OVEREENKOMST

RTC

MIDDEN–BRABANT

A. Het bestuur van de Stichting Biezonderwijs, statutair gevestigd te Tilburg en kantoorhoudende te (5017 AN) Tilburg aan de Piushaven 6, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41095418; overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
heer drs. D.S.C. Ensberg-Kleijkers, hierna te noemen ‘partij A.’;
B. Het bestuur van de Stichting Katholiek Bijzonder Onderwijs Oisterwijk/Moergestel
(Stichting Boom), statutair gevestigd te Oisterwijk en kantoorhoudende te (5061 XA) Oisterwijk aan de Schoolstraat 5, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer
41098875; overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door
J.L.P.M. Zeeuwen, hierna te noemen ‘partij B.’;
C. Het bestuur van de Stichting BRAVOO (Brabants Verenigd Openbaar Onderwijs), statutair gevestigd te gemeente Loon op Zand en kantoorhoudende te (5144 ND) Waalwijk aan de
Prof. Eykmanweg 7c, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 18072446;
overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door Drs. R. Venema, hierna te
noemen ‘partij C.’;
D. Het bestuur van de Stichting “De Oude Vrijheid”, Stichting voor Katholiek Onderwijs in
de Gemeente Hilvarenbeek, statutair gevestigd te Hilvarenbeek en kantoorhoudende te
(5081 VH) Hilvarenbeek aan de Schoolstraat 38, ingeschreven in de Kamer van Koophandel
onder nummer 41098880; overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de heer A. van Leuven MEd, hierna te noemen ‘partij D.’;
E.

Personele unie Primair Onderwijs Edu-Ley Goirle, formeel bestaande uit:
a. Stichting BOOG (Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle), statutair gevestigd te Goirle
en kantoorhoudende te (5051 WK) Goirle aan de Hoogen Dries 3, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 54514800;
b. Stichting SKBG (Stichting Katholiek Basisonderwijs Goirle), statutair gevestigd te
Goirle en kantoorhoudende te (5051 WK) Goirle aan de Hoogen Dries 3, ingeschreven in de
Kamer van Koophandel onder nummer 41095476;
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.M.T.M. van Aanholt, hierna te noemen ‘partij E.’;

F.

Het bestuur van de Stichting Jan Ligthartgroep Tilburg, statutair gevestigd te Tilburg en
kantoorhoudende te (5017 AN) Tilburg aan de Piushaven 6, ingeschreven in de Kamer van
Koophandel onder nummer 41095173; overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.H.A. Jansen, hierna te noemen ‘partij F’;

G. Het bestuur van de Stichting Gabriël, statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch en kantoorhoudende te (5223 KE) ‘s-Hertogenbosch aan de Kooikersweg 303, ingeschreven in de Kamer van
Koophandel onder nummer 41081019; overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Drs. W.P.A.J.A. de Jong, hierna te noemen ‘partij G.’;
H. Het bestuur van de Stichting Mytylschool Tilburg, statutair gevestigd te Tilburg en kantoorhoudende te (5022 KE) Tilburg aan de Professor Stoltehof 1, ingeschreven in de Kamer van
Koophandel onder nummer 41096630; overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door J.J. Hoekjen, hierna te noemen ‘partij H.’;
I.

Het bestuur van de Stichting OPMAAT, statutair gevestigd te Tilburg en kantoorhoudende te
(5017 AN) Tilburg aan de Piushaven 6, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 18083945; overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer
M.H.F. Liebregts, hierna te noemen ‘partij I.’;
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J.

Het bestuur van de Stichting Saltho-onderwijs, statutair gevestigd te Boxtel en kantoorhoudende te (5282 WV) Boxtel aan de Bosscheweg 139H, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41080942; overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de heer Drs R.S. Hofkes, hierna te noemen ‘partij J.’;

K. Het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Tilburg Zuid-Oost, statutair gevestigd
te Tilburg en kantoorhoudende te (5017 AN) Tilburg aan de Piushaven 6, ingeschreven in de
Kamer van Koophandel onder nummer 41098096; overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer A.F. Graumans, hierna te noemen ‘partij K.’;
L.

