SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
De stichting/vereniging/gemeente [ invullen naam bevoegd gezag VSO school ], te [ invullen
vestigingsplaats ],
Als bevoegd gezag van [ VSO-school ] te [ invullen vestigingsplaats ],
Hierna te noemen Partij I, Ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: [ invullen vestigingsplaats ]
en
De stichting/vereniging/gemeente [ invullen naam bevoegd gezag insteling BVE ], te [ invullen
vestigingsplaats ],
Als bevoegd gezag van [ instelling BVE ] te [ invullen vestigingsplaats ],
Hierna te noemen Partij II, Ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: [ invullen vestigingsplaats ]

Zijn het volgende overeengekomen:

1. Doel van de samenwerkingsovereenkomst
1. Partijen gaan een samenwerkingsverband aan met als doel leerlingen meer kansen te geven om
vervolgonderwijs te volgen met gunstig resultaat.
2. In het kader van deze overeenkomst zal partij II voor leerlingen van Partij I een
onderwijsprogramma verzorgen.
3. In het kader van deze overeenkomst draagt Partij I middelen over aan Partij II.

2. De doelgroep
Onder leerlingen worden in het kader van deze overeenkomst begrepen:
1. Leerlingen die meer kans hebben om vervolgonderwijs met gunstig resultaat te volgen als ze,
naast hun reguliere opleiding in het voortgezet onderwijs, extra verrijking, verdieping en
oriëntatie krijgen, of alvast onderdelen volgen van een beroepsopleiding of een opleiding
educatie.
2. De leerlingen bedoeld in het eerste lid zijn ingeschreven bij Partij I. Partij I is verantwoordelijk
voor de leerlingen.

3. Het onderwijsprogramma
1. Partij II zal ten behoeve van de leerlingen genoemd in bijlage I bij deze overeenkomst
[omschrijving van de gezamenlijk overeengekomen activiteit -eventueel nader te specificeren in
bijlage I] verzorgen.
2. Het programma, bedoeld in het eerste lid, omvat [invullen aantal klokuren] klokuren per
schooljaar en plaats in de periode [tijdvak invullen].
3. Indien daarvan sprake is binnen het overeengekomen onderwijsprogramma, stelt Partij II
leerlingen in staat deel te nemen aan examenonderdelen.
4. Partij II neemt de wettelijke voorschriften rond examinering in acht.
5. Het programma wordt verzorgd op de locatie [ invullen ].

4. Overdracht van middelen
1. Partij I draagt [invullen bedrag] over aan Partij II ten behoeve van:
[invullen kostensoort]
[invullen kostensoort]
[invullen kostensoort].
2. De betaling van Partij I aan Partij II vindt plaats [invullen termijn].

5. Controle op nakoming afspraken, geschillenregeling
1. Partijen komen als volgt overeen om na te gaan of het doel van de overeenkomst wordt bereikt:
[invullen hoe het resultaat van de overeenkomst voor nagegaan].
2. Partijen voeren periodiek overleg over de voortgang van de in deze overeenkomst bedoelde
samenwerking op basis van een frequentie van [invullen aantal] per [invullen tijdeenheid]
3. Eventuele geschillen, die optreden rondom de uitvoering van de afspraken in deze overeenkomst
worden beslecht op grond van [invullen geschillenregeling].

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 loopt in ieder geval door tot [invullen datum].

8. Algemene bepalingen
1. Behorend bij deze overeenkomst wordt een lijst met leerlingen geleverd door Partij I aan Partij II
voor wie deze overeenkomst geldt, alsmede een overzicht van de inhoud van het
overeengekomen onderwijsprogramma.
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 instelling BVE

Functie: [ invullen functie ondertekenaar ]

Functie: [ invullen functie ondertekenaar ]

Naam: [ invullen naam ondertekenaar ]

Naam: [ invullen naam ondertekenaar ]

Handtekening:

Handtekening:

Bijlage I

Leerlingen van Partij I voor wie Partij II een onderwijsprogramma verzorgt

Bijlage II

Inhoud onderwijsprogramma

