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Artikel 1. Definities 
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt in de volgende betekenis: 
1. “Westland Cultuurweb”, de onderwijsondersteunende dienst voor cultuureducatie in het 

Westlands onderwijs.  
2. “Cultuurcoaches”, medewerkers bij Westland Cultuurweb die Westlandse scholen begeleiden in 

het vormgeven van cultuureducatie in hun onderwijs.  
3. “Cultuureducatie met Kwaliteit”, de subsidieregeling waaruit de cultuurcoaches bij Westland 

Cultuurweb bekostigd worden. 
4. “Vakdocent”, de bevoegde of bekwame vakdocent in theater, muziek, dans, beeldende kunst, 

literatuur, filosofie en/of media die als cultuurexpert in het onderwijs ingezet wordt.   
5. “Cultuurexperts”, de vakdocenten die via bemiddeling of in opdracht van Westland Cultuurweb in 

het Westlands onderwijs werkzaam zijn in vervangingsprojecten.  
6. “Vervangingsprojecten”, elke vorm van vervanging waarin vakdocenten op tijdelijke basis bij de 

klant worden ingezet, bijvoorbeeld in het kader van de regelingen Extra hulp voor de klas of het 
Nationaal Programma Onderwijs.  

7. “Klant”, de school die de cultuurexpert(s) inhuurt. 
8. “Bemiddeling”, de samenwerkingsvorm waarin Westland Cultuurweb bemiddelt tussen vraag van 

de klant en inzet van de cultuurexpert terwijl de uiteindelijke opdrachtrelatie direct tussen klant 
en cultuurexpert tot stand komt. 

9. “In opdracht van”, de samenwerkingsvorm waarin Westland Cultuurweb een opdracht van de 
klant aanneemt, cultuurexperts werft en een opdrachtrelatie met de cultuurexperts aangaat. 

 
Artikel 2. Algemeen 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die in het kader van 

Cultuurexperts door Westland Cultuurweb worden gesloten. 
2. De algemene voorwaarden zijn in te zien op onze website, www.westlandcultuurweb.nl. 
 
Artikel 3. De inzet van cultuurexperts 
1. Klanten kunnen op iedere manier die zij willen cultuurexperts in hun onderwijs inzetten. 
2. Klanten kunnen Westland Cultuurweb benaderen voor het begeleiden van vraagformulering. 

Cultuurcoaches kunnen kosteloos meedenken over de inzet die het beste past bij het 
cultuurbeleid van de school.  

3. Vormen waarin cultuurexperts worden ingezet kunnen zijn, maar zijn niet beperkt tot: 
a. Werken met halve klassen, waarbij de leerkracht met de andere helft van de klas werkt.  
b. Werken met hele klassen, waarbij de leerkracht volledig vervangen wordt. 
c. Werken met hele klassen, waarbij de leerkracht individuele instructie kan geven of met 

kleine groepen kan werken.  
d. Invulling van projectdag(del)en, zodat leerkrachten scholing kunnen volgen.  
e. Invulling van extra onderwijs voor leerlingen die een meer stimulerende omgeving nodig 

hebben. 
f. Invulling van projectweken om de groepsvorming te bevorderen.  

4. Klanten kunnen een vraag voor de inzet van cultuurexperts neerleggen bij de cultuurcoach van 
Westland Cultuurweb. Het traject start met een oriëntatiegesprek waarin de cultuurcoach de 
vraag van de school verheldert. De vraag kan via bemiddeling door of in opdracht van Westland 
Cultuurweb worden beantwoord. 

 
Artikel 4. Via bemiddeling door Westland Cultuurweb 
1. Indien een klant één langere samenwerking met één cultuurexpert aan wil gaan, kan Westland 

Cultuurweb een bemiddelende rol spelen. 
2. De cultuurcoach gaat na het oriëntatiegesprek op zoek naar een geschikte vakdocent.  

http://www.westlandcultuurweb.nl/
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3. In een vervolggesprek met de klant en de vakdocent wordt onderzocht of er een juiste match is 
gevonden. Indien dit het geval is, werkt de klant zelfstandig verder met de cultuurexpert. 

