DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST

De ondergetekenden:
1. Naam , statutair gevestigd te plaats, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer ***, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [invullen], hierna te
noemen: Opdrachtgever;
2. Stichting (invullen), statutair gevestigd te ***, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer ***, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [invullen], hierna te
noemen Opdrachtnemer;
In aanmerking nemende dat:
De gezamenlijke besturen, verenigd binnen swv voortgezet onderwijs naam, de opdracht hebben
passend onderwijs te bieden aan leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte binnen
de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio en daartoe in haar Ondersteuningsplan hebben
opgenomen expertise in te zullen zetten vanuit het speciaal onderwijs op de reguliere scholen
opdat deze een bijdrage levert aan de opdracht van het samenwerkingsverband,
En
Het gegeven dat het bestuur van swv voortgezet onderwijs naam zich in wil spannen om de
werkgelegenheid van de medewerkers die ten gevolge van de veranderende geldstromen,
samenhangend met de verandering van taken voortkomende uit de invoering van wet bij deze te
noemen ‘passend onderwijs’, wil behouden (de zgn. Tripartiete Overeenkomst),

Komen zij het volgende overeen:
Ten aanzien van de rol van het samenwerkingsverband:
1. Het swv verleent als opdrachtgever opdracht aan de opdrachtnemer om werkzaamheden uit te
voeren binnen de reguliere scholen aangesloten bij swv voortgezet onderwijs de Meierij door
personen genoemd in de bijlage.
2. Het swv ziet er op toe dat de werkzaamheden op de scholen van ambulant ondersteuners (als
generalist of specialist) het ondersteunen van leerkrachten en teams in de begeleiding van
leerlingen met ondersteuningsvragen betreffen.
3. Het swv spreekt met de reguliere scholen af dat:
a. de concrete invulling van de werkzaamheden de verantwoordelijkheid is van de scholen
waar deze personen hun diensten uitvoeren, en dat dit gebeurt in onderling overleg,
b. dat alle relevante onderwerpen die bij de uitvoering van deze werkzaamheden een rol
spelen, waaronder werktijden, rusttijden, verslaglegging, e.d. gebeurt in overleg met de
ambulant ondersteuner,
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4. Het swv stelt uiterlijk 1 maart de opdrachtnemer in kennis van de verdeling van de uren over de
scholen voor het daarop volgende schooljaar.
5. Het swv is risicodrager bij kortdurende ziekte of verzuim; bij verzuim langer dan twee weken
overleggen het swv en de opdrachtnemer met elkaar over mogelijk te nemen stappen.
6. Het swv kan, vanuit het principe ‘vrije beschikking van kennis’ beschikken over alle ontwikkelde
producten van de ambulant ondersteuner, maar zal er op toezien dat producten niet
ongekwalificeerd worden ingezet wanneer verplichte certificering voorwaarde is voor gebruik.

