Convenant
tussen
1. de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren, statutair
gevestigd te Middelburg, met adres: Grif ioenstraat 17 4334 BK Middelburg,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40311143;
(verder te noemen CSW);
vertegenwoordigd door haar directeur-bestuurder de heer F.C. van der Knaap; en
2. de Vereniging ter bevordering van het Voortgezet Vrijeschoolonderwijs
Zeeland, statutair gevestigd te gemeente Middelburg, met adres: Dam 38, 4331 GK
Middelburg, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61887773;
(verder te noemen VVVZ);
vertegenwoordigd door mevrouw E. P.J. Hanse als voorzitter van het bestuur van die
vereniging;
VOORAF
CSW en VVVZ hebben elkaar gevonden in het doel een duurzame vestiging van een
voortgezette vrijeschool voor Zeeland te realiseren. Inmiddels geven zij invulling aan dit
doel en bestaat er een voortgezette vrijeschool met een zevende, achtste en negende
klas. Deze ontwikkeling en de visie op een verdere ontwikkeling naar de toekomst
vormen de aanleiding om het oorspronkelijke convenant uit 2016 te actualiseren.
CONVENANT
Hoofdstuk 0, Begrippen
In dit convenant wordt bedoeld met:
vrijeschoolonderwijs:
het onderwijs bedoeld in 4.4;
de stuurgroep:
de begeleidingscommissie bedoeld in 1.2;
co rdinator vrijeschool:
de co rdinator bedoeld in 1.3;
schooljaar:
de periode van 1 augustus tot en met 31 juli van het daaropvolgende kalenderjaar;
CSW Besteva r:
de locatie van de CSW aan het Bossenburghpad 10, 4385 CJ Vlissingen;
directeur-bestuurder
de directeur-bestuurder van CSW;
vestigingsdirecteur
de directeur van CSW Besteva r;
afdelingsleider:
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de afdelingsleider van CSW Besteva r;
medezeggenschapsraad:
de medezeggenschapsraad van CSW
ondersteuningsco rdinator
co rdineert de begeleiding van leerlingen met een extra ondersteuningsvraag
binnen CSW
verzwaard adviesrecht:
Bij verzwaard adviesrecht kan alleen beargumenteerd van het advies worden
afgeweken.
Hoofdstuk I, Geldigheidsduur, Organisatie.
1.1 Dit convenant is geldig tot 1 augustus 2025 en wordt jaarlijks stilzwijgend voor een
schooljaar verlengd. Opzeggen van dit convenant geschiedt met inachtneming van
een termijn van tenminste n schooljaar.
CSW verzorgt met ingang van 1 augustus 2016 vrijeschoolonderwijs. Inmiddels is er
een zevende, achtste en negende klas voor leerlingen van de afdelingen mavo, havo
en vwo op de locatie CSW Besteva r. Het vrijeschoolonderwijs wordt vormgegeven
volgens de uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs zoals verwoord door de
Vereniging van Vrijescholen (VVS).
1.2 Ter begeleiding van het vrijeschoolonderwijs CSW Besteva r wordt uit de VVVZ en
CSW een stuurgroep ingericht. In de stuurgroep hebben zitting twee bestuursleden
van de VVVZ, de vestigingsdirecteur, de directeur-bestuurder en de co rdinator
vrijeschool. De stuurgroep bespreekt de ontwikkeling van de vrijeschool en
evalueert de voortgang.
1.3 De co rdinator vrijeschool co rdineert het onderwijs van de vrijeschool en bewaakt
mede de inhoud van het vrijeschoolonderwijs. De co rdinator heeft geen
hi rarchische functie.
1.4 De vestigingsdirecteur is, onder eindverantwoordelijkheid van de directeurbestuurder, verantwoordelijk voor het onderwijs van de vrijeschool. De directeurbestuurder en de vestigingsdirecteur voeren ten minste n keer per jaar
afstemmingsoverleg met het (voltallige) bestuur van de VVVZ.
1.5 Binnen de organisatie van CSW Besteva r vallen de leerlingen van de klassen van de
vrijeschool onder de verantwoordelijkheid van de afdelingsleider. De afdelingsleider
is verantwoordelijk voor uitvoerend personeelsbeleid en de organisatie en
co rdinatie van leerlingenzaken. De afdelingsleider heeft een plaats in de hi rarchie
