
Mag je de Rijksbekostiging inzetten voor schoolreisjes? Kun je als 
toezichthouder een relatie met de schoolbestuurder aangaan? 
Hoe erg is het om extra inkomsten voor zorgleerlingen niet 
aan zorg te besteden? Fraude met toetsen en cijfers, verkeerde 
opgave van leerlingenaantallen. Is het echt zo erg? Hoe ga je 
in het onderwijs om met integriteit? Wij nodigen u uit voor een 
bijeenkomst rondom dit thema. Van harte welkom!

MINISYMPOSIUM 
INTEGRITEIT IN 
HET ONDERWIJS
Dinsdag 9 april 2019

Marien Rozendaal RA

mr. Philip Coté M
BA



Programma 
13.30 – 14.00 uur Inloop
14.00 – 14.45 uur  Governance en integriteit in het onderwijs, 

door mr. Philip Coté MBA
14.45 – 15.00 uur pauze
15.00 – 15.45 uur  Financiële integriteit in het onderwijs, 

door Marien Rozendaal RA
15.45 – 16.00 uur  Presentatie brochure ‘Integriteit gewogen’, 

door mr. drs. Jaco van den Brink

Philip Coté is jurist en bedrijfskundige en gespecialiseerd in governance-
vraagstukken. Marien Rozendaal is accountant bij Van Ree Accountants 
en adviseert onderwijsinstellingen. Jaco van den Brink is advocaat bij BVD 
advocaten en staat scholen juridisch bij. 

Kosten en aanmelding:
De kosten voor deze bijeenkomst bedragen € 75. U kunt zich aanmelden via
 www.bvd-advocaten.nl/onderwijssymposium

Locatie:
Van der Valk Veenendaal | Bastion 73 | 3905 NJ Veenendaal

BVD advocaten

De onderwijsadvocaten van BVD zijn 
volledig bekend met het dynamische en 
karakteristieke speelveld van scholen 
en onderwijsinstellingen. Ze verenigen 
kennis van de verwante rechtsgebieden 
en inzicht in de sector. Onze advocaten 
geloven dat recht vooral gedaan moet 
worden. Korte lijnen, praktische adviezen 
kenmerken onze werkwijze.

www.bvd-advocaten.nl

Van Ree Accountants

Van Ree Accountants is dé accountants- 
en (belasting) adviesorganisatie in het 
onderwijs met een frisse kijk op cijfers en 
organisaties. Al 50 jaar een frisse kijk; met 
altijd verrassende inzichten! Opmerkelijke 
trends. Ontwikkelingen in resultaat. 
Veranderende prestaties. Groeiende 
kansen. Door de frisse kijk van onze 
specialisten ziet u zóveel meer!

www.onderwijsaccountant.nl