4. Indien er geen juiste match is, zal de cultuurcoach verder zoeken naar een geschikte match. Dit  
proces wordt herhaald tot er een geschikte match is.  

5. Westland Cultuurweb is gerechtigd de bemiddelingsvraag terug te geven indien er geen geschikte 
match in het netwerk van Westland Cultuurweb kan worden gevonden. 

6. Bemiddeling door de cultuurcoach past binnen de doelstellingen van Cultuureducatie met 
Kwaliteit en wordt daarom kosteloos aangeboden.  

 
Artikel 5. In opdracht van Westland Cultuurweb 
1. Indien een klant meerdere korte samenwerkingen met meerdere cultuurexperts aan wil gaan, kan 

Westland Cultuurweb de opdracht van de school aannemen. 
2. Westland Cultuurweb brengt na het oriëntatiegesprek een offerte uit aan de klant voor het 

gevraagde vervangingsproject. 
3. De offerte is 14 dagen geldig en dient schriftelijk geaccordeerd te worden.  
4. Zodra de offerte akkoord is bevonden, gaat Westland Cultuurweb op zoek naar geschikte 

cultuurexperts voor het vervangingsproject.  
5. Westland Cultuurweb sluit met de cultuurexperts overeenkomsten voor de inzet in het 

vervangingsproject bij de klant en zorgt voor de financiële afhandeling.  
6. Indien Westland Cultuurweb niet in staat is om de geschikte cultuurexperts te vinden, treedt zij in 

overleg met de school over passende oplossingen.  
7. Westland Cultuurweb is gerechtigd om de opdracht binnen 14 dagen na ontvangst van het 

akkoord terug te geven indien er geen passende oplossing kan worden gevonden.  
 
Artikel 4. Kosten en betaling  
1. De prijzen in de offerte zijn inclusief eventuele kosten voor materiaal en indien van toepassing 

inclusief btw.  
2. Na afronding van het vervangingsproject verstuurt Westland Cultuurweb een factuur naar de 

klant.  
3. Indien het vervangingsproject langer dan één maand duurt, wordt er maandelijks een deelfactuur 

gestuurd.  
4. De factuur dient binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn te worden voldaan. 
5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is een wettelijke rente verschuldigd van 1% per maand. 
 
Artikel 5. Annulering 
1. De klant kan de opdracht enkel annuleren door een schriftelijk bericht uiterlijk vier weken voor 

aanvang van het vervangingsproject. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van het 
vervangingsproject wordt 20% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij 
annulering gedurende het vervangingsproject blijven de volledige kosten verschuldigd.  

 
Artikel 6. Vervanging cultuurexpert 
1. In het geval van ‘via bemiddeling door’ is de overeenkomst tussen de school en de vakdocent tot 

stand gekomen. Zij maken zelf afspraken over de uitvoering, afwezigheid en vervanging.  
2. In het geval van ‘in opdracht van’ is Westland Cultuurweb verantwoordelijk voor de aanwezigheid 

van de vakdocenten. Indien een vakdocent afzegt, zal zij zich inzetten om deze te vervangen door 
een andere vakdocent voor de uitvoering van de vervangingsprojecten. Indien dit niet mogelijk 
blijkt, treedt zij in overleg met de school over een passende oplossing.  

 
Artikel 7. Intellectuele eigendom 
1. Alle door Westland Cultuurweb verstrekte stukken, zoals handouts, powerpoints, lesmateriaal, 

muziek, filmpjes enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen 
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niet door haar zonder voorafgaande toestemming van Westland Cultuurweb worden 
verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard 
van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 

 
Artikel 8. Publicatie 
1. Indien de klant de deelname aan Cultuurexperts bij Westland Cultuurweb publiceert buiten de 

communicatie van Westland Cultuurweb om dan noemen zij Westland Cultuurweb als organisator 
en verwijzen ze naar de website www.westlandcultuurweb.nl.  

 
Artikel 9. Evaluatie 
1. De klant dient mee te werken aan de evaluatie van de vervangingsprojecten door een online 

evaluatie in te vullen en/of deelname aan een gesprek. 
 

http://www.westlandcultuurweb.nl/

