Belangrijke voorwaarden en regels Buitenschoolse lessen:
Het is verstandig om als aanbieder meerdere workshops voor verschillende doelgroepen aan te
bieden.
Als aanbieder ben je verantwoordelijk en aansprakelijk voor ongevallen tijdens de cursus. Het is
daarom raadzaam de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering op orde te hebben.
De cursussen worden afgenomen onder voorbehoud dat de scholen in staat zijn om minimaal 7
kinderen te werven voor de cursus. Indien dit niet het geval blijkt te zijn wordt de cursus uiterlijk 1
week voor aanvang geannuleerd. Er kunnen dan geen kosten worden gefactureerd.
Bij verzuim van een cursusbijeenkomst, ben je zelf verantwoordelijk voor het afstemmen van een
inhaalmoment bij de school. Niet gegeven lessen worden niet betaald.
VOG Verklaring:
Tot slot ben je verplicht een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen op naam van
Westland Cultuurweb. Westland Cultuurweb zal de aanvraag digitaal voorbereiden waarna jij een email krijgt met de mededeling dat er van jou een VOG wordt gevraagd. Via een link in de mail log je
vervolgens in in DigiD waarna je je gegevens controleert en de VOG-aanvraag afrondt. Je dient de
kosten op dat moment via iDEAL te voldoen. Na enkele werkdagen ontvang je de VOG thuis. De VOG
stuur je vervolgens naar Westland Cultuurweb, Postbus 174, 2670 AD Naaldwijk. Westland
Cultuurweb zorgt er vervolgens voor dat de scholen in het bezit van de VOG komen. Om de aanvraag
digitaal te kunnen voorbereiden, hebben wij de volgende gegevens van je nodig: voorletters en
achternaam, geboortedatum en e-mailadres. Graag deze gegevens uiterlijk 1 augustus 2018
doorgeven aan info@westlandcultuurweb.nl.
Let op: werken er meerdere docenten vanuit een grotere organisatie? Per docent moet er dan een
VOG aangevraagd worden. De informatie moet door de organisatie worden gebundeld en in één keer
naar Westland Cultuurweb worden doorgestuurd. Westland Cultuurweb vergoed jouw VOG. Het
bewijs van betaling mag naar info@westlandcultuurweb.nl
Het doel van dit cursusaanbod is het vergroten van de mogelijkheid tot kennismaken met kunst en
cultuur en, bij enthousiasme, doorstroom naar jaarronde cursussen in de omgeving. Leerlingen die
mogelijk meer lessen of cursussen willen volgen, kunnen kijken op
www.westlandcultuurweb.nl/cursussen/lessen-workshops-in-vrije-tijd/. Graag willen we jullie vragen
leerlingen hiernaar door te verwijzen.
We hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen kan je altijd contact met ons
opnemen via jvanholsteijn@westlandcultuurweb.nl.

