(2018-2019)
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.

1.

Gegevens van de leerling
(achternaam)
(voornamen)
(roepnaam)
(adres)
(postcode)
(woonplaats)
(tel.nummer)
(geboortedatum)
(geboorteplaats)
(geslacht)
(nationaliteit)
(sofinummer)

2.

Gegevens van de school voor voortgezet onderwijs
(naam)
(adres)
(postcode)
(plaats)
(tel.nummer)
(contactpersoon)

Wenst u contact i.v.m. extra informatie-uitwisseling?

3.

0 JA / 0 NEE

Gegevens van Gilde Opleidingen
(adres)

Laaghuissingel 2………………………...

(postcode)

5913 ES………………………………………...

(plaats)

Venlo……………………………………………...

(tel.nummer)

0884682017……………...

(contactpersoon)

G. Versleijen……………………………………...
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4.

Gegevens over het onderwijs
De meest recent gevolgde schoolsoort
□ VWO

Profiel:

□ HAVO

Profiel:

□ VMBO-TL (mavo) Sector:
□ VMBO-GL
□ VMBO-KB
□ VMBO-BB

Is er examen afgelegd in het voortgezet onderwijs? Nee / Ja

Heeft de leerling een diploma behaald? Nee / Ja

Omschrijving van (het deel van) het VAVO-programma waarop de uitbesteding
betrekking heeft:
□ VWO
□ HAVO
□ VMBO-TL

5.

Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart de leerling (bij minderjarigheid
diens wettelijk vertegenwoordiger) akkoord te gaan met de Algemene Bepalingen,
behorende bij de reguliere onderwijsovereenkomst van Gilde Opleidingen.

6.

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verleent de leerling (bij
minderjarigheid diens wettelijk vertegenwoordiger) toestemming aan Gilde Opleidingen om gegevens te verstrekken aan (of op te vragen bij) derden, welke in het kader
van de opleiding noodzakelijk zijn.

7.

De leerling dient rekening te houden met bijkomende kosten voor bijvoorbeeld leermiddelen en schoolgeld (opleidingskosten). Deze worden eenmalig door Gilde Opleidingen in rekening gebracht.
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De leerling:
(naam)

…………………

(handtek.)

…………………

Namens de school:
(één of beide onderstaande cirkels aankruisen)
o Deze overeenkomst geldt alleen bij het niet slagen van de leerling
o Deze overeenkomst geldt ook voor profielverbreding/niveauverandering
(naam)

…………………

(handtek.)

…………………

Namens Gilde Opleidingen:
(naam)

Drs. G.L.M. Versleijen

(handtek.)

………………...

Bij minderjarigheid leerling:
(naam wettelijk vertegenwoordiger)

……………………………

(handtekening)

……………………………

Plaats: ………………………

Datum: …………..………

Uitbestedingsovereenkomst VO - VAVO

Pagina 3 van 3