van CSW. Op alle gebieden zijn de leerlingen van de vrijeschool in de organisatie als
andere leerlingen van CSW Besteva r. De co rdinator vrijeschool geeft onder
verantwoordelijkheid van de afdelingsleider inhoud aan de vrijeschool
onderwijsontwikkeling.
1.6 De Vereniging ter bevordering van het Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Zeeland
(VVVZ) heeft als doel het ontwikkelen en in stand houden van voortgezet vrijeschool
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onderwijs in Zeeland. Hiertoe volgt zij de onderwijsontwikkeling van de vrijeschool
volgens de uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs.
1.7 CSW Besteva r vrijeschool is aangesloten bij de Vereniging van Vrijescholen (VVS)
Nederland en draagt hiervoor de contributie af aan de VVS.
Hoofdstuk II, Bestuur
2.1 De vrijeschool Besteva r is onderdeel van het onderwijsaanbod binnen CSW
Besteva r en is gehuisvest in Vlissingen. Het bevoegd gezag berust bij CSW. De
directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de binnen zijn organisatie aanwezige
afdelingen, waaronder de vrijeschool.
2.2 Uit het onder 2.1 gestelde vloeit voort dat er g n sprake kan zijn van een directe
verantwoording van de co rdinator vrijeschool aan anderen dan het bevoegd gezag
van CSW.
2.3 Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen is formeel een zaak van de
directeur-bestuurder, welke is gemandateerd aan de vestigingsdirecteur. Dit
betekent in de praktijk dat toelating, schorsing en verwijdering van
leerlingen indien het leerlingen van de vrijeschool betreft geschiedt door de
vestigingsdirecteur. Voor de aanname van leerlingen betekent dit dat de leerlingen
worden aangenomen volgens de binnen Walcheren geldende afspraken. Op dit
moment betekent dit dat een leerling toelaatbaar is die ten minste een advies mavo
heeft meegekregen.
Ook de screening op de ondersteuningsvraag gebeurt bij de leerlingen die zich
aanmelden voor de vrijeschool op dezelfde wijze als voor andere CSW-leerlingen.
Het intakegesprek wordt gevoerd door de (aanstaande) mentor. De mentor geeft
advies met betrekking tot de plaatsing van de leerling. Er wordt van ouders en
ondersteuningsco rdinator nadrukkelijk aandacht gevraagd voor wat het
vrijeschoolonderwijs vraagt van de leerlingen. De weging van de
ondersteuningsvraag wordt in de toelating en indeling in groepen meegenomen in
relatie met de verplichtingen met betrekking tot passend onderwijs.
2.4 De co rdinator vrijeschool wordt benoemd door de directeur-bestuurder, op
voordracht van de vestigingsdirecteur.
2.5 Het personeel, verbonden aan de vrijeschool, wordt benoemd door de directeurbestuurder, op voordracht van de vestigingsdirecteur en de co rdinator vrijeschool.
In bijlage 1 van dit convenant zijn competenties geformuleerd waaraan het
personeel van de vrijeschool dient te voldoen. Deze competenties zijn aanvullend op
de competenties die voor elke docent op CSW gelden. Deze competenties zijn
onderdeel van de selectieprocedure voor docenten die, geheel of gedeeltelijk, les
gaan geven op de vrijeschool.
2.6 De stuurgroep zoals bedoeld in 1.2, heeft tenminste vier keer per schooljaar
bestuurlijk overleg over:
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de realisatie van de uitgangspunten van de vrijeschool binnen CSW;
de verantwoording door CSW van de inzet van door de VVVZ beschikbaar
gestelde extra middelen ten behoeve van de vrijeschool;
De pedagogische uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs binnen CSW;
De kwaliteit van onderwijs van het vrijeschoolonderwijs binnen CSW, inclusief
de doorstroom naar regulier vervolgonderwijs (binnen CSW);
De doorontwikkeling van het vrijeschoolonderwijs binnen CSW;
De scholing en ontwikkeling met betrekking tot het vrijschoolonderwijs.