Het bestuur van de Stichting Leerrijk!, statutair gevestigd te Waalwijk en kantoorhoudende
te (5144 ND) Waalwijk aan de Prof. Eykmanweg 7b, ingeschreven in de Kamer van Koophandel
onder nummer 41099580; overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de heer Drs. D.J. Kievith, hierna te noemen ‘partij L.’;

M. Het bestuur van de Stichting Tangent, Palet van basisscholen en peuterspeelzalen, statutair gevestigd te Tilburg en kantoorhoudende te (5026 RR) Tilburg aan de J. Asselbergsweg
80, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 18050563; overeenkomstig haar
statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door A.P.B.I. Godefrooij, hierna te noemen ‘partij M.’;
N. Het bestuur van de Stichting Xpect Primair, statutair gevestigd te Tilburg en kantoorhoudende te (5026 RR) Tilburg aan de J. Asselbergsweg 38, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41095503; overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door H.F.H.M. van Daelen, hierna te noemen ‘partij N.’;

O. Het bestuur van de Stichting Het Driespan, statutair gevestigd te Etten Leur en kantoorhou-

dende te (4873 AZ) te Etten Leur aan de Hof van den Houte 61, ingeschreven in de Kamer van
Koophandel onder nummer 20096129; overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R.S. Hofkes, hierna te noemen ‘partij O.’;

tezamen te noemen ‘RTC-deelnemers’,
in aanmerking nemende dat:

de sociale partners in het onderwijs - verenigd in het Arbeidsmarktplatform PO en de Stichting
Participatiefonds (hierna te noemen ‘PF’), in het kader van het Sociaal Akkoord een plan hebben
opgesteld ter voorkoming van gedwongen ontslagen van leraren en ter benoeming van jonge
leraren in het primair onderwijs, hierna te noemen ‘het sectorplan’;


dit sectorplan besturen van scholen voor primair onderwijs, in gebieden waar sprake is van een
dalend leerlingaantal, stimuleert – onder meer via subsidieverlening - tot samenwerking, gericht
op het voorkomen van gedwongen ontslagen van medewerkers en op het bevorderen van instroom van jonge medewerkers in het onderwijs;



de uitvoering van dit sectorplan in handen is gelegd van het PF, die hiertoe de Subsidieregeling
Regionale Transfercentra PO heeft vastgesteld, hierna te noemen ‘de subsidieregeling’, die gepubliceerd is in de Nederlandse Staatscourant van 29 juli 2014 (nr. 21461);



de RTC-deelnemers hebben vastgesteld dat in de regio waarin zij onderwijs verzorgen sprake is
van een dalend leerlingaantal;



de RTC-deelnemers voorts hebben uitgesproken de wens te hebben met elkaar te willen samenwerken ten einde ontslag van leerkrachten te voorkomen en in staat te blijven om jonge leerkrachten te benoemen om ze op deze wijze te behouden voor de (regionale) onderwijsarbeidsmarkt;



de RTC-deelnemers hebben besloten tot de gezamenlijke opzet en uitvoering van activiteiten
gericht op versterking van de onderwijswerkgelegenheid in de regio waarin zij onderwijs verzorgen;
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de RTC-deelnemers bij het nemen van hun besluit allen het advies hebben gevraagd van hun
(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad;



alle betrokken (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden en Raden van Toezicht ter zake
deze samenwerking een advies c.q. instemming hebben uitgebracht;



de RTC-deelnemers hun inhoudelijke samenwerking ter zake willen vormgeven via deze overeenkomst,

overwegende dat:


de RTC-deelnemers als eerste activiteit een vervangingsdienst wensen in te richten en overigens
activiteiten willen ontplooien die de doelstelling van de samenwerking ondersteunen en versterken;

