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E-mail: 
loc.oly@huygenscollege.nl
 
Website:
www.olympiadatzijnwij.nl 

Bankrekeningnummer:
NL24 INGB 0004 4967 02 
t.n.v. Stichting E.C.V.O. 

Directeur: 
dhr. A. Gerritsen

Bestuur, postadres: 
Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs 
p/a Postbus 8827 
5605 LV Eindhoven 

Directeur-bestuurder: 
dhr. drs. M.B. van den Berg

Raad van Toezicht: 
dhr. drs. A.A.H. Kolen, RC (voorzitter)
dhr. dr. B. Jansen
dhr. E.M.C. Orie
dhr. drs. F.T. van de Scheur
dhr. C. de Bruijn

Olympia is een van de drie locaties van het Christiaan Huygens College (www.huygenscollege.nl).

Schoolgrootte: 
+/- 400 leerlingen 

Leerwegen: 
vmbo-basisberoepsgerichte leerweg 
vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg 
vmbo-gemengde leerweg 
vmbo-theoretische leerweg
vmbo-t/havo in leerjaar 1 en 2   

Profielen in de bovenbouw (leerjaar 3 en 4):
Economie & Ondernemen
Zorg & Welzijn
Techniek (alleen theoretische leerweg)

Adres: 
Botenlaan 38 
5652 CA  Eindhoven 
Ingang sportpark Strijp, Rijstenweg

Postadres:
Postbus 8827
5605 LV  Eindhoven

Telefoon: 
040 - 251 96 52  

Leerlingbegeleiding/ziekmeldingen: 
040 - 257 49 51  

Olympia



Met mijn team wil ik je op Olympia graag helpen met het laten uitkomen 
van jouw toekomstdromen. Olympia is een fijne en veilige school, dat  
horen we vaak terug van leerlingen en ouders. Daar ben ik trots op. 

Zelf vind ik het heel belangrijk dat iedereen goed is voor elkaar, dat we 
eerlijk zijn tegen elkaar en dat we fouten mogen maken. Dat is precies 
hoe het is op onze school voor vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo-gemengd 
en vmbo-theoretisch. Het maakt onze school een hele fijne school met 
een prettige sfeer. 

Op Olympia zit je altijd in een kleine klas. De docenten kennen je en er is 
veel aandacht en tijd voor jou. Zo kunnen we je veel beter begeleiden 
dan wanneer je in een grotere klas zit. Daarom zijn de resultaten van onze 
leerlingen elk jaar ook zo goed.

Naast de goede en leuke lessen en de aandacht die je krijgt, zijn er op 
onze school ook veel extra activiteiten. Zo leer je jouw klasgenoten en de 
docenten nog beter kennen. Dat is weer belangrijk voor de fijne sfeer op 
school. 

Ben jij komend jaar leerling van onze school? Gaan we samen op weg 
naar het bereiken van jouw toekomstdroom? Kom kijken! Wees welkom 
op de school waar je met plezier naar toe gaat.

Arjan Gerritsen
Directeur Olympia

‘Olympia, een fijne en veilige school’
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opgenomen protocollen. Het veiligheidsplan staat op de 
website. Bij de administratie van de school ligt eveneens 
een exemplaar ter inzage. 
De school werkt nauw samen met externe partners,  
zoals leerplicht, Welzijn Eindhoven en de politie.  
Indien noodzakelijk zal de school informatie uitwisselen 
met deze partners.

Leuke school 
Voor de leerlingen worden gedurende het schooljaar  

verschillende buitenschoolse activiteiten georganiseerd. 
Veel van deze activiteiten sluiten aan op de lessen die 
leerlingen volgen. Daarnaast zijn er vieringen waarbij 
inhoud gegeven wordt aan onze identiteit en zijn er 
natuurlijk activiteiten die het schooljaar extra leuk 
maken.

Goed onderwijs aan kleine klassen
Goed onderwijs en een fijne sfeer zijn de basis voor onze 
goede resultaten. Leerlingen zitten in kleine klassen  
(ongeveer 16-22 leerlingen). Zo kunnen we veel aandacht 
geven aan onze leerlingen. Tijdens de lessen weten de 
leerlingen waar ze aan toe zijn. De docent daagt de leerling 
uit om mee te denken en zelf te zoeken naar antwoorden 
op de vragen van de docenten en op hun eigen leervragen. 
De docenten houden zoveel als mogelijk rekening met 
de verschillen tussen leerlingen.  

