SYMBIOSE-OVEREENKOMST
Om symbiose-onderwijs vorm te geven conform artikel 24, lid1 en 2 van de Wet op de Expertise Centra (WEC).

Conform de voorschriften van Artikel 11 en 12 van het Onderwijskundig Besluit WEC (Besluit van 18 september 1985, houdende
voorschriften van onderwijskundige aard voor het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs)

Het bestuur van [ invullen naam schoolbestuur VSO ],
namens het bevoegd gezag van [ VSO-school ],
Hierna te noemen Partij I,
Ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: [ invullen naam vertegenwoordiger ]
en
Het bestuur van [ invullen naam schoolbestuur VO ],
namens het bevoegd gezag van [ VO-school ],
Hierna te noemen Partij II,
Ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: [ invullen naam vertegenwoordiger ]

Zijn het volgende overeengekomen:

1. Doel van de overeenkomst
1. Partijen gaan een samenwerking aan met als doel leerlingen in staat te stellen binnen de
geplande termijn een diploma voortgezet onderwijs te halen.
2. Partij I, als thuisschool van de leerling, houdt verantwoordelijkheid en zorgplicht voor het op
basis van het ontwikkelperspectief van de leerling uit te voeren onderwijsprogramma.
3. Partij II zal voor leerlingen van Partij I een nader in deze overeenkomst bepaald onderdeel van
het schoolplan uitvoeren.
4. In het kader van deze overeenkomst draagt Partij I middelen over aan Partij II.

2. De doelgroep
Onder leerlingen wordt in het kader van deze overeenkomst verstaan:
1.
2.

onderwijsdeelnemers die zijn ingeschreven bij Partij I;
onderwijsdeelnemers die bij Partij I onderwijs volgen in het profiel Vervolgonderwijs en
toegeleid worden naar een diploma vmbo/havo/vwo;
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3. Het onderwijsprogramma
1. Partij II zal ten behoeve van leerlingen van Partij I een gedeelte van het onderwijsprogramma,
conform schoolplan en/of groepsplan en/of individueel plan van de betreffende leerling,
verzorgen, in casu de vakken:
[ Vak 1 nader in te vullen ], omvattend [ aantal invullen ] lesuren per week;
[ Vak 2 nader in te vullen ], omvattend [ aantal invullen ] lesuren per week;
[ Vak 3 nader in te vullen ], omvattend [ aantal invullen ] lesuren per week;
Het totaal aantal lesuren per schooljaar dat door Partij II ten behoeve van leerlingen van Partij I
wordt uitgevoerd bedraagt [ aantal invullen ]
(NB. Voor een symbiose-overeenkomst geldt dat minimaal 180 minuten per week onderwijs wordt verzorgd
door de reguliere vo-school. De inzet van de reguliere vo-school mag in beginsel niet meer bedragen dan 60%
van het totale onderwijsprogramma door beide scholen uitgevoerd. Er is sprake van een beredeneerde inzet
van het symbiose onderwijs.)

2. Het onderwijsprogramma als bedoeld in lid 1 wordt door leerkrachten van Partij II uitgevoerd.
3. De inzet van Partij I, in termen van aanwezigheid van leerkrachten, bij de uitvoering van het
overeengekomen onderwijsprogramma door Partij II behelst [ beschrijving van de inzet en/of de
begeleiding die de vso-school doet ].
4. Het onderwijsprogramma dat door Partij II wordt verzorgd, wordt uitgevoerd op de locatie
[ invullen ].

4. Examinering Leerlingen van Partij I leggen bij Partij II het eindexamenprogramma af conform de
volgende overeengekomen afspraken:
1. Partij I, al dan niet in samenwerking met Partij II, draagt er zorg voor dat leerlingen voldoen aan
de toelatingseisen tot het examenprogramma.
2. Leerlingen van Partij I nemen als extraneus deel aan het examenprogramma van Partij II.
3. Leerlingen van Partij I nemen deel aan het volledige Programma van Toetsing en Afsluiting, zoals
Partij II dat toepast.
4. Bij het met goed gevolg afleggen van het examenprogramma verstrekt Partij II het relevante
diploma aan de leerling.
5. Partij II neemt de wettelijke voorschriften rond examinering in acht.

5. Overdracht van middelen
1. Voor de uitvoering van het onderwijsprogramma, zoals beschreven in artikel 3, draagt Partij I
[invullen bedrag] over aan Partij II.
2. Voor het verbruik van materialen, ingezet ten behoeve van het onderwijsprogramma, zoals
beschreven in artikel 3, draagt Partij I [invullen bedrag] over aan Partij II.
3. Voor het gebruik van onderwijsfaciliteiten, ingezet ten behoeve van het onderwijsprogramma,
zoals beschreven in artikel 3, draagt Partij I [invullen bedrag] over aan Partij II.
4. Voor de deelname aan het examenprogramma en het verkrijgen van het (bij het met goed gevolg
volbrengen van het examenprogramma) draagt Partij I [invullen bedrag] over aan Partij II.
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6. Medewerking aan wettelijke verplichtingen
Partij II verleent, waar nodig, haar medewerking om Partij I in staat te stellen haar wettelijke
verplichtingen na te komen met betrekking tot de leerlingen ten behoeve van wie de samenwerking
is aangegaan. Dit betreft in het bijzonder:
• Het nakomen, evalueren en/of bijstellen van het ontwikkelperspectief en/of op basis daarvan
vastgelegde afspraken;
• Informatieverstrekking en verantwoording aan de onderwijsinspectie.

7. Duur van de overeenkomst
Deze overeenkomst gaat in per [invullen datum] en heeft een duur van [ termijn invullen (tenminste
twee aaneengesloten schooljaren)]. Examenprogramma’s die binnen de duur van de overeenkomst
gestart zijn en bij beëindiging van de overeenkomst nog in gang zijn, worden, tenzij anders
overeengekomen, afgerond als ware de overeenkomst nog van kracht.
Tenzij anders overeengekomen wordt deze overeenkomst na het verstrijken van de bovengenoemde
geldigheidsduur stilzwijgend met twee aaneengesloten schooljaren verlengd tot wederopzegging of
bijstelling in wederzijds overleg..
(NB. Een symbioseovereenkomst dient een duur te kennen van minimaal 2 aangesloten schooljaren conform
Onderwijskundig Besluit WEC artikel 12 lid 2).

8. Algemene bepalingen
1. Behorend bij deze overeenkomst wordt per schooljaar een lijst met leerlingen geleverd door
Partij I aan Partij II voor wie deze overeenkomst geldt. Indien het onderwijsprogramma van de
leerlingen onderling verschilt, is op deze lijst tevens aangegeven welke leerlingen welke vakken
in welke omvang in symbioseverband volgen op de school van partij II
2. Wijzigingen van of aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover schriftelijk
overeengekomen.
3. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Deze overeenkomst is op [datum invullen] in tweevoud door daartoe bevoegde personen
ondertekend:
Partij I

Partij II

[ invullen naam schoolbestuur VSO ]

[ invullen naam schoolbestuur VO ]

Functie: [ invullen functie ondertekenaar ]

Functie: [ invullen functie ondertekenaar ]

Naam: [ invullen naam ondertekenaar ]

Naam: [ invullen naam ondertekenaar ]

Handtekening:

Handtekening:
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