Uitbestedingsovereenkomst 2019-2020
gebaseerd op de samenwerkingsovereenkomst welke gesloten is tussen de hieronder
genoemde school voor Voortgezet Onderwijs (geen deel uitmakend van de Quadraam scholen) :
Naam school:
Adres school:

Brin-nr.:

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
en
Rijn IJssel, afdeling vavo
rechtsgeldig vertegenwoordigd door D. Mol, teamleider vavo
Betreffende:
Naam:

Voorletters:

Straat:

Nummer:

Postcode:

Plaats:

Tel.nr:

BSN:

Broncode
uitbesteding
Afdeling
Profiel /
sector:

Contactpersoon/
mentor
Aard uitbesteding:

vmbo/havo/vwo*

Eerder examen gedaan /
Nog geen examen
gedaan voor deze
opleiding *

*Doorhalen wat niet van toepassing is

De hierboven genoemde school voor Voortgezet Onderwijs besteedt het onderwijs van
bovengenoemde leerling uit aan Rijn IJssel, afdeling vavo. Ondergetekende verklaart daarmee
akkoord te gaan en de kosten van deze overdracht na ontvangst van de factuur in februari 2020 te
voldoen, zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. Deze kosten bedragen € 3330,00
(eerder examen gedaan) of € 6360,00 (nog geen examen gedaan). Indien voor 1 februari 2020 door
de VO school een opgave wordt gedaan van de werkelijk ontvangen vergoeding, wordt op basis van
die opgave 92,5% van de vergoeding (materieel en personeel) gefactureerd. De kosten van de
boeken/ leermiddelen worden 100% doorberekend. Zie ook achterzijde !

Namens de school voor VO:
Datum:

namens Rijn IJssel:
Datum:

Handtekening + stempel:

Alleen te ondertekenen door een tekenbevoegd vertegenwoordiger van de
school voor VO.

Handtekening + stempel:

Rijn IJssel stuurt als de uitbesteding geaccepteerd is een getekende kopie
retour aan de VO school.
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Ten behoeve van de overdracht verzoeken wij u onderstaande vragen te beantwoorden.
Contactpersoon onderwijs:
Telefoon en mailadres:
Indien afwijkend: contactpersoon administratie/financiën:

Motivatie/redenen van overdracht:

1. Aanwezigheid cursist is
2. De cursist kan zelfstandig
werken
3. De cursist kan samenwerken
4. De studiecapaciteiten zijn
5. De inzet van de cursist
Ruimte voor toelichting:

0-25%
slecht

25-50%
matig

50-75%
voldoende

75-100%
goed

slecht
slecht
slecht

matig
matig
matig

voldoende
voldoende
voldoende

goed
goed
goed

Bij aanmelding dient een cijferlijst ingeleverd te worden.
Als een vak (vakken) volledig is (zijn) afgesloten (schoolexamen én centraal schriftelijk eindexamen)
en de kandidaat vrijstelling vraagt voor dat vak (die vakken), moet een gewaarmerkte kopie van de
cijferlijst overlegd worden.
Heeft de kandidaat niet eerder deelgenomen aan het centraal schriftelijk eindexamen en zijn wel
onderdelen van het examen (bijvoorbeeld onderdelen van een combinatiecijfer en/of profielwerkstuk)
afgerond, dan moet een door het bevoegd gezag ondertekende verklaring toegevoegd worden aan
deze overeenkomst. Op deze verklaring staat vermeld: het vak (de vakken) en het behaalde resultaat.
In aanvulling op de samenwerkingsovereenkomst:
• De VO school ontvangt een opgave van de leerlingen die uitbesteed zijn, ter controle, medio
september. De ondertekend retour gezonden totaallijst is bindend voor de factuur.
• Medio oktober ontvangt u een opgave van de presentiegegevens begin oktober voor de
accountantscontrole.
• Rijn IJssel vavo verzorgt de verzuimmeldingen volgens wettelijke regeling bij het verzuimloket van
DUO en is contactpersoon voor het Regionaal Bureau Leerplicht
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