Extra ondersteuning 
Mocht het bij een of meerdere vakken toch niet zo 
goed lukken, dan kunnen onze leerlingen extra  
ondersteuning krijgen in de vorm van Maatwerk. 
Binnen Maatwerk krijgen de leerlingen een op een 
begeleiding door een docent. Voor leerlingen 
voor wie ook die ondersteuning niet voldoende is, 
kan Maatwerk-plus-begeleiding worden ingeschakeld.

Veilige school
Olympia is veilige omgeving voor leerlingen en 
medewerkers. Om deze veiligheid te waar-
borgen in de school heeft de school het 
veiligheidsplan opgesteld. In dit plan is 
het veiligheidsbeleid, waaronder het 
pestprotocol, uitvoerig beschreven. 
In geval van een calamiteit, en om 
deze te voorkomen, handelt de school 
volgens de in het veiligheidsplan  

Kracht van Olympia 

Enkele van de activiteiten zijn:
• Culturele dag
• Kerstviering
• Paasviering
• Verschillende excursies
• Schoolfeest
• Galafeest voor leerjaar 4
• Sportdagen
•  Een meerdaagse reis naar 

een stad in het buitenland
• Kunstklas
• Schoolvoetbalteams
• Bezoek aan een pretpark



        

Contactpersonen en interne vertrouwenspersoon 
Leerlingen die privé of op school problemen hebben, 
kunnen altijd terecht bij de contactpersonen of de interne 
vertrouwenspersonen. 

Schooldecaan 
De decaan begeleidt leerlingen bij hun oriëntatie op de 
toekomst. Dit begint bij het maken van de profielkeuze 
voor leerjaar 3 en daarna voor de keuze voor het vervolg-
onderwijs.

Passend onderwijs
Met ingang van het schooljaar 2014-2015 is de wet Passend 
Onderwijs in werking getreden. Voor leerlingen met een extra 
ondersteuningsbehoefte, welke past binnen de mogelijkheden 
van de school, wordt in overleg met de school van herkomst 
en de ouders door de orthopedagoog een Ontwikkelings-
perspectief (OPP) opgesteld. 

In het Ontwikkelingsperspectief wordt de opzet en de omvang 
van de extra ondersteuning vastgelegd. De ondersteunings-
voorzieningen van Olympia zijn vastgelegd in dit zorgplan 
dat op de website staat.

Mentor 
De mentor is een belangrijke schakel tussen school en 
thuis. Elke klas heeft een eigen mentor. Een of twee keer 
per week bespreekt de mentor met zijn klas onderwerpen 
die op dat moment belangrijk zijn. De mentor is voor  
ouders het eerste aanspreekpunt voor hun vragen over 
het functioneren van hun kind op onze school.  

Zorgcoördinator 
De leerlingenzorg en extra ondersteuning binnen de 
school worden gecoördineerd door de zorgcoördinator. 
Ook de contacten met externe instanties op het gebied 
van de zorg voor onze leerlingen verlopen via de  
zorgcoördinator. 

Orthopedagoog 
De orthopedagoog is een specialist op het gebied van 
leerproblemen. Een van de taken is het omzetten van  
onderwijskundige en andere onderzoeksrapporten naar 
praktische adviezen voor de docenten en de leerlingen.  

Schoolmaatschappelijk werk 
Op onze school is een schoolmaatschappelijk werkster 
werkzaam, die in bepaalde situaties de leerlingbegeleiding 
aanvult. 

Onze begeleidingsspecialisten 



Binnen het gekozen profiel volgen de leerlingen 4 verplichte 
profieldelen, daarnaast kiezen ze 4 keuzedelen. Binnen de 
keuzedelen is het ook mogelijk om een uitstroomprofiel richting 
sport & bewegen of dienstverlening & veiligheid te kiezen. 
De overige vakken sluiten aan bij het gekozen profiel.

De leerlingen van vmbo-gemengd kunnen ook kiezen uit de 
profielen economie & ondernemen of zorg & welzijn.  
Deze leerlingen volgen een vastgesteld beroepsgericht  
lesprogramma binnen het profiel. De overige vakken sluiten 
aan bij het gekozen profiel.