Ten aanzien van de rol van het (V)SO bestuur als opdrachtnemer en tevens werkgever:
7. Dat het (V)SO bestuur als opdrachtnemer deze opdracht aanvaardt en onderwijsondersteuning
beschikbaar stelt voor de reguliere scholen binnen het samenwerkingsverband.
8. Dat de opdrachtnemer zich er van vergewist dat zijn medewerkers de taak uitvoeren van
ambulant ondersteuner binnen de reguliere scholen of voorzieningen van het swv.
9. Dat de opdrachtnemer de werkgeversverantwoordelijkheid voor deze personen behoudt en
derhalve de rechtspositionele regelingen van de opdrachtnemer van toepassing blijven evenals
de formele gezagsverhouding tussen de opdrachtnemer en de ambulant ondersteuner en vanuit
die rol de functionering- of beoordelingsgesprekken met medewerkers worden gevoerd.
10. Dat de opdrachtnemer er voor garant staat dat zijn medewerkers zich gedragen overeenkomstig
de grondslag van de school waar de werkzaamheden worden verricht en zorgvuldig omgaan met
gegevens van de school of de opdrachtgever, een en ander verder uit te werken in een
privacyreglement voor ambulant ondersteuners.
11. Dat de opdrachtnemer, in goed overleg met de opdrachtgever, uiterlijk 1 mei voorafgaand aan
een schooljaar, de opdrachtgever in kennis stelt van de verdeling van ambulant ondersteuners
over de aangesloten scholen op basis van de afgesproken uren per school.
12. Dat de opdrachtnemer met zijn medewerkers afspreekt dat vakantiedagen in principe worden
opgenomen tijdens schoolvakanties van de school waar de werkzaamheden worden verricht of
anders in overleg met die school.
13. Dat de opdrachtnemer zijn medewerkers instrueert in geval van ziekte of andere vorm van
verzuim dit op de eerste verzuimdag uiterlijk om 8.00 uur te melden bij de administratie van de
school waar hij/zij werkt en bij de administratie van de opdrachtnemer. Herstelmelding zal op
dezelfde wijze plaatsvinden.
14. Dat de opdrachtnemer, bij vertrek van een van de ingeleende ambulant ondersteuners, zo
spoedig mogelijk nadat dit bekend is, contact opneemt met de opdrachtgever om in overleg
vervolgstappen te nemen.
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Ten aanzien van de deskundigheidsbevordering:
15. Dat de ambulant ondersteuners beschikken over de bekwaamheidseisen zoals vastgelegd en
jaarlijks geëvalueerd door opdrachtnemer en opdrachtgever of daartoe worden opgeleid door de
opdrachtnemer.
16. Dat de verantwoordelijkheid voor het up-to-date houden van de gevraagde deskundigheid en
eventuele aanpassing van deze deskundigheid aan veranderende ondersteuningsvragen binnen
de scholen, een verantwoordelijkheid blijft van de opdrachtnemer.
17. Dat ambulant ondersteuners binnen de uren die zij jaarlijks aan een school verbonden zijn, tijd
mogen besteden aan deskundigheidsbevordering volgens de afspraken die hierover zijn
vastgelegd in de cao.
18. Dat deskundigheidsbevordering altijd een relatie heeft de afspraken omtrent de
bekwaamheidseisen van de ambulant ondersteuners en de resultaten uit het jaarlijks te houden
tevredenheidonderzoek onder de scholen.
19. Dat wanneer een school zelf ambulant ondersteuners willen faciliteren voor
deskundigheidsbevordering binnen of buiten de school, zij dat doen vanuit de uren die de
ambulant ondersteuner beschikbaar heeft binnen die school, met andere woorden buiten de
professionaliseringstijd die is gereserveerd vanuit de CAO.
20. Dat kosten voor deskundigheidsbevordering genoemd onder artikel 18 ten laste komen van de
opdrachtnemer.
21. Dat kosten voor deskundigheidsbevordering genoemd onder artikel 19 ten laste komen van de
school die daar om vraagt cq. toestemming geeft.
Ten aanzien van de kostprijs per fte:
22. Dat voor directe en indirecte personele kosten per ambulante ondersteuner, een vergoeding is
overeengekomen, gelijk aan de werkelijke bruto salariskosten incl. werkgeverslasten,
vermeerderd met een opslagpercentage van 35% op jaarbasis, met onderscheid naar directe- en
indirecte personele lasten en materiele lasten.
23. Dat van de opdrachtnemer, buiten het genoemde in artikel 22, alleen kosten voor dienstreizen
door de ambulant ondersteuner in rekening kunnen worden gebracht bij de opdrachtgever (of
bij de scholen wanneer sprake is van artikel 21), indien daar aan is toegevoegd een
declaratieformulier dat voor akkoord is getekend door het swv of de school.
24. Dat jaarlijks door opdrachtgever op basis van de ontwikkeling genormeerde gemiddelde
personeelslasten van leraren, zoals vastgesteld door het ministerie van OC&W en gepubliceerd
in de Staatscourant, het bedrag kan worden bijgesteld.
25. Dat een bijstelling van het bedrag per fte uiterlijk een maand na publicatie in de Staatscourant
schriftelijk door de opdrachtgever bekend wordt gemaakt aan de opdrachtnemer en bij
definitieve vaststelling gelden voor het daarop volgende schooljaar.
Ten aanzien van de wijze van factureren:
