Voorwaarden PAL-project
Pre-University is het pre-university programma van de University of Twente, gevestigd te Enschede,
dat Persoonlijk Assistent Leraren (PAL) aan scholen in het voortgezet onderwijs aanbiedt. De
samenwerking tussen de school en Pre-University wordt beheerst door de onderstaande
voorwaarden.

Aanvraag
Om een aanvraag voor het PAL-project in te dienen, zal de school contact opnemen met de
coördinator van het PAL-project, op dit moment Lianne Kortstee (te bereiken via liannekortstee-preu@utwente.nl of 0534894890). Onderling zullen zij vaststellen in hoeverre dit project mogelijk is. Aan
de hand daarvan zal worden besloten vanaf wanneer de PAL’s werkzaam zullen zijn bij het project. De
school zal er rekening mee moeten houden dat het enkele weken kan duren voordat er een PAL is
gevonden die aansluit bij het project.

Verplichtingen vanuit de school
Deelnemende scholen dienen zich te houden aan de vooraf gestelde voorwaarden en afspraken die
zijn gemaakt in het eerste gesprek op school. Wanneer deelnemende scholen gemaakte afspraken
niet nakomen, dan kan na een schriftelijke waarschuwing de overeenkomst worden beëindigd. Verder
zijn de volgende verplichtingen vastgesteld:
1. De school heeft de taak om de door de PAL ingevulde logboeken goed te keuren of af te
keuren voor de vijfde dag van de volgende maand;
2. De school verplicht zich tot het tijdig betalen van de factuur welke dertig dagen na zending
moet worden voldaan;
3. De school verplicht zich tot het faciliteren van de benodigdheden voor de PAL om de
afgesproken werkzaamheden uit te kunnen voeren. Daarnaast heeft de PAL een vast
contactpersoon van de school die benaderd kan worden bij vragen en/of problemen;
4. PAL’s mogen niet worden ingezet om zelfstandig lessen over te nemen. Zij mogen slechts
onder begeleiding van een bevoegde docent worden ingezet voor lessen op de school;
5. De school kan de PAL niet verplichten tot andere werkzaamheden dan afgesproken in deze
overeenkomsten. Het is naar eigen inzicht van de PAL of hij/zij niet in deze overeenkomst
opgenomen werkzaamheden wel of niet verricht. De kosten die hiervoor worden gemaakt
zullen wel in rekening worden gebracht. De kosten per gewerkt uur zullen 32 (zegge: twee en
dertig) euro per gewerkt uur bedragen en zullen op dezelfde factuur worden vermeld.

Verplichtingen vanuit Pre-University
Pre-University dient zich te houden aan de vooraf gestelde voorwaarden en afspraken die zijn
gemaakt in het eerste gesprek op school. Wanneer Pre-University de gemaakte afspraken niet
nakomt, dan kan zij daarop worden aangesproken. Verder zijn de volgende verplichtingen vastgesteld:
1. Pre-University draagt zorg voor het detacheren van studenten die geschikt zijn voor de
assistentie die gewenst is door de school. Dit zal van tevoren besproken worden door de
coördinator PAL en de desbetreffende docent. Daarnaast is het de taak van Pre-University om
een vervangende PAL in te zetten, wanneer een PAL uitvalt;
2. Pre-University stelt haar PAL beschikbaar in bovenstaande periode voor de volgende
werkzaamheden:
a. Voorbereiding van de lessen of bijlessen;
b. Verzorgen van de lessen onder voorwaarde van punt 4 (zegge: vier) van kop
‘Verplichtingen vanuit de school’ van deze voorwaarden;
c. Nazorg van de lessen in de vorm van toetsen, opdrachten of andere lesproducten van
de leerlingen.
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3. Pre-University verzorgt de administratie omtrent het inzetten van de PAL en verplicht zich tot:
a. Het sturen van een overzicht aan het eind van de maand van de gemaakte uren door
de PAL naar de school waar de PAL werkzaam is;
b. De PAL’s worden uitbetaald door Pre-University;
c. Het sturen van een factuur naar de school van de gewerkte uren van de PAL(‘s)
(tarief: 32 (zegge: twee en dertig) euro per gewerkt uur) iedere 10 (zegge: tien)
weken.