2.7 De VVVZ wordt in de stuurgroep vertegenwoordigd door de voorzitter VVVZ en n
ander lid. De VVVZ kan, via de stuurgroep, de directeur-bestuurder, de
vestigingsdirecteur en de co rdinator vrijeschool gevraagd en ongevraagd advies
geven.
2.8 De VVVZ heeft verzwaard adviesrecht ten aanzien van:
- de werving en selectie van de co rdinator vrijeschool CSW
- de doorontwikkeling (groei) van het vrijeschoolonderwijs binnen CSW
- de locatie waar het vrijeschool onderwijs binnen CSW gegeven wordt
- de ophef ing van het voortgezette vrijeschool onderwijs binnen CSW
De directeur-bestuurder en de vestigingsdirecteur kunnen alleen gemotiveerd
afwijken van het verzwaard advies en pas nadat de kwestie minimaal nmaal
besproken is met het (voltallige) bestuur van de VVVZ.
2.9 De taak- en functieomschrijving van de co rdinator vrijeschool wordt in overleg met
de stuurgroep door de directeur-bestuurder vastgesteld. (zie bijlage 2).
2.10 De vestigingsdirecteur is onder eindverantwoordelijkheid van de directeurbestuurder verantwoordelijk voor het opstellen van het strategisch plan en het
beleid voor de vrijeschool. De co rdinator vrijeschool geeft daartoe advies.
Hoofdstuk III, Personeel, MR en bestuur VVVZ.
3.1. Het in bijlage 1 beschreven competentiepro iel van de docent verbonden aan de
vrijeschool vormt een integraal onderdeel van de overeenkomst tussen CSW en de
VVVZ.
3.2 De taak- en functieomschrijving van de co rdinator vrijeschool vormt een integraal
onderdeel van de overeenkomst tussen CSW en de VVVZ (zie bijlage 2).
3.3 De co rdinator vrijeschool gaat bij beleid (en de docenten in de klas gaan bij het
lesgeven,) uit van de pedagogische en didactische uitgangspunten van het
vrijeschoolonderwijs.
3.4 De vrijeschool is een afdeling als alle andere afdelingen van CSW. Met betrekking tot
de medezeggenschap valt de vrijeschool onder hetzelfde regime als de andere
afdelingen. Dat wil zeggen dat personeel, leerlingen en ouders zich binnen de
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geldende regels verkiesbaar kunnen stellen als lid van de medezeggenschapsraad. Er
zijn voor de vrijeschool geen voorkeursplaatsen in de medezeggenschapsraad
beschikbaar.
3.5 Het bestuur van de VVVZ bestaat uit ten minste 5 en maximaal 7 leden. Drie leden
zijn a komstig uit de oudergeleding. De zittingstermijn van de bestuursleden is vier
schooljaren. Op voordracht van het bestuur is een verlenging van vier jaar door de
ALV mogelijk. Een ouder/verzorger kan alleen bestuurslid zijn zolang zijn of haar
kind onderwijs volgt binnen de vrijeschool CSW Besteva r. Het
bestuurslidmaatschap eindigt uiterlijk aan het einde van het kalenderjaar, waarin
het betrokken bestuurslid geen kind meer heeft dat onderwijs volgt binnen de
vrijeschool CSW Besteva r.
3.6 De voorzitter van de VVVZ is ona hankelijk; hij/zij is niet a komstig uit de
oudergeleding noch op enigerwijze (professioneel) aan CSW verbonden. De