komen het volgende overeen:
Afdeling A. Algemeen
Regionaal transfercentrum
Artikel 1
1. De RTC-deelnemers richten met elkaar een regionaal transfercentrum in, als bedoeld in het sectorplan, hierna te noemen ‘het RTC’.
2. Het RTC heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid maar is gebaseerd op deze contractueel overeengekomen samenwerking.
3. De samenwerking als bedoeld in de vorige leden voldoet aan alle eisen die ter zake worden
gesteld in de subsidieregeling.
4. Elk der voornoemde partijen A. tot en met O. is gehouden om te voldoen aan de voor hem
geldende eisen die voortvloeien uit de subsidieregeling, deze overeenkomst of op deze overeenkomst gebaseerde regelingen. Indien, nadat deze overeenkomst in werking is getreden, nieuwe
partijen deel gaan nemen aan deze overeenkomst, is op deze nieuwe partijen het bepaalde in de
vorige volzin van overeenkomstige toepassing.
Doelstelling RTC
Artikel 2
De doelstelling van het RTC is het met elkaar kunnen en willen samenwerken op het gebied van het
inzetten van vervangers, alsmede het uitvoeren van andere activiteiten die leiden tot de inzet van
meer (jonge) leerkrachten in de scholen die uitgaan van de RTC-deelnemers.
Reikwijdte RTC
Artikel 3
1. Het RTC wordt door de RTC-deelnemers gebruikt als instrument waarmee zij voorzien in de werving, selectie en plaatsing (matching) van medewerkers die worden ingezet ter vervanging van
afwezig onderwijspersoneel. Het RTC zal de inzet en de uitvoering van dit instrument nader
regelen in een ‘reglement vervangingsdienst RTC Midden-Brabant’. Het in dit lid bedoelde instrument wordt aangeduid als de vervangingsdienst.
2. Het RTC kan door de RTC-deelnemers worden gebruikt als instrument waarmee zij andere methoden van middellijke of onmiddellijke werving en/of plaatsing van onderwijspersoneel, vorm
willen geven. Als het RTC van deze bevoegdheid gebruik maakt, zal zij ter zake tevens een nader
reglement opstellen.
3. Het RTC zal, ter uitvoering van het in de voorgaande leden genoemde, slechts werkzaamheden
uitvoeren of doen uitvoeren die dienen ter ondersteuning van de RTC-deelnemers bij de uitvoering van hun onderwijstaak.
Werkingsduur van de overeenkomst
Artikel 4
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1. Deze overeenkomst treedt in werking op de dag volgende op die waarop die door elk der partijen
is ondertekend. Deze overeenkomst heeft een werkingsduur tot en met 31 juli 2018.
2. Na afloop van de in het eerste lid genoemde datum wordt deze overeenkomst stilzwijgend en
steeds voor één jaar voortgezet.
Afdeling B. Deelname aan het RTC en beëindiging van die deelname
Deelname aan het RTC
Artikel 5a.
1. Deelnemers aan het RTC zijn, bij aanvang van deze overeenkomst, de partijen A. tot en met O.
voornoemd.
2. Indien, nadat deze overeenkomst in werking is getreden, een bestuur van een of meerdere scholen voor primair onderwijs, niet zijnde een der partijen A. tot en met O. voornoemd, deelnemer
aan het RTC wenst te worden, dient dat bestuur een verzoek daartoe in bij de overige deelnemers
aan het RTC. De RTC-deelnemers nemen in een op te stellen huishoudelijk reglement hiertoe
nadere regels op.
Beëindiging van deelname aan het RTC
Artikel 5b
Beëindiging van deelneming aan het RTC is mogelijk:
1. door opzegging van een RTC-deelnemer.
2. door een besluit tot uitsluiting van een RTC-deelnemer, genomen door de overige RTCdeelnemers.
Opzegging van de overeenkomst door een deelnemer
Artikel 6
1. Opzegging van deze overeenkomst door een RTC-deelnemer is mogelijk tegen het einde van de
werkingsduur, danwel de voortgezette werkingsduur, met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden. Door opzegging maakt een partij kenbaar dat hij, na afloop van de opzeggingstermijn, niet meer wenst deel te nemen aan de overeenkomst. De overeenkomst wordt
alsdan voortgezet door de RTC-deelnemers die de overeenkomst niet hebben opgezegd.
2. Elk der partijen A. tot en met O. voornoemd, alsmede elke andere partij die deelnemer aan het
RTC is geworden nadat deze overeenkomst is afgesloten, is gerechtigd deze overeenkomst op te
zeggen. Opzegging van deze overeenkomst houdt tevens een opzegging in van deelneming aan
alle instrumenten die op basis van deze overeenkomst zijn opgezet en ingericht.
3. Opzegging dient bij aangetekend schrijven aan de overige RTC-deelnemers te gebeuren, per
adres van het RTC.
Gevolgen opzegging
Artikel 7
1. Een partij die deze overeenkomst – rechtsgeldig - heeft opgezegd, kan na afloop van de opzeggingstermijn geen rechten meer doen gelden op dienstverlening op basis van deze overeenkomst
danwel de op basis van deze overeenkomst opgestelde reglementen.
2. Indien de partijen die de overeenkomst niet hebben opgezegd, aantoonbaar, elk afzonderlijk,
dan wel als gezamenlijke RTC-deelnemers, schade lijden door of vanwege een opzegging van
een der partijen of van meerdere partijen, zullen zij met elkaar in overleg treden over een regeling met betrekking tot deze schade. In het huishoudelijk reglement worden ter zake nadere
regels gesteld.
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Uitsluiting van een deelnemer, door de overige deelnemers
Artikel 8
1. Een RTC-deelnemer, die zich niet houdt aan het bepaalde in artikel 1, vierde lid van deze overeenkomst, kan bij besluit, genomen door de overige RTC-deelnemers worden uitgesloten van
verdere deelneming aan deze overeenkomst.
2. Een besluit als bedoeld in het vorige lid behoeft de instemming van ten minste drie/vierde deel
van alle overige RTC-deelnemers aan de overeenkomst.
3. Een besluit als bedoeld in de vorige twee leden kan eerst worden genomen als de RTC-deelnemer
