
 

Uitbestedingsovereenkomst 2023-2024 
VO-VAVO Noord- en Midden-Limburg 

De besturen van het voortgezet onderwijs in Noord- en Midden-Limburg en het bestuur van Gilde opleidingen 
hebben op 22 februari 2006 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Op basis van deze overeenkomst 
kunnen aangesloten scholen een leerling in de gelegenheid stellen deel te nemen aan een opleiding VAVO bij 
Gilde Opleidingen en deze opleiding met een examen VMBO-T, HAVO of VWO af te sluiten. In artikel 5 van de 
samenwerkingsovereenkomst is bepaald dat bij de overstap naar VAVO een uitbestedingsovereenkomst wordt 
gesloten door de leerling, de school waar de leerling is ingeschreven en Gilde Opleidingen. 

Partijen: 

1. Gegevens van de leerling 

Achternaam: 
Voornamen: 
Adres: 
Postcode: 
Woonplaats 
Telefoonnummer: 
Geboortedatum: 
Geslacht: 
Nationaliteit: 
Burgerservicenummer (BSN): 

2. Gegevens van de school voor voortgezet onderwijs 

Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Plaats: 
Telefoonnummer: 
Contactpersoon: 
E-mail contactpersoon: 

3. Gegevens van Stichting Gilde Opleidingen afd. VAVO Noord- en Midden-Limburg 

Adressen: Bredeweg 235, Roermond 
Laaghuissingel 2, Venlo 

Telefoonnummer: 0612889748 
Contactpersoon: drs. M. Scheres-Verheesen 
E-mail:                           infovavo@rocgilde.nl 



In aanmerking nemende dat: 

• Het "besluit samenwerking VO-BVE", besluit van 1 december 2005, nadere 
voorschriften inhoud in verband met samenwerking tussen scholen voor voortgezet 
onderwijs en instellingen voor educatie en beroepsonderwijs, mede gelet op de 
artikelen 25a, vierde lid, 29 en 106, derde lid van de Wet op het voortgezet onderwijs 
(WVO). 

• De besturen van het voortgezet onderwijs in Noord- en Midden Limburg en het 
College van Bestuur van Stichting Gilde Opleidingen op 22 februari 2006 een 
samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten. 

• Op basis van deze bovengenoemde samenwerkingsovereenkomst kunnen 
aangesloten scholen een leerling in de gelegenheid stellen deel te nemen aan een 
opleiding VAVO bij Stichting Gilde Opleidingen en deze opleiding met een examen 
VMBO-T, HAVO of VWO afsluiten. 

• In artikel 5 van genoemde samenwerkingsovereenkomst is bepaald dat bij de 
overstap van het voortgezet onderwijs naar VAVO een uitbestedingsovereenkomst 
wordt gesloten tussen de leerling, de school waar de leerling is ingeschreven en 
Stichting Gilde Opleidingen. 

• Gelet op artikel 7.3.1. WEB de volgende opleidingen educatie worden onderscheiden: 
opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, gericht op het behalen van 
een diploma van onderwijs/certificaat als bedoeld in de artikelen 7 tot en met 9 van 
de Wet op het voortgezet onderwijs. 

Partijen zijn het volgende overeengekomen: 

 

Artikel 1 
Door partijen is vastgesteld dat genoemde leerling op de datum van deze overeenkomst 
ingeschreven staat bij bovengenoemde school voor voortgezet onderwijs. 

 

Artikel 2 
De leerling blijft na de datum van deze overeenkomst ingeschreven bij de school voor VO, 
maar zal vanaf de inschrijfdatum bij VAVO Noord- en Midden-Limburg voor de duur van het 
schooljaar vallen onder de rechten en plichten van het VAVO Noord- en Midden-Limburg van 
Gilde Opleidingen inzake onderwijs voor begeleiding, toetsing, examinering, verzekeringen, 
klachtenregeling etc.. De leerling geldt, voor wat betreft het onderwijs dat hij/zij volgt, als 
deelnemer in de zin van de WEB. 
Het Deelnemersstatuut van Gilde Opleidingen is van overeenkomstige toepassing. Het 
Deelnemersstatuut is te vinden op de website van Gilde Opleidingen. 



 
 
 
Artikel 3 
De meest recent gevolgde schoolsoort: 

O VWO 
O Gymnasium 
O HAVO 
O VMBO-TL (mavo) 
O VMBO-GL 
O VMBO-KB 
O VMBO-BB 
O Anders nl: 

profiel: 
profiel: 
profiel: 
profiel: 

 

Heeft de leerling een diploma behaald? Ja / nee 

 
Artikel 4 
Na instroom volgt bovengenoemde leerling het onderwijsprogramma op de opleiding: 

O VWO 
O Gymnasium 
O HAVO 
O VMBO-TL 

van VAVO Noord- en Midden-Limburg bij Gilde Opleidingen. 

Artikel 5 
De leerling, en bij minderjarigheid zijn wettelijke vertegenwoordiger, verleent aan de VO 
school waar hij/zij staat ingeschreven toestemming om persoonsgegevens te verstekken aan 
Gilde Opleidingen. Tot deze uitgewisselde gegevens kunnen behoren, maar niet hiertoe 
beperkt, cijferlijsten, gegevens m.b.t. aanwezigheid, gegevens m.b.t. portfolio, gegevens 
m.b.t. de studievoortgang. Tevens verleent de leerling in het kader van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) toestemming aan Gilde Opleidingen om gegevens 
te verstrekken aan (of op te vragen bij) derden, welke in het kader van de opleiding 
noodzakelijk zijn. 

Artikel 6 
Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart de leerling (bij minderjarigheid diens 
wettelijk vertegenwoordiger) akkoord te gaan met de rechten en plichten van de deelnemers 
van Gilde Opleidingen zoals geformuleerd in het Deelnemersstatuut.
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Ontbindende voorwaarden 

Artikel 7 
Indien de leerling slaagt voor zijn VO (diploma) dan wordt deze uitbestedingsovereenkomst 
geacht per direct te zijn beëindigd of er moet sprake zijn van 
profielverbreding/niveauverandering zoals aangegeven in artikel 8. 

Artikel 8 
Deze overeenkomst geldt ook voor profielverbreding/niveauverandering 

Ja / nee (omcirkelen wat van toepassing is) 

Aldus overeengekomen op ............................ en in drievoud ondertekend. 

Partij 1: Leerling 

Naam leerling 

bij minderjarigheid leerling: 

handtekening 

Naam wettelijk vertegenwoordiger 

Partij 2: Namens de VO School 

handtekening 

Partij 3: Namens VAVO Noord- en Midden-Limburg van Gilde Opleidingen 

drs. M. Scheres-Verheesen 
teammanager 

handtekening 

Naam en functie handtekening 


