, Wonen en interieur   n   Produceren, Installeren en Energie
	 n   Mobiliteit en transport     n   Dienstverlening en producten
 n   Economie en ondernemen    n   Groen
	 n   Horeca, bakkerij en recreatie   n   Maritiem en techniek
	 n   Media, vormgeving en ICT    n   Zorg en Welzijn
 
n		 Mavo    

n		 Havo   

n		 Vwo
 

Publicatie

Max 2000 karakters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
|                           

Optioneel

|                       
Optioneel              

Belangstellingsmeting 
                
n		 Ouderverklaring                   

n		 Marktonderzoek                           

Rechtspersoon 

|
                

                   

 
Ondertekening

Dag   Maand  Jaar       Plaats

  |   
Naam ondertekenaar

|   
Handtekening

|

 
 
 
 
 
 
 
 
 DUO en uw gegevens

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



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
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