voorzitter wordt door de ALV benoemd op voordracht van het bestuur nadat er over
de kandidaat advies is gevraagd aan de directeur-bestuurder, de vestigingsdirecteur
en de co rdinator vrijeschool. De zittingstermijn van de voorzitter is vier jaar. De
zittingstermijn kan eenmaal met vier jaar verlengd worden.
Hoofdstuk IV, Onderwijs.
4.1 De vrijeschool van CSW richt het onderwijs in volgens de pedagogische en
didactische uitganspunten van het vrijeschoolonderwijs. Jaarlijks zullen directie en
bestuur van CSW met het bestuur van de VVVZ en de co rdinator vrijeschool
evalueren hoe het onderwijs op hoofdlijnen conform de pedagogische en didactische
uitganspunten van het vrijeschoolonderwijs is vormgegeven. Dit laat onverlet de
eindverantwoordelijkheid van directie en bestuur van CSW voor de kwaliteit van het
onderwijs. Naast de algemene kwaliteit zoals deze ook onder andere door de
inspectie wordt getoetst, is het zaak de kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs
volgens de pedagogische en didactische uitgangspunten van het
vrijeschoolonderwijs te verzorgen. Hiertoe is CSW lid van de VVS en zijn in paragraaf
4.4 criteria geformuleerd die tezamen de basis voor de evaluatiegesprekken vormen.
4.2 Deze overeenkomst tussen CSW en de VVVZ betreft een vrijeschool voor de leerjaren
1, 2 en 3 van de afdelingen mavo, havo en vwo op de locatie CSW Besteva r. Voor het
vrijeschoolonderwijs zijn dit de leerjaren 7, 8 en 9. Een eventuele doorgroei naar
een volwaardige vrijeschool zal punt van nieuw overleg vormen.
4.3 De leerlingen die leerjaar 3 (klas 9) van de onder 4.2. bedoelde afdeling met succes
hebben afgerond, kunnen naadloos aansluitend op hun niveau instromen in de
reguliere afdelingen mavo, havo of vwo van CSW.
4.4 Het vrijeschoolonderwijs dat wordt gegeven omvat de richtlijnen zoals die landelijk
in vrijescholen worden gehanteerd. Hiervoor wordt verwezen naar de website van
de Vereniging Vrijescholen Nederland. Het vrijeschoolonderwijs omvat de volgende
uitgangspunten:
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De vrijeschool Besteva r biedt onderwijs vanuit de pedagogische en didactische
uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs.
De docenten van de vrijeschool Besteva r werken vanuit de verbinding tussen
de kernwaarden van de vrijeschool en CSW.
De docenten van de vrijeschool Besteva r maken in gedrag zichtbaar te werken
vanuit pedagogische en didactische uitgangspunten van het
vrijeschoolonderwijs.
De docenten van de vrijeschool Besteva r maken hun voorbeeldfunctie
zichtbaar in hun gedrag binnen de school.
Bij de vrijeschool Besteva r is ieder leren een kunstzinnig en creatief proces.
Binnen de vrijeschool Besteva r nemen de jaarfeesten een belangrijke plaats in.
Binnen de vrijeschool Besteva r wordt gewerkt vanuit een evenwichtige balans
tussen periodeonderwijs, zaakvakken en kunstzinnige vakken. Dit wordt in het
lesrooster vertaald.