De leerlingen van vmbo-theoretisch kiezen wel een profiel, 
waarbij ze de keuze hebben uit de profielen economie,  
zorg & welzijn of techniek. Deze leerlingen volgen echter 
geen beroepsgerichte lessen, alleen theoretische lessen.  
Elk profiel heeft een eigen vakkenpakket.

Lessen in elk leerjaar
Op de website staat de lessentabel met daarin de lessen 
en het aantal lesuren dat elk leerjaar wordt gegeven.  
In de onderbouw maken de leerlingen al kennis met de  
beroepsgerichte lessen in de bovenbouw.

Profielen in de bovenbouw 
Aan het einde van het tweede leerjaar kiezen leerlingen  
van vmbo-basis, vmbo-kader en vmbo-gemengd een profiel. 
Binnen dit profiel volgen de leerlingen hun beroepsgerichte 
lessen. De leerlingen van vmbo-basis en vmbo-kader kunnen 
kiezen uit 2 profielen:  

• economie & ondernemen
• zorg & welzijn. 

Organisatie van Olympia



het geval, dan kan in het uiterste geval besloten worden 
dat doubleren niet mogelijk is en dat gezocht wordt naar 
een externe oplossing.  

Aanwezigheid 
Het is belangrijk dat onze leerlingen elke dag alle lessen op 
school volgen. De school hanteert een helder en consequent 
toegepast verzuimbeleid. Dit verzuimbeleid is opgenomen 
in het zorgplan van de school dat op de website staat.  
Ongeoorloofd schoolverzuim, zoals spijbelen of te laat komen, 
is uiteraard niet toegestaan. De school werkt nauw samen 
met de afdeling Leerplicht van de gemeente Eindhoven om 
dit verzuim tegen te gaan. 

Een verzoek voor extra schoolverzuim moet altijd vooraf 
worden gericht aan de locatiedirecteur. De locatiedirecteur 
beoordeelt en geeft al dan niet toestemming voor extra 
schoolverzuim tot ten hoogste tien dagen. De school volgt 
hierbij de richtlijnen van de afdeling Leerplicht van de  
gemeente Eindhoven.

Rapportages en richtlijnen bevordering 
Viermaal per jaar (in leerjaar 4 driemaal) ontvangen ouders 
en leerlingen tijdens het rapportgesprek het rapport waarop 
de periodecijfers voor elk vak vermeld zijn. De resultaten 
van de leerlingen zijn voor ouders ook steeds zichtbaar in 
het leerlingenvolgsysteem magister. De periodecijfers worden 
steeds afgerond op 1 decimaal (als voorbeeld wordt een 
5,49 een 5,5), het eindcijfer wordt afgerond op een geheel 
getal (als voorbeeld wordt een 5,49 een 5)

In de richtlijnen bevordering staan de voorwaarden om over 
te kunnen naar het volgende leerjaar op hetzelfde niveau. 
Indien niet wordt voldaan aan de overgangsnorm, dan wordt 
een leerling besproken in de rapportvergadering. In de  
vergadering wordt een bindende beslissing genomen.  
In deze richtlijnen staan ook de voorwaarden voor opstromen 
naar een hoger niveau. De richtlijnen staan op de website.

Leerlingen mogen op Olympia maximaal één keer blijven 
zitten. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze minimaal 
voldoende inspanning leveren voor hun studie. Is dit niet 

Organisatie van Olympia (vervolg)



Ouderbijdrage
Van overheidswege dient de school een overeenkomst met 
de ouders af te sluiten voor de vrijwillige ouderbijdrage.  
De bedragen van de vrijwillige ouderbijdrage en de bedragen 
voor de verschillende (buitenschoolse) activiteiten staan op 
de website.

Adreswijzigingen
Adreswijzigingen en alle andere relevante wijzigingen in de 
thuissituatie kunnen worden doorgegeven aan de leerlingen- 
administratie via telefoonnummer 040 - 251 96 52.

Kluisjes
Elke leerling heeft een eigen kluisje op school, hiervoor 
wordt een borg gevraagd. 

