SCHOLINGSOVEREENKOMST
Ondergetekenden:
directeur
van school…………………………………………………………………………………….. van CBO Meilân
(gemandateerde namens het bevoegd gezag)
en
de heer/mevrouw :
wonende te
personeelsnummer :
(verder te noemen: “de werknemer”)
Verklaren hiermede te zijn overeengekomen:
1.1.

De werknemer zal per .......................................…………….. aanvangen met de
studie..................................................................................................................................
aan de ................................................................................................................................
welke is gericht op het verkrijgen van
..............................................................................................................................................

1.2.

De studieduur bedraagt.................................................................., zodat de studie van de
werknemer uiterlijk per ............................. met goed gevolg kan zijn afgerond.

1.3.

De studie vindt plaats:
0 op eigen initiatief van de werknemer
0 in opdracht van het bevoegd gezag

2.

Het bevoegd gezag stelt de werknemer ten behoeve van bovengenoemde studie de navolgende
faciliteiten en/of financiële tegemoetkoming ter beschikking.
€ …………………………………………… ( inclusief leskosten, reis en verblijfkosten, exclusief boeken e.a.
materiaal). Mogelijke vervanging vindt in overleg plaats met de directeur van de school.

3.1.

Nadat de scholing met goed gevolg is doorlopen geeft de werknemer aan het bevoegd gezag/
directeur van de school aan wat met de gevolgde scholing wordt gedaan in de werksituatie (evaluatie).

3.2.

Ingeval de werknemer de studie voortijdig staakt dan wel de studie tijdelijk onderbreekt, bericht hij
het bevoegd gezag hiervan terstond onder opgaaf van redenen.

4.

Bij voortijdig staken dan wel tussentijds onderbreken van de studie, dan wel op het in artikel 1, lid 2
genoemde datum niet met goed gevolg afgerond hebben van de studie, is de werknemer verplicht de
financiële tegemoetkoming, als genoemd in artikel 2, op basis van de onderstaande regeling geheel of
gedeeltelijk terug te betalen:
* In het eerste studiejaar geheel
* In volgende studiejaren voor tweederde,
tenzij er gestopt moet worden vanwege zwaarwegende redenen.

4.1.

Het gestelde in lid 1 is niet van toepassing indien de reden c.q. de oorzaak van de daar genoemde
situaties het gevolg is van overmacht van de zijde van de werknemer.

5.1.

Wordt tussen de partijen bestaande arbeidsovereenkomst door (toedoen van) de
werknemer beëindigd gedurende de looptijd van de studie, dan is de terugbetalingsverplichting als in
artikel 4 neergelegd van de overeenkomst van toepassing.

5.2.

Bij een beëindiging van het dienstverband door (toedoen van) de werknemer gedurende de eerst
twee jaar na de in artikel 1, lid 2, genoemde datum, is deze verplicht de helft van de in artikel 2
genoemde tegemoetkoming aan het bevoegd gezag terug te betalen.

6.1.

Deze overeenkomst maakt deel uit van de tussen partijen bestaande arbeidsverhouding.

6.2.

Deze scholingsovereenkomst eindigt door:
- het bereiken van de in het tweede lid van artikel 1 genoemde datum;
- opzegging door het bevoegd gezag wegens niet-nakoming door de werknemer;
- de daarop gerichte over overeenstemming tussen partijen
- beëindiging van het tussen partijen bestaande dienstverband.

6.3.

Indien de werknemer een Lerarenbeurs heeft gekregen hoeft deze scholingsovereenkomst niet te
worden ondertekend, tenzij het bevoegd gezag meer dan € 500,- bekostigt voor gevolgde scholing
waarvoor de Lerarenbeurs is toegekend.

Aldus overeengekomen en opgemaakt in tweevoud d.d.
Plaats, ……………………………………………. d.d. ……………………………………………………..
Namens het bevoegd gezag,

Werknemer,

Handtekening directeur

handtekening werknemer