Hoofdstuk V, Financiën.
5.1 De vrijeschool is een afdeling van CSW zoals alle andere afdelingen. Alle inanci n
lopen daarom ook via CSW. De bekostiging van rijkswege, zowel als alle andere
inkomsten maken onderdeel uit van het budget van CSW. Dit geldt ook voor de
bijdragen van ouders, zowel de vrijwillige als de verplichte bijdragen. De
verantwoordelijke directeur krijgt, gebaseerd op dezelfde regelgeving als deze geldt
voor de andere afdelingen, een budget gebaseerd op de rijksbijdrage per leerling.
5.2 De ouderbijdrage die de ouders speciaal betalen voor het vrijeschoolonderwijs
wordt beheerd door de VVVZ en zal geoormerkt ter beschikking worden gesteld
voor de vrijeschool. De besteding van deze middelen is de verantwoordelijkheid van
de vestigingsdirecteur, in overleg met de co rdinator vrijeschool. Daarnaast vormt
de besteding van de middelen een agendapunt tijdens het jaarlijkse
afstemmingsoverleg met de VVVZ. Waar in dit hoofdstuk sprake is van budget
vrijeschoolonderwijs worden de middelen bedoeld die door de ouders of door de
VVVZ ter beschikking worden gesteld voor de vrijeschool CSW Besteva r. Van de
besteding van de ouderbijdrage wordt verantwoording afgelegd aan de ouders en
aan de MR.
5.3 De co rdinator vrijeschool zal als onderdeel van de exploitatiebegroting van CSW,
een begroting indienen voor het budget vrijeschoolonderwijs. Hierbij worden de
centrale kaders en richtlijnen van CSW nageleefd en wordt gebruik gemaakt van de
centraal opgestelde rapportagemodellen. Deze deelbegroting wordt, na goedkeuring
door de vestigingsdirectie, opgenomen in de exploitatiebegroting van CSW, die
vervolgens onderdeel vormt van de reguliere planning en control cyclus (P&Ccyclus) binnen CSW.
Bij de samenstelling van meerjarenbegrotingen voor de vrijeschool wordt op
overeenkomstige wijze gehandeld.
5.4 Van de ouderbijdrage voor het vrijeschoolonderwijs wordt de contributie aan de
landelijke Vereniging van Vrijescholen afgedragen. Het overige budget is via de
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VVVZ beschikbaar voor extra materialen, excursies, reizen, kampen, culturele
activiteiten en dergelijke voor de vrijeschool.
5.5 Investeringen door de vrijeschool, die geen huisvestingsinvesteringen zijn, kunnen
plaatsvinden na verkregen instemming van de directeur-bestuurder. Dit brengt met
zich mee dat conform de geldende P&C-cyclus en het geldende treasury statuut
wordt gehandeld. Uit deze investeringen voortvloeiende afschrijvings- en
rentelasten komen ten laste van de exploitatie van de vrijeschool.
5.5 Een mogelijk overschot van de eigen middelen (ouderbijdrage) van de vrijeschool
wordt toegevoegd aan het budget voor het volgende jaar.
Hoofdstuk VI, Huisvesting.
6.1 Met ingang van 1 augustus 2016 is de vrijeschool gehuisvest op de locatie CSW
Besteva r, aan Bossenburghpad 10, te Vlissingen.
6.2 CSW is economisch eigenaar van de schoolgebouwen. De gemeente is juridisch
eigenaar van die gebouwen. De vrijeschool is een afdeling van CSW. Voor al het
onderwijs dat CSW verzorgt, geldt, dat binnen de mogelijkheden van gebouwen en
budgetten, kwalitatief goed onderwijs zal worden verzorgd. De vrijeschool zal
binnen de budgettaire en gebouwelijke kaders ruimte krijgen binnen CSW om het
onderwijs zo goed mogelijk, passend bij de uitgangspunten voor
vrijeschoolonderwijs, vorm te geven.
6.3 In principe krijgt een klas van de vrijeschool een eigen lokaal. Daarnaast kan gebruik
gemaakt worden van vaklokalen. Indien dit voor het rooster noodzakelijk is, kunnen
ook andere klassen gebruik maken van de lokalen die zijn ingericht voor het
vrijeschoolonderwijs.
Hoofdstuk VII, Evaluatie.
De uitvoering van de in dit convenant opgenomen bepalingen, en de relatie tussen CSW
en VVVZ worden jaarlijks ge valueerd. Wijzigingen kunnen slechts dan plaats vinden als
CSW en VVVZ daarmee instemmen.
Bijlagen.
Van dit convenant maken de navolgende bijlagen integraal onderdeel uit:
Bijlage 1:

competenties waaraan het personeel van de vrijeschool dient te voldoen.

Bijlage 2:

De taak- en functieomschrijving van de co rdinator vrijeschool.

Getekend te

op

2022
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namens CSW

namens VVVZ

E.P.J. Hanse, voorzitter

F.C. van der Knaap, directeur-bestuurder
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