Gezonde schoolkantine
In de aula is een schoolwinkel waar tijdens de pauzes eten 
en drinken gekocht kan worden. Het aanbod van eten en 
drinken voldoet helemaal aan de eisen van de gezonde 
schoolkantine.

Absentiemeldingen 
Als een leerling tijdens de lesdag door ziekte of door andere 
omstandigheden naar huis wil, moet de leerling zich bij  
leerlingbegeleiding (lokaal 047) melden. Pas nadat de school 
contact met de ouders heeft gehad, mag de leerling naar huis. 

Ziekmeldingen worden altijd tussen 08.00 - 09.00 uur  
telefonisch door de ouders doorgegeven via telefoonnummer 
040 - 257 49 51. Aan het eind van een absentieperiode levert 
de leerling altijd een, door de ouders ingevulde en onder- 
tekende, absentiekaart in.

Lokaal 047
In lokaal 047 kan een leerling onder toezicht werken aan 
huiswerk, werkstukken en andere schoolopdrachten.  
Het kan ook zijn dat een docent de leerlingen tijdens de les 
naar lokaal 047 verwijst om daar een opdracht uit te werken 
of informatie te zoeken. Leerlingen die te laat op school 
komen, of uit de les verwijderd worden, melden zich ook in 
lokaal 047. 

Organisatie van Olympia (vervolg)



        

In verband met eventuele  
roosterwijzigingen en/of bijzondere 
schoolactiviteiten kunnen leerlingen 
op schooldagen geen vaste afspraken 
maken vóór 16.40 uur. 

Onderbouw (leerjaar 1 en 2) 

Lesuur 1 08:20 - 09:10 uur 
Lesuur 2 09:10 - 10:00 uur 

Pauze 10:00 - 10:25 uur 

Lesuur 3 10:25 - 11:15 uur 
Lesuur 4 11:15 - 12:05 uur 

Pauze 12:05 - 12:30 uur 

Lesuur 5 12:30 - 13:20 uur 
Lesuur 6 13:20 - 14:10 uur 
Lesuur 7 14:10 - 15:00 uur 

Bovenbouw (leerjaar 3 en 4) 

Lesuur 1 08:20 - 09:10 uur 
Lesuur 2 09:10 - 10:00 uur 
Lesuur 3 10:00 - 10:50 uur 

Pauze 10:50 - 11:15 uur 

Lesuur 4 11:15 - 12:05 uur 
Lesuur 5 12:05 - 12:55 uur 

Pauze 12:55 - 13:20 uur 

Lesuur 6 13:20 - 14:10 uur 
Lesuur 7 14:10 - 15:00 uur 
Lesuur 8 15:00 - 15:50 uur 
Lesuur 9 15:50 - 16:40 uur

Onderbouw (leerjaar 1 en 2) 

Lesuur 1 08:20 - 09:00 uur 
Lesuur 2 09.00 - 09.40 uur

Pauze 09.40 - 10.05 uur 

Lesuur 3 10.05 - 10.45 uur 
Lesuur 4 10.45 - 11.25 uur 

Pauze 11.25 - 11.50 uur 

Lesuur 5 11.50 - 12.30 uur 
Lesuur 6 12.30 - 13.10 uur 
Lesuur 7 13.10 - 13.50 uur 

Bovenbouw (leerjaar 3 en 4) 

Lesuur 1 08.20 - 09.00 uur 
Lesuur 2 09.00 - 09.40 uur 
Lesuur 3 09.40 - 10.20 uur 

Pauze 10.20 - 10.45 uur 

Lesuur 4 10.45 - 11.25 uur 
Lesuur 5 11.25 - 12.05 uur 

Pauze 12.05 - 12.30 uur 

Lesuur 6 12.30 - 13.10 uur 
Lesuur 7 13.10 - 13.50 uur 
Lesuur 8 13.50 - 14.30 uur 
Lesuur 9 14.30 - 15.10 uur

Lesrooster 
Ma • wo • do • vrij
50 min. rooster

Di
40 min. rooster



        

Ouderraad 
Olympia heeft een actieve ouderraad. De ouderraad zet 
zich in voor een goed functionerende school en is een  
kritische gesprekspartner van de directeur.  
Daarnaast organiseert de ouderraad ook thema-avonden 
rond actuele onderwerpen. Op de website staan de  
contactgegevens van de ouderraad.  