Aansprakelijkheid
Pre-University aanvaardt aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van de overeenkomst door
haarzelf en de door haar ingeschakelde derden. Voor verlies, diefstal, schade of letsel berokkend aan
of door gebruikers van de geboden accommodatie aanvaardt Pre-University alleen dan de
aansprakelijkheid, indien deze het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Pre-University of haar
medewerkers of op grond van dwingend rechtelijke wettelijke bepalingen voor rekening van PreUniversity. In alle gevallen waarin Pre-University gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal
deze beperkt zijn tot het in dit artikel bepaalde, of indien de schade gedekt is door een verzekering
van Pre-University, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.
Uitgesloten zijn de navolgende aansprakelijkheden:
1. Voor schade waarvan de reis- en annuleringsverzekering dekking bieden;
2. De PAL’s van Pre-University zijn niet gerechtigd om enige uitspraak te doen aangaande
aansprakelijkheden van de zijde van Pre-University;
3. De aanmelder is tegenover Pre-University aansprakelijk voor alle schade die Pre-University
lijdt door toedoen van de aanmelder;
4. Pre-University aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel, berokkend aan de
school, door welke oorzaak deze schade of letsel dan ook is ontstaan;
5. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld
inbegrepen.

Klachten
De inhoud van het PAL-project is evenals de training en opleiding, met de grootst mogelijke zorg en
accuratesse samengesteld. Mocht het gebodene desondanks niet overeenkomstig de verwachtingen
zijn, zulks naar de in Nederland geldende opvattingen, dan dient de contactpersoon of het directielid,
een medewerker van Pre-University ter plaatse hierover te informeren. Deze zal trachten een
aanvaardbare oplossing te vinden.
Indien de klacht desondanks van kracht blijft, dient de contactpersoon het staflid van Pre-University te
contacteren. De coördinator van het PAL-project zal in overleg met de school een aanvaardbare
oplossing trachten te vinden. Indien door een PAL een klacht over de school wordt ingediend, zal
contact opgenomen worden met de contactpersoon en getracht worden een oplossing te vinden.
Indien de klacht desondanks van kracht blijft zal een schriftelijke waarschuwing worden gestuurd.
Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven, zal de samenwerking worden gestopt.

Gebruik beeldmateriaal
Pre-University heeft het recht beeldmateriaal (zoals foto’s en video opnamen) te gebruiken als
promotiemateriaal, onder andere in folders of op onze website.

Vroegtijdige annulering door de school
Mocht de school de werkzaamheden van de PAL eerder willen stopzetten dan de afgesproken
periode, dan is dit mogelijk in goed overleg met de verantwoordelijke van Pre-University. Gemaakte
kosten zullen echter wel in rekening worden gebracht, mits de vertegenwoordiger van Pre-University
anders besluit. De kosten per gewerkt uur zal hetzelfde tarief hebben als eerder genoemd en op
dezelfde factuur worden verstuurd.
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Vroegtijdige annulering door Pre-University
Hoewel de kans erg klein is, kunnen zich onvoorzien uitzonderlijke omstandigheden voordoen,
waardoor de aangevraagde PAL’s niet, of onvoldoende, geleverd kunnen worden. In dat geval heeft
Pre-University het recht de inhoud van het PAL-project wijzigen (zonder daarbij het karakter en de
doelen van het project aan te tasten) of te annuleren. Van een eventuele annulering van een PAL
wordt de aanvrager zo snel mogelijk in kennis gesteld.
Indien gewenst, kan de aanvraag worden uitgesteld naar een volgende periode.

Geldigheid
Pre-University behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.
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