op wie het besluit betrekking heeft, door de overige RTC-deelnemers schriftelijk is gewezen op
diens verzuim en hem een redelijke termijn is geboden dit verzuim te herstellen, welke termijn
vervolgens door de betreffende RTC-deelnemer niet of niet goed is benut.
4. Een besluit tot uitsluiting van een RTC-deelnemer bevat de gronden waarop dit besluit rust,
alsmede de gevolgen die dit besluit met zich meebrengt. Het bepaalde in het tweede lid van
artikel 7 is hierbij van overeenkomstige toepassing.
5. Een besluit tot uitsluiting bevat de datum waarop de uitsluiting ingaat. Deze datum kan niet op
een eerder moment liggen dan twee maanden nadat het besluit genomen is en niet later dan zes
maanden nadat dit besluit genomen is.
6. In het reglement toe- en uittreding RTC worden ter zake de mogelijkheid van uitsluiting van RTCdeelnemers nadere regels gesteld.
Arbitrage over de financiële schaderegeling
Artikel 9
1. Indien het overleg over de financiële gevolgen van een opzegging als bedoeld in de artikelen 6
en 7, alsmede het overleg bedoeld in artikel 8, vierde lid, laatste volzin niet tot overeenstemming
leidt, zullen partijen het geschil voorleggen aan een arbitragecommissie, die hierover – binnen
drie maanden nadat die haar werkzaamheden heeft aangevangen – een bindende uitspraak doet.
2. De arbitragecommissie bedoeld in het vorige lid bestaat uit drie personen. Eén persoon wordt
daarbij aangewezen door de RTC-deelnemer of RTC-deelnemers die de overeenkomst heeft of
hebben opgezegd, één persoon wordt daarbij aangewezen door de overige RTC-deelnemers.
Deze twee aangewezen personen tezamen wijzen tezamen een voorzitter voor de commissie
aan. Geen der leden van de commissie mag werkzaam zijn, dan wel in de laatste twee jaar
voorafgaand aan de datum waarop de commissie wordt ingericht, aan een der RTC-deelnemers
verbonden zijn geweest als bestuurder, toezichthouder of uitvoerder van een managementfunctie. Het reglement toe- en uittreding RTC bevat nadere regels over de instelling en werkwijze
van de arbitragecommissie.
Afdeling C. Inrichting RTC-organisatie
RTC-organisatie, overlegstructuur
Artikel 10
De RTC-deelnemers richten gezamenlijk een overlegstructuur in, waarin is bepaald op welke wijze
beslissingen worden genomen en hoe genomen beslissingen ten uitvoer worden gebracht. In een
door de RTC-deelnemers vast te stellen huishoudelijk reglement worden, onverminderd het bepaalde
in de artikelen 11, 12, 13 en 14 ter zake nadere regels gesteld.
Besluitvormende vergadering
Artikel 11
1. Besluiten over de uitvoering en uitwerking van deze overeenkomst worden genomen in de besluitvormende vergadering.
2. De besluitvormende vergadering wordt gevormd door de afgevaardigden van de RTC-deelnemers. Elke RTC-deelnemer vaardigt daartoe één bestuurder, dan wel één persoon die voldoende
is gemandateerd om besluiten te nemen in de besluitvormende vergadering af.
3. De gezamenlijke RTC-deelnemers benoemen een voorzitter van de besluitvormende vergadering.
De voorzitter kan geen bestuurder, toezichthouder of lid van het management zijn van een der
RTC-deelnemers. De zittingsduur van de voorzitter is steeds tot de volgende expiratiedatum van
de overeenkomst.
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De monitor
Artikel 12
1. De besluitvormende vergadering wijst een natuurlijke persoon of een rechtspersoon aan die
wordt betiteld als de monitor.
2. De monitor, bedoeld in het vorige lid, heeft tot taak het monitoren van de dagelijkse werkzaamheden van de vervangingsdienst en van de bestuurlijk coördinator. De monitor rapporteert aan
de besluitvormende vergadering. Bij het aangaan van deze overeenkomst wordt de Onderwijs
Coöperatie T-Primair U.A., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17247048,
kantoorhoudende te 5017 AN Tilburg, aan de Piushaven 6, aangewezen als de monitor.
Externe dienstverlener
Artikel 13
1. De besluitvormende vergadering besluit tot het aangaan van een overeenkomst tot opdracht als
bedoeld in artikel 7 : 400 van het Burgerlijk Wetboek met een externe dienstverlener.
2. De taken van de externe vervangingsdienst bestaan uit het organiseren en uitvoeren van de
vervangingsdienst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van deze overeenkomst alsmede uit het
voeren van overleg met de monitor en/of de bestuurlijke coördinator.
Bestuurlijke coördinator
Artikel 14
1. De besluitvormende vergadering besluit tot de benoeming van een bestuurlijke coördinator.
2. De taak van de bestuurlijke coördinator is het zijn van de verbindende schakel tussen elk RTClid afzonderlijk en de externe dienstverlener en voorts tot het verder uitvoering geven aan de in
artikel 3, tweede en derde lid van deze overeenkomst genoemde taken.
3. De bestuurlijke coördinator rapporteert aan de monitor.
Kosten overlegstructuur, materiële aspecten en personele zaken
Artikel 15
1. De kosten van de overlegstructuur zoals bedoeld in de voorgaande artikelen van deze overeenkomst worden gedragen door de RTC-deelnemers. Deze kosten worden op basis van een nader
vast te stellen verdeelsleutel, waarin de mate waarin deze kosten betrekking hebben op elke
individuele RTC-deelnemer tot uitdrukking komt, verdeeld tussen de RTC-deelnemers.
2. De kosten voor materiële en personele zaken die gemaakt worden ten behoeve van werkzaamheden voor het gehele RTC; de monitor, de externe dienstverlener en de bestuurlijke coördinator,
worden gedragen door de RTC-deelnemers. Het bepaalde in de laatste volzin van het vorige lid
is hierop van toepassing.
3. In het huishoudelijk reglement worden nadere bepalingen opgenomen ter uitvoering van het
bepaalde in de twee voorgaande leden van dit artikel.