Medezeggenschapsraad en deelraad
In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers 
van het personeel, de ouders en de leerlingen.  
De medezeggenschapsraad denkt en bepaalt gedeeltelijk 
mee op directieniveau om onze school te blijven verbeteren. 
De nadruk ligt hierbij op de samenwerking tussen alle  
betrokken partijen en de directeur. Sinds een aantal jaar 
heeft Olympia een eigen deelraad. In de deelraad zitten de 
MR-leden van de betreffende locatie en wordt gesproken 
over beleidszaken en besluiten die Olympia aangaan.

Samen met Olympia 



        

Dhr. E. Abis 
(EAB)
mhvdk
eab@huygenscollege.nl

dhr. O. Akar 
(AKA)
ma/gs
aka@huygenscollege.nl

mevr. D.M.C. Albers 
(ABS)
zorgklas/maatwerk-plus
abs@huygenscollege.nl

mevr. A.M. Bijmans-Buis 
(BMS) 
maatwerk-plus 
bms@huygenscollege.nl

mevr. I.C.M. Bijsterveld 
(BSV)
onderwijsassistent 
bsv@huygenscollege.nl

mevr. M.A.J.J. Bressers-
van Agt (BSS)
ne
bss@huygenscollege.nl

dhr. J.M. Casteleijn 
(CAS)
conciërge
cas@huygenscollege.nl

dhr. J.A. Crommentuijn 
(CMT)
du/en
cmt@huygenscollege.nl

mevr. K.C.P. Dekker 
(DKK)
en
dkk@huygenscollege.nl

dhr. A.J van Deursen 
(DRS)
lo
drs@huygenscollege.nl

dhr. Y. Durmus 
(DUR)
eo/ec
dur@huygenscollege.nl

dhr. M.M.J. van Eerd 
(EED)
eo/ec
eed@huygenscollege.nl

dhr. M.P.B.M. Elias 
(MAE)
zw
mae@huygenscollege.nl

mevr. A.G. Eroglu 
(ERA)
ak/gs
era@huygenscollege.nl

mevr. K. Fabrie 
(FAB)
fa
fab@huygenscollege.nl

dhr. A. Gerritsen 
(AGR)
directeur 
agr@huygenscollege.nl

mevr. A.M. de Groot-
Geerings (GRA)
zw
gra@huygenscollege.nl

dhr. T.C.M. van den Heuvel 
(TCM)
ict
tcm@huygenscollege.nl

mevr. M.M.J. van Hezik 
(HZK)
ne
hzk@huygenscollege.nl

dhr. M.R. van Hezik 
(HZI)
leerlingenopvang
hzi@huygenscollege.nl

mevr. L.L. Kaleka 
(LKK)
ne
lkk@huygenscollege.nl

dhr. H. Kerkhof 
(HKE)
leerlingenopvang 
hke@huygenscollege.nl

mevr. I.C.C.M. van Kimmenade- 
Clement (KIM)
teamleider leerjaar 1 en 2
kim@huygenscollege.nl

dhr. A.C. Kluiters
(KLU)
ak/eo/ec
klu@huygenscollege.nl

Medewerkers  



        

mevr. A. Koenen 
(KNN)
en
knn@huygenscollege.nl

dhr. H.J.G. Kroon 
(HKR)
en
hkr@huygenscollege.nl
 
mevr. S.L. van de Leemkolk 
(LMK)
mhvdk
lmk@huygenscollege.nl

mevr. N.J.A. Lochthofen- 
Bekkers (LOF)
kc
lof@huygenscollege.nl

dhr. H. Loonen 
(LOO)
nask
loo@huygenscollege.nl
 
dhr. M.J.J. van Luytelaar 
(LLR)
bi/wi
llr@huygenscollege.nl

mevr. F.B.J. Maas 
(FMA)
kc
fma@huygenscollege.nl

dhr. F.W.C.W. van der Meeren 
(MRN)
teamleider leerjaar 3 en 4
mrn@huygenscollege.nl

