Brincode: 27YU39

1. FORMULIER BEVESTIGING UITBESTEDING VO-VAVO

schooljaar 2021/2022

Gegevens leerling:
Roepnaam en achternaam:

..........................................................................................

Geboortedatum:

..........................................................................................

Geslacht:

M

V

Burgerservicenummer:

...........................................................................................

Telefoonnummer:

...........................................................................................

Emailadres:

...........................................................................................

Gewenste opleiding:

MAVO 1-jarig

HAVO 2-jarig

HAVO 1-jarig

VWO 1-jarig

Officiële cijferlijst beschikbaar:

voor alle afgesloten (school)examenvakken.

VO-financiering:

gezakt (“afgewezen”) voor gewenste opleiding » deeltijdfinanciering
in alle andere gevallen » voltijdfinanciering

Reeds in bezit van VO-diploma:

ja*

Onderbroken ingeschreven op de VO-school:

nee

diploma : ……………

(invullen welk diploma behaald is)

ja, nl.:………………………..

Passend onderwijs:
nee
ja
(indien ja: ondersteuningsmiddelen uit samenwerkingsverband worden overgeheveld naar het VAVO)
Positief advies voor evt. plaatsing in combi-traject (VAVO-MBO/VAVO-HO):

ja

nee

n.v.t.

Beschrijving studieloopbaan op VO-school:

Opmerkingen verwijzer (s.v.p. ook aanwezigheids-% 20/21 vermelden):

Plaatsingsbevestiging:
Bij dezen bevestigen wij dat de bovengenoemde leerling in het kader van de samenwerkingsovereenkomst
VO-ROC/VAVO voor het schooljaar 2021/2022 geplaatst zal worden bij het VAVO Lyceum van Twente.
Het ROC van Twente wordt verzocht op korte termijn de aan de samenwerkingsovereenkomst VO-ROC/VAVO
verbonden individuele uitbestedingsovereenkomst op te maken en voor ondertekening toe te zenden.

Gegevens verwijzende VO school:
Naam VO school:

Stempel VO-school:

Adres:
Naam verwijzer:
Functie:
E-mailadres:

Brincode:

Telefoonnummer:

Mailadres administratie:

Handtekening verantwoordelijke functionaris:

Plaats:
Datum:

(*) stapelen van diploma’s via uitbesteding is toegestaan.
profielverbreding/verbetering door gediplomeerde minderjarige HAVO/VWO-leerlingen via uitbesteding is toegestaan.

-------> Z.O.Z. ----->

Inhoud uitbesteding (voor de volledige tekst van de uitbestedingsovereenkomst, zie: vavolyceumvantwente.nl)
Duur
De uitbestedingsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de datum genoemd op het VAVO-inschrijfformulier tot
uiterlijk 1 augustus daaropvolgend. De leerling blijft in bovengenoemde periode officieel ingeschreven bij de uitbestedende
VO-school.
Onderwijs
De leerling volgt vanaf de datum van inschrijving bij het VAVO Lyceum het onderwijsprogramma op de opleiding van het
VAVO Lyceum van Twente.
Vrijstellingen
Met betrekking tot het verlenen van vrijstellingen voor onderdelen van het schoolexamen en het overnemen van cijfers voor
tentamens, praktische opdrachten en profielwerkstukken geldt het Plan van Toetsing en Afsluiting van het VAVO Lyceum.
Verantwoordelijkheid
VAVO Lyceum is binnen deze samenwerking volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van onderwijs en examens binnen
de voorschriften van de WEB voor het VAVO en zoals nader vastgelegd in het Examenbesluit VO.
Resultaten en presentiegegevens
1) De behaalde (schoolexamen)resultaten worden door het VAVO Lyceum op drie momenten, namelijk ná de toetsweken
en na het Centraal Examen, aan de contactpersoon (decaan) van de uitbestedende school gerapporteerd.
2) De presentie/absentiegegevens worden door het VAVO Lyceum op twee momenten aan de uitbestedende school
gerapporteerd nl:
vóór 1 november in het kader van de bekostiging
vóór 1 april in het kader van de accountantscontrole
Begeleiding
De uitbestedende school draagt de begeleiding van de leerling over aan het VAVO Lyceum. De VO-school is en blijft
eindverantwoordelijk voor de door hem uitbestede leerling. Zowel ROC van Twente / VAVO Lyceum als de uitbestedende
school benoemen een contactpersoon. Na elke SE-periode ontvangt de uitbestedende school de rapporten van de leerlingen
inclusief het presentieoverzicht. In bijzondere gevallen (prestaties, (ziekte)verzuim of andere bijzonderheden) en als daartoe
aanleiding is, hebben de benoemde contactpersonen hierover overleg, en heeft de contactpersoon van de uitbestedende
school desgewenst contact met de uitbestede leerlingen.
Uitwisseling gegevens
De leerling en indien minderjarig de wettelijke vertegenwoordiger gaan, via het tekenen voor de inhoud van de uitbesteding
op het plaatsingsformulier ook akkoord met het uitwisselen en opnemen van gegevens van de leerling door VO en VAVO.
Onderwijsovereenkomst, PTA en verzuim
De onderwijsovereenkomst van het VAVO Lyceum van Twente en het PTA van het VAVO Lyceum zijn op de uitbestede
leerling van toepassing. Het VAVO Lyceum heeft het mandaat om, in het kader van de wet, ongeoorloofd verzuim bij het
digitale verzuimloket (DUO) te melden. De VO-school blijft verantwoordelijk voor de verzuimmeldingen.
Indien van toepassing zal het VAVO Lyceum RMC-meldingen uitvoeren.
Maatregelen
Het VAVO Lyceum heeft het mandaat om corrigerende maatregelen te nemen en noodzakelijke sancties jegens de leerling te
treffen.
Ongevallen verzekering
De leerling blijft voor de duur van de opleiding voor ongevallen verzekerd onder de verzekeringspolis van de uitbestedende
school. Beide partijen, in de persoon van hun wettelijke vertegenwoordigers, verklaren zich met het bovenstaande akkoord.

De leerling en indien minderjarig zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger verklaart op de hoogte te
zijn van de inhoud uitbesteding
Naam leerling:

Naam Ouder/wettelijk vertegenwoordiger:
(in het geval van minderjarigheid):

………………………………………………

…………………………………………………………………

Handtekening:

Handtekening:

……………………………………………..

………………………………………………………………..