Afdeling D. Huishoudelijke zaken
Huishoudelijke zaken
Artikel 16
1. De besluitvormende vergadering stelt een reglement Vervangingsdienst RTC Midden-Brabant op,
als bedoeld in artikel 3, eerste lid van deze overeenkomst.
2. De besluitvormende vergadering stelt, indien de RTC-deelnemers andere methoden van middellijke of onmiddellijke werving van onderwijspersoneel vorm willen geven als bedoeld in artikel 3,
tweede lid van deze overeenkomst, daartoe een reglement op.
3. De besluitvormende vergadering stelt een huishoudelijk reglement op, waarin in elk geval nadere
regels worden gesteld met betrekking tot:
a. verzoeken tot toelating tot het RTC als bedoeld in artikel 5 van deze overeenkomst;
b. de regeling van de schade bij opzegging als bedoeld in artikel 7 van deze overeenkomst;
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c.

de verdeling van de kosten tussen de RTC-deelnemers als bedoeld in artikel 15 van deze
overeenkomst;
d. de procedure tot vaststelling, wijziging of intrekking van een reglement, alsmede over
de stemmenmeerderheid die benodigd is om een reglement te kunnen vaststellen, wijzigen of intrekken.
4. De besluitvormende vergadering kan andere reglementen opstellen en opgestelde reglementen
wijzigen of intrekken.
5. Door ondertekening van deze overeenkomst bindt een partij zich tot nakoming van deze overeenkomst alsmede tot nakoming van alle reglementen die met toepassing van dit artikel door de
besluitvormende vergadering zijn vastgesteld.