mevr. L.I.W. Mennen 
(MEN)
administratief medewerker
men@huygenscollege.nl

dhr. B. Melis 
(MLS)
wi
mls@huygenscollege.nl

mevr. M.G. Nollen 
(NOL)
eo/ec/contactpersoon
nol@huygenscollege.nl

dhr. C.F. Pauw 
(PAU)
conciërge
pau@huygenscollege.nl

mevr. I.G. Relyveld 
(RLV)
leerlingenadministratie 
rlv@huygenscollege.nl

mevr. A.M.L.J. Reijnen 
(REY)
du
rey@huygenscollege.nl

mevr. N. Sator 
(SAT)
ma
sat@huygenscollege.nl

mevr. S.H. Slagboom 
(SLB)
decaan 
slb@huygenscollege.nl

mevr. N.P.T.M. Theunisz 
(TNZ)
secretariaat
tnz@huygenscollege.nl

mevr. D. Timmermans 
(TIM)
bi/wi
tim@huygenscollege.nl

Medewerkers (vervolg)  



        

dhr. W.M. van Tuijn 
(TUJ)
mhvdk/ak
tuj@huygenscollege.nl

mevr. A.E.M. Vandermeulen 
(VMA)
lo
vma@huygenscollege.nl

mevr. J. Verheijden 
(VHD)
zorgklas
vhd@huygenscollege.nl

dhr. M. J.P. Verkuijlen 
(VKL)
zw/roostermaker 
vkl@huygenscollege.nl

mevr. G. Vinck 
(VCK)
zw
vck@huygenscollege.nl

dhr. J. Vissere 
(VSS)
wi/ec
vss@huygenscollege.nl

mevr. M.P.F. Vogels 
(VGL)
kc 
vgl@huygenscollege.nl

mevr. Y.A.M. Vriens 
(VRI)
bi/vertrouwenspersoon
vri@huygenscollege.nl

mevr. I. de Waal 
(WDI)
conciërge/vertrouwenspersoon
wdi@huygenscollege.nl

dhr. D.W.J. van de Wetering 
(WTG)
ne
wtg@huygenscollege.nl

mevr. H.C.J. van der Zanden- 
Claassen (ZDN)
zorgcoördinator
zdn@huygenscollege.nl

mevr. Y. Zonnevijlle 
(ZVL) 
bi/pso 
zvl@huygenscollege.nl

Medewerkers (vervolg)  



Inspectie van het onderwijs 
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs: 0800 - 8051 (gratis) 

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel  
misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie, 
extremisme: centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs 
tijdens kantooruren 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief) 

Orion klachtencommissie 
Nadat de klachtenprocedure van het Christiaan Huygens 
College is gevolgd, kunnen leerlingen of ouders hun klacht 
ook voorleggen aan de Orion Klachtencommissie.  
Deze commissie is bereikbaar per e-mail: okc@orionscholen.nl. 

Beroepscommissie eindexamens 
p/a Ds. Pierson College 
Postbus 701 
5201  AS ‘s-Hertogenbosch  

Informatie voor ouders 
Informatie- en advieslijn voor ouders over onderwijs 
Telefoon 0800 - 5010 of www.50tien.nl  

Externe instanties 

Externe vertrouwenspersoon voor seksuele intimidatie, 
racisme, discriminatie, agressie en/of geweld (SIRG)
Yvonne van Bussel
Bereikbaar via secretariaat Bakxwagenaar: 0492 - 21 88 00
of y.vanbussel@bakxwagenaar.nl 

Stichting Leergeld
De Stichting Leergeld wil ervoor zorgen dat ook de kinderen 
uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, 
kunnen meedoen aan buitenschoolse activiteiten zoals sport, 
dans, schoolreisjes en schoolkampen. Deze worden door de 
Stichting Leergeld geheel of gedeeltelijk bekostigd.  
U kunt bij de Stichting Leergeld terecht als het inkomen van 
de ouder(s) lager is dan 120% van het bijstandsniveau en als 
het gaat om kinderen van 4 tot 18 jaar. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met de Stichting Leergeld.

Contactgegevens:
Stichting Leergeld Eindhoven 
Odysseuslaan 2  
5631 JM  Eindhoven  
Telefoonnummer: 040 - 213 11 41  
E-mail: secretariaat@leergeld-eindhoven.nl 
Website: www.leergeld.nl


