Samenwerkingsovereenkomst
Stichting De Kleine Prins en Samenwerkingsverband V(S)O Eemland
Betrokken partijen,
Stichting De Kleine Prins (Stichting voor Speciaal Onderwijs en voorzieningen), hierna te
noemen: ‘De Kleine Prins’ en
Samenwerkingsverband V(S)O Eemland
overwegende dat:





Partijen, naar aanleiding van de regelgeving met betrekking tot Passend Onderwijs en
de ‘Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs’ afspraken
wensen te maken over de inzet van ambulante dienstverlening door De Kleine Prins en
over de wijze van communiceren naar betrokken instellingen en personen;
Partijen hebben besloten gebruik te maken van de opting-out mogelijkheid voor het
schooljaar 2014/2015;
De middelen voor ambulante begeleiding LG en LZ, niet zijnde epilepsie, op 1-10-2013
vanaf het schooljaar 2014/2015 toegekend worden aan Samenwerkingsverband
V(S)O Eemland en er daarbij sprake is van overeengekomen herbesteding bij De Kleine
Prins;

komen als volgt overeen:
Ambulante dienstverlening door De Kleine Prins
1.1
De ambulante dienstverlening zal vanaf het schooljaar 2014/2015 binnen de regio van
Samenwerkingsverband V(S)O Eemland door De Kleine Prins worden geboden aan de
leerlingen en VO-scholen die volgens de nieuwe systematiek in aanmerking komen
voor een arrangement ‘intensieve ondersteuning’. De Ambulante Dienstverlening komt
met de VO-school overeen op welke wijze ondersteuningsvragen beantwoord worden.
1.2
Het bij 1.1 gestelde wordt pas geëffectueerd als afspraken zijn gemaakt over
aanvullende financiering.
Bekostiging ondersteuning
2.
Het te besteden budget dat beschikbaar wordt gesteld aan De Kleine Prins wordt
bepaald op basis van het aantal rugzakken en de gelden in het kader van de
Preventieve Ambulante Begeleiding (PAB) op 1 oktober 2013: LG en LZ, niet zijnde
epilepsie. Dit budget wordt vastgezet gedurende de looptijd van de overeenkomst.
2.1.
Op basis van een overeengekomen standaard uurbedrag (inclusief alle
werkgeverslasten, per schooljaar vast te stellen) wordt het aantal in te zetten uren op
basis van het budget vastgesteld.
2.2.
De Ambulante Dienstverlening van De Kleine Prins rapporteert per kwartaal aan
Samenwerkingsverband V(S)O Eemland het aantal uren dat ingezet is, hoeveel LG of
LZ leerlingen dat betrof en op welke scholen diensten geleverd zijn.

Paraaf De Kleine Prins

Paraaf Samenwerkingsverband V(S)O Eemland
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Communicatie
3.
Partijen zullen overleggen om te komen tot eenduidige communicatie over deze
overeenkomst.
3.1.
Samenwerkingsverband V(S)O Eemland brengt de scholen en de
Ondersteuningsplanraad op de hoogte van de afspraken uit deze overeenkomst en
neemt ze op in het ondersteuningsplan.
3.2.
De Kleine Prins brengt haar ambulant begeleiders en scholen op de hoogte van de
in deze overeenkomst opgenomen afspraken. Haar ambulant begeleiders handelen
en communiceren naar het onderwijs in lijn met de afspraken die in deze
overeenkomst zijn vastgelegd.
Geldigheidsduur
4.
Deze overeenkomst is geldend voor de schooljaren 2014/2015, 2015/2016 en 2016/2017
onder voorbehoud van wijzigingen in wet- en regelgeving.
4.1.
Na iedere periode van een schooljaar wordt uiterlijk in juni de
samenwerkingsovereenkomst door partijen geëvalueerd.
4.2.
De overeenkomst kan per jaar worden opgezegd vóór 1 augustus van een jaar.
De geldigheidsduur van de overeenkomst is steeds 3 jaar teneinde De Kleine Prins de
gelegenheid te bieden een zorgvuldig sociaal plan op te stellen voor het betrokken
personeel van de Ambulante Dienstverlening van De Kleine Prins.
Voor akkoord,
Plaats:

Plaats:

Datum:

Datum:

Dhr. J. Reitsma
college van bestuur
De Kleine Prins

Dhr. R. Poortstra
Directeur-bestuurder
Samenwerkingsverband V(S)O Eemland

Bijlagen:
- Financiële bijlage
- Afspraken over inzet Ambulante Dienstverlening schooljaar 2014-2015
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