Afdeling E. Geschillen en citeertitel
Geschillen
Artikel 17
1. Indien zich met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst, danwel een op basis van
deze overeenkomst afgesloten reglement een situatie voordoet die niet is voorzien en niet is
geregeld in de wet, de subsidieregeling, deze overeenkomst, of een op basis van deze overeenkomst opgesteld reglement, nemen de RTC-deelnemers gezamenlijk een besluit over de regeling
van deze situatie. Dit besluit wordt genomen binnen de besluitvormende vergadering.
2. Indien de RTC-deelnemers er niet in slagen een besluit te nemen als bedoeld in het vorige lid,
kan elk der partijen A. tot en met O., alsmede elke andere partij die RTC-deelnemer is geworden
nadat deze overeenkomst is afgesloten, het gerezen geschil ter beslechting voorleggen aan de
rechtbank Zeeland - West-Brabant, sector Kanton, locatie Tilburg. De uitspraak van de rechtbank
is voor alle aan deze overeenkomst deelnemende partijen bindend.
Citeertitel
Artikel 18
Deze raamovereenkomst kan worden aangehaald als ‘Overeenkomst RTC Midden-Brabant’.
Getekend te Tilburg, op 25 mei 2016
Partij A.: Stichting Biezonderwijs

Partij B.: Stichting Katholiek Bijzonder Onderwijs Oisterwijk/Moergestel (Stichting Boom)

Partij C.: Stichting BRAVOO (Brabants Verenigd Openbaar Onderwijs)

Partij D.: Stichting “De Oude Vrijheid”, Stichting voor Katholiek Onderwijs in de Gemeente
Hilvarenbeek
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Partij E.: Personele unie Primair Onderwijs Edu-Ley Goirle

Partij F.: Stichting Jan Ligthartgroep Tilburg

Partij G.: Stichting Gabriël

Partij H: Stichting Mytylschool Tilburg

Partij I.: Stichting OPMAAT

Partij J: Stichting Saltho-onderwijs

Partij K.: Stichting Katholiek Onderwijs Tilburg Zuid-Oost

Partij L.: Stichting Leerrijk

Partij M.: Stichting Tangent, Palet van basisscholen en peuterspeelzalen

Partij N.: Stichting Xpect Primair

Partij O.: Stichting Het Driespan
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