26. Dat jaarlijks door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer, in de maand januari een beschikking
wordt afgegeven voor het volledige bedrag, met daarin opgenomen een betalingsritme en
verwijzing naar deze overeenkomst.
27. Dat bij tussentijdse wijziging een nieuwe beschikking wordt afgegeven.
28. Dat volgens de beschikking en het daarin opgenomen betalingsritme de gelden door de
opdrachtgever aan de opdrachtnemer worden overgemaakt.
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29. Dat op de onderhavige overeenkomst van toepassing is de vrijstelling van omzetbelasting ex
artikel 11, eerste lid, onderdeel o, Wet op de omzetbelasting 1968, zodat opdrachtnemer geen
omzetbelasting aan opdrachtgever in rekening zal brengen. Mocht achteraf komen vast te staan,
dat opdrachtnemer ter zake wel BTW had moeten heffen en alsnog behoort af te dragen, dan
factureert opdrachtnemer die BTW alsnog aan opdrachtgever, die ter zake gehouden is tot
nabetaling aan opdrachtnemer.
Ten aanzien van de wijze van evalueren van tevredenheid van scholen en ambulant ondersteuners:
30. Dat de opdrachtgever jaarlijks, in samenspraak met de opdrachtnemer, een
tevredenheidonderzoek uitzet onder de scholen.
31. Dat de opdrachtnemer jaarlijks, in samenspraak met de opdrachtgever, een
tevredenheidonderzoek uitzet onder de ambulant ondersteuners.
32. Dat direct betrokkenen (school en betrokken ambulant ondersteuner(s) en diens leidinggevende)
kennis kunnen nemen van de resultaten van het onderzoek op schoolniveau,
33. Dat, wanneer daar aanleiding of behoefte aan is, de resultaten op schoolniveau besproken
worden met diezelfde direct betrokkenen om te komen tot verbetervoorstellen, die altijd
schriftelijk worden vastgelegd.
34. Dat opdrachtgever, in samenspraak met opdrachtnemers, het totaalresultaat van beide
tevredenheidonderzoeken op het niveau van het gehele swv bespreekt in het Scholenoverleg
35. Dat op basis van bespreking in het Scholenoverleg aanvullende afspraken kunnen worden
gemaakt voor het hele swv en dat deze afspraken worden vastgelegd in de notulen.
36. Dat afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer(s) die van invloed zijn op de
dienstverleningsovereenkomst, worden besproken en vastgesteld in het bestuur van het swv.
Ten aanzien van de duur, de omvang en beëindiging van deze overeenkomst:
37. Dat deze overeenkomst in gaat op 1 augustus 2015 voor de duur van vier schooljaren en
derhalve eindigt op 1 augustus 2019.
38. Dat deze overeenkomst qua omvang jaarlijks vóór 1 april wordt overgesloten op basis van de
ontwikkelingen die zich voordoen, en opnieuw vastgelegd voor de duur van vier daarop volgende
schooljaren, waarbij de omvang van jaar 1 tot en met 3 minimaal gelijk blijft aan het eerder
afgesproken fte´s en voor jaar 4 de nieuwe omvang wordt afgesproken, die dan weer voor 4 jaar
vastligt. De opdrachtnemers worden hierdoor in de gelegenheid gesteld hun werkgeverschap
goed vorm te geven.
39. Dat tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst alleen mogelijk is op basis van een
bestuursbesluit van samenwerkingsverband voortgezet onderwijs de Meierij.
40. Dat in afwijking van het in artikel 39 bepaalde, tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst
evenwel met onmiddellijke ingang mogelijk is indien:
a. Het faillissement van een van de partijen wordt aangevraagd cq. een van de partijen in
staat van faillissement wordt verklaard,
b. Voor een van de partijen surseance van betaling wordt aangevraagd cq. aan een van de
partijen surseance van betaling wordt verleend,
c. Een van de partijen toerekenbaar tekort schiet in haar verplichtingen uit deze
overeenkomst, na tot nakoming van die verplichtingen schriftelijk te zijn gemaand en
een periode van zes maanden is verstreken,
d. Besloten wordt tot liquidatie of ontbinding van een van de partijen,
e. De op het moment van het aangaan van deze overeenkomst geldende wet- en
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regelgeving die een van de partijen in staat stelt zijn verplichtingen uit deze
overeenkomst na te komen, wordt ingetrokken of wezenlijk wordt gewijzigd,
Notabene: in alle gevallen geldt dat partijen bij tussentijdse beëindiging van deze
overeenkomst met elkaar in overleg treden om eventuele financiële consequenties met
elkaar af te wikkelen.

Slotbepalingen:
41. Dat over de voortgang van deze dienstverleningsovereenkomst jaarlijks vóór 1 april contact
plaats vindt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
42. Dat tussentijdse wijzigingen in dit contract, alleen kunnen worden doorgevoerd door een besluit
van het bestuur van het swv met instemming van alle betrokken partijen.
43. Dat op deze overeenkomst het Nederlands recht van toepassing is.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en getekend, op [datum] te [plaats]
Opdrachtgever

Opdrachtnemer

Naam

……………………….

Voor deze

Voor deze

…………………………………………….

………………………
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