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Groningen 
 
• Geen aanvragen 
 
 
Friesland 
 
• Geen aanvragen 
 
 
Drenthe 
 
• Geen aanvragen 
 
 
Overijssel 
 
• Afsplitsing van afdeling Pro van RSG Tromp Meesters (openbaar) en omzetting van de 

afdeling in een zelfstandige school voor praktijkonderwijs – (75-2008-16)  
• Realisering van een nevenvestiging te Dalfsen van de Van der Capellen SG (openbaar) te 

Zwolle – (75-2008-17)  
• Afsplitsing van de afdeling gymnasium van CSG Het Noordik (PC) te Almelo en 

omzetting van de afdeling in een zelfstandig gymnasium – (75-2008-18) 
• Realisering dubbelaanbod havo op de nevenvestiging Ommen van het Vechtdal College 

(PC/RK) te Hardenberg – (75-2008-19) 
• Realisering dubbelaanbod havo/vwo op de nevenvestiging Dedemsvaart van de Van der 

Capellen SG (openbaar) te Zwolle – (75-2008-20) 
• Realisering dubbelaanbod havo op de nevenvestiging Hardenberg van SG De Nieuwe 

Veste (openbaar) te Coevorden – (75-2008-22) 
 
 
Gelderland 
 
• Omzetting van de nevenvestiging te Lent van het Maaswaal College in een zelfstandige 

school (Citadel College - PC/RK) – (75 -2008-03) 
• Realisering van lwoo op nevenvestiging Kesteren van RSG Pantarijn (openbaar) te 

Wageningen – (75-2008-13) 
• Fusie van CSG Sprengeloo (PC) te Apeldoorn met CSG De Heemgaard (PC) te 

Apeldoorn – (75-2008-21) 
• Fusie van Chr. VMBO-Harderwijk (PC) te Harderwijk en het Chr. College Nassau-

Veluwe (PC) te Harderwijk – (75-2008-26) 
 
 
 
 



Utrecht 
 
• Verplaatsing van de school voor praktijkonderwijs Dr. Vliegenthartschool (openbaar) van 

Bijnkershoeklaan naar La Bohemedreef te Utrecht – (75-2008-05) 
• Realisering van een nieuwe nevenvestiging (inclusief afsluitend mavo en lwoo) te Houten 

van het Driestar College (reformatorisch) te Gouda – (75-2008-06) 
 
 
Flevoland 
 
• Geen aanvragen 
 
 
Noord-Holland 
 
• Verplaatsing hoofdvestiging Gooise Praktijkschool (algemeen bijzonder) naar Lapersveld 

te Hilversum – (75-2008-11) 
 
 
Zuid-Holland 
 
• Reeds verleende goedkeuring voor verplaatsing van sg Ibn Ghaldoun (islamitisch) naar 

Marconiplein te Rotterdam verlengen tot en met 2010 – (75 – 2008 – 02) 
• Reeds verleende goedkeuring voor verplaatsing van de vestigingen Lisse en Hillegom 

naar nieuwe vestiging Van den Endelaan te Hillegom van het Fioretticollege (RK) 
verlengen – (75-2008-04) 

• Omzetting van de dislocatie Lyceum Oudehoven te Gorinchem van CS De Hoven (PC) in 
een nevenvestiging – (75-2008-07) 

• Fusie tussen het Stedelijk College Zoetermeer (openbaar) en de school voor 
praktijkonderwijs Het Atrium (openbaar) te Zoetermeer – (75-2008-09) 

• Reeds verleende goedkeuring voor verplaatsing van vestiging van Schubertrode naar 
Paletsingel van het Stedelijk College Zoetermeer (openbaar ) verlengen – (75-2008-10)   

• Afsplitsing van afdeling praktijkonderwijs van Scholengemeenschap Unie Noord 
(AB,RK,PC,interconfessioneel) te Rotterdam en omzetting van de afdeling in een 
zelfstandige school voor praktijkonderwijs – (75-2008-27) 

• Afsplitsing van afdeling praktijkonderwijs van Scholengemeenschap Nova College 
(AB,RK,PC,interconfessioneel) te Rotterdam en omzetting van de afdeling in een 
zelfstandige school voor praktijkonderwijs – (75-2008-28) 

• Afsplitsing van afdeling praktijkonderwijs van het Zuiderpark College 
(AB,RK,PC,interconfessioneel) te Rotterdam en omzetting van de afdeling in een 
zelfstandige school voor praktijkonderwijs – (75-2008-29) 

• Overdracht van de nevenvestiging Rijnlandlaan van het Veurs College (RK/PC) aan het 
Huygenslyceum (algemeen bijzonder) te Voorburg – (75-2008-30) 

• Fusie van de School voor praktijkonderwijs (algemeen bijzonder) te Leiden en de School 
voor praktijkonderwijs (algemeen bijzonder) te Leiden – (75-2008-31) 

 
 
 
 



Zeeland 
 
• Realisering van nieuwe nevenvestiging te Krabbendijke van het Calvijn College 

(reformatorisch) – 75-2008-01 
 
 
Noord-Brabant 
 
• Overdracht van nevenvestiging Prinsenbeek van het ROC West Brabant aan de SGM 

Breda voor Katholiek VO te Breda – (75-2008-12) 
• Verplaatsing van de hoofdvestiging van het Munnikenheide College (RK) van Streek naar 

Trivium te Etten-Leur – (75-2008-23) 
• Concentratie van alle vestigingen van SG Were Di (RK) te Valkenswaard op unilokatie 

Merendreef te Valkenswaard – (75-2008-24)  
• Verbreding lwoo-licentie op de vestiging Damocleslaan van het Pleincollege Eckart (RK) 

te Eindhoven – (75-2008-25) 
 
 
Limburg 
 
• Realisering dubbelaanbod mavo op de nevenvestiging Eijkhagenlaan van het 

Eijkhagencollege (RK) te Landgraaf – (75-2008-08)   
• Fusie van het Carbooncollege Emma (interconfessioneel) te Heerlen, het Carbooncollege 

Sint-Jan (interconfessioneel) te Hoensbroek en het Carbooncollege Rombouts 
(interconfessioneel) te Brunssum – (75-2008-14) 

• Fusie van College Rolduc Kerkrade-W (RK), College Rolduc (RK) en College Rolduc 
(RK) te Kerkrade – (75-2008-15) 
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