
 
 

 

 

Uitbestedingsformulier 2022 – 2023 vo-school > Next College  
 
Het bevoegd gezag van de school voor voortgezet onderwijs ____________________________ gevestigd te 

_________________________ en het bevoegd gezag Next College, hebben een samenwerkingsovereenkomst 

gesloten of zijn voornemens dit te doen. De verdeling van verantwoordelijkheden tussen de vo-school en Next 

College, als ook de onderlinge informatie-uitwisseling staan in deze overeenkomst beschreven. Op grond van 

deze overeenkomst en met betrekking tot de hierna genoemde student, heeft de vo-school vastgesteld dat het 

in diens belang is, de opleiding bij vavo te vervolgen. 

 

De volgende afspraken zijn gemaakt betreffende:  
Naam student:  _______________________________________________________________ M/V 

Geboortedatum:  _______________________________________________________________ 

Adres:   _______________________________________________________________ 

Postcode/woonplaats: ________________________________________________________________ 

 

1. Door beide partijen is vastgesteld dat bovengenoemde student op de datum van deze overeenkomst 

ingeschreven staat bij:  

(Vo-)school:  _________________________________________________________________ 

BRIN-nummer: _________________________________________________________________ 

Opleiding:  _________________________________________________________________ 

Leerjaar:  _________________________________________________________________ 
 

2. De student blijft ingeschreven bij de school, maar zal met ingang van 01-08-2022 het onderwijs, de 
toetsing en examinering ontvangen van Next College. 
 

3. De student heeft wel / niet* een cijfer voor het profielwerkstuk dan wel voor examenvakken. Dit is nader 

omschreven op het formulier cijferovername (zie bijlage). *doorhalen wat niet van toepassing is 

 

4. De vo-school wijst één van haar personeelsleden aan als contactpersoon voor de student en de ouders én 

als contactpersoon voor Next College 
Gegevens contactpersoon vo-school: 
 
Naam:  _________________________________________________________________ 

Functie:  _________________________________________________________________ 

Adres school :  __________________________________________________________________ 

Telefoonnummer:  __________________________________________________________________ 

E-mailadres:   __________________________________________________________________ 
 

5. Is er sprake van gelden in het kader van passend onderwijs? O ja  O nee  

 

6. Warme overdracht noodzakelijk?  O ja  O nee 
 

Indien ja, wie is de contactpersoon/zorgcoördinator: ___________________________________________ 
 

Bereikbaar via  Email: ______________________________________________________________ 
    

Telefoon: _____________________________________________________________ 
 



 
 

 

  

7. Het vavo stuurt in september ter controle per email een overzicht naar de vo-school. Deze controle wordt 

op de vo-school uitgevoerd door: 

Naam   ____________________________________________________________________ 

Functie   ____________________________________________________________________ 

E-mailadres   ____________________________________________________________________ 
 

8. De factuur kan Next College mboRijnland sturen naar: (invullen indien ander adres dan contactpersoon) 

Naam:  _____________________________________________________________________ 

Functie:  _____________________________________________________________________ 

Adres school : _____________________________________________________________________ 

Telefoonnummer: ______________________      E-mailadres: __________________________________ 
 

In te vullen door Next College:       

9. O Intensiteit voltijd      O Intensiteit deeltijd  

(leerling heeft geen examen gedaan voor de opleiding waarvoor deze zich inschrijft)  (leerling heeft al wel examen gedaan)  

  

 

10. De contactpersoon van het Next College, voor de uitbestedende school is: 

Coördinator:   _____________________________________________________________ 

Vmbo-tl  /  havo  /  vwo   (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Locatie:   _____________________________________________________________

   

11. Het toeleveren van studenten gebeurt conform de bepalingen in de samenwerkingsovereenkomst tussen 

de uitbestedende vo-school en Next College. 

 

Aldus overeengekomen, 

De school voor vo, namens deze:  

 

Next College, namens deze:  

 

 

___________________________________ ___________________________________ 

 

Datum:  

 

Datum:  

 

Plaats:  

 

Plaats:  
 
De student levert een door de vo-school ingevuld en ondertekend formulier tijdens de intake in.  
Na toelating ontvangt de uitbestedende school een ondertekend exemplaar retour van de afdeling:  
Next College, Studentzaken, Groen van Prinsterersingel 52, 2805 TE Gouda; BRINnummer 25LN 
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