
 

 

Selectiecriteria uitbreiding pilots Technologie & toepassing (T&T) 

 

1. De school is in staat om vanaf schooljaar 2019 - 2020 het schoolexamenvak 

Technologie & toepassing te verzorgen in het derde leerjaar van de gemengde of 

theoretische leerweg in het vmbo (gl/tl). 

2. De school dient bij de aanmelding instemming te hebben van de 

medezeggenschapsraad dan wel de OR (in geval van een AOC) voor het verzorgen 

van het schoolexamenvak Technologie & toepassing.  

3. De school verklaart bij de aanmelding akkoord te gaan met de gestelde voorwaarden 

die van toepassing zijn op deelname aan de pilot Technologie & toepassing. 

4. De school dient aantoonbaar samen te werken met het bedrijfsleven en/of 

instellingen en het mbo. 

5. De school verklaart bij toelating tot de pilot een akte van overdracht van het 

intellectueel eigendom te zullen ondertekenen (voorbeeld bijgevoegd).1 

 

  

                                                
1 Een school draagt daarmee het intellectuele eigendom van alle in de pilotfase ontwikkelde materialen over aan 
OCW, zodat deze materialen beschikbaar zijn voor gebruik door alle scholen. Dit is noodzakelijk om er voor te 
zorgen dat de materialen die gedurende de pilotfase en met publieke middelen zijn ontwikkeld ook worden 
ontsloten voor anderen. 



Voorbeeld Akte van overdracht pilot examenprogramma Technologie & 

toepassing (T&T) 

  

 

De ondergetekenden: 

 

De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen 

vertegenwoordigd door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor deze, 

directeur Voortgezet Onderwijs, mr. C.A.M.E. Mattijssen: hierna te noemen: het 

ministerie, 

 

en 

 

De [invullen naam school en locatie], statutair gevestigd te [invullen vestigingsplaats] te 

dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur, [naam bevoegd gezag], hierna 

ook te noemen: de school. 

 

Overwegende dat: 

 

 de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) met subsidie van het ministerie heeft 

gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw schoolexamenprogramma Technologie en 

Toepassing; 

 personeelsleden van de school in het kader van hun dienstverband een bijdrage 

hebben geleverd aan het ontwikkelen van dit schoolexamenprogramma; 

 het bevoegd gezag van de school als werkgever van de betreffende personeelsleden 

auteursrechthebbende is van de bijdragen die de personeelsleden hebben geleverd; 

 alle betrokkenen willen dat het materiaal van het schoolexamenprogramma algemeen 

toegankelijk wordt voor leerlingen in de gemengde en theoretische leerweg van het 

vmbo en dat wordt gewerkt aan het verder ontwikkelen van het materiaal; 

 het voor het beschikbaar stellen en verder ontwikkelen van het materiaal belangrijk is 

dat de auteursrechten worden overgedragen aan het ministerie; 

 het ministerie het materiaal met een creative-commonslicentie algemeen toegankelijk 

gaat maken; 

 

Komen overeen dat: 

 

1. De school draagt aan het ministerie het auteursrecht in eigendom over, gelijk het 

ministerie in eigendom aanvaardt, al het door de school in het kader van het ontwikkelen 

van het schoolexamenprogramma Technologie en Toepassing vervaardigde en bewerkte 

materiaal, voor zover de school daarover kan beschikken, en vrij is van rechten van 

derden.  

 

2. Het ministerie er op toeziet toe dat bij publicatie van het materiaal de scholen die bij 

het tot stand komen van het materiaal betrokken zijn geweest, worden vermeld en de 

persoonlijkheidsrechten van de ontwikkelaars worden gerespecteerd. 

 

3. Met het oog op het mogelijk maken van het doorontwikkelen van het werk, de school 

afstand doet van het recht, bedoeld in artikel 25, derde lid van de Auteurswet, zich te 

verzetten tegen wijziging in het werk of in de benaming daarvan. 

 

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud 

ondertekend. 

 

Den Haag, [datum]    [Plaats], [datum] 

 

 

mw mr. C.A.M.E. Mattijssen   [naam bevoegd gezag] 


