
OVEREENKOMST 

Op (datum) is besloten dat (naam leerling) afkomstig uit Samenwerkingsverband (naam SWV) zal 
deelnemen aan Agora Underground, het arrangement voor thuiszittende leerlingen verbonden aan 
Niekée in Roermond. Deze school is onderdeel van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg. In deze 
overeenkomst leggen (naam SWV) en Niekée afspraken vast die voorwaardelijk zijn voor de plaatsing 
van de leerling in Agora Underground. 

 

Wat is Agora Underground? 

Agora Underground is er voor die kinderen die thuiszitten of dreigen thuis te komen zitten, vanwege 
het niet beschikbaar zijn van een passend onderwijsaanbod voor deze leerlingen in de eigen regio. 
Underground is een landelijke voorziening, bedoeld om thuiszittende leerlingen weer ‘vlot te 
trekken’ en hen uiteindelijk weer zichtbaar en hoorbaar mee te laten doen in de eigen regio. Wat dat 
meedoen in de eigen regio betekent is afhankelijk van wat het kind wil, kan en waar het succesvol in 
gaat zijn. 

Agora Underground is een tussenstation. Daarom is het van belang dat Underground met ‘de eigen 
regio van het kind’ blijft samenwerken gedurende de periode dat het kind bij Underground is. Wij 
denken dat het samenwerkingsverband uit de eigen regio en de leerplichtambtenaar daarin onze 
belangrijkste contactpersonen, al heeft het onze voorkeur dat er ook een PO/V(S)O-school uit de 
eigen regio betrokken is.   

 

Hoe werkt Agora Underground? 

Agora Underground is een voorziening voor leerlingen die al langer thuiszitten, omdat het reguliere 
onderwijs op een PO- of VO-school onvoldoende of niet aansluit op wat een kind in deze fase van zijn 
leven nodig heeft. In Underground wordt via dagelijkse begeleiding en ondersteuning van bevoegde 
Agora leraren weer de stap naar onderwijs gezet. Het doel van Underground is in eerste instantie om 
jongeren weer te laten ervaren dat ze ertoe doen, dat ze gehoord worden en dat ze over kwaliteiten 
en talenten beschikken die het waard zijn om verder te onderzoeken en uit te bouwen, onder leiding 
van een leraar. In tweede instantie om een stap te kunnen zetten naar een Agora school of een 
andere school, of binnen Underground te werken aan een startkwalificatie en/of een diploma om toe 
te worden gelaten tot het vervolgonderwijs.  

Underground biedt ‘onderdak’ aan jongeren vanuit het hele land. Maatwerk en tijd- en plaats 
onafhankelijk leren zijn de belangrijkste pijlers in de organisatie van de aanpak en maken een 
landelijke aanpak voor thuiszitters vanuit één organisatie mogelijk. Underground maakt maximaal 
gebruik van de beschikbare technologische IT-middelen en de geleerde lessen op dit vlak tijdens de 
Covid-lockdowns. Jongeren loggen elke dag online in voor een dagelijks opstart- en afsluitmoment 
met de hele groep. In de tussentijd gaat de leraar gedurende de dag met elke leerling aan de slag in 
de begeleiding van zijn of haar ‘leerwerk’ van dat moment. Daarnaast zijn er fysieke bijeenkomsten 
en kunnen de meeste leerlingen tussendoor ook naar een ‘gastplek’ op een bestaande Agora of op 
‘een locatie voor thuiszitters’ in hun eigen omgeving. Underground investeert op dit moment in het 
maken van samenwerkingsafspraken tussen de vele landelijke en regionale partijen die zich met de 
ondersteuning van thuiszitters bezighouden. Zodra de leerling de stap naar een reguliere Agora- of 
andere school maakt zal hij/zij uit het Underground arrangement worden geschreven en vervalt deze 
overeenkomst. 



Afspraken: 

De Vereniging Agora Onderwijs en (naam SWV) komen het volgende met elkaar overeen: 

• De aanmelding van een leerling voor Agora Underground vindt altijd plaats vanuit het 
samenwerkingsverband waar de leerling woont; 

• De leerling wordt ingeschreven op de reguliere VO-school Niekée te Roermond, van de Stichting 
Onderwijs Midden-Limburg (SOML);  

• Een aanmelding is altijd tijdelijk, maximaal voor een jaar. Een verlenging van plaatsing is 
mogelijk, dit wordt elk jaar opnieuw beoordeeld door het betreffende samenwerkingsverband; 

• De leerling gaat altijd weer terug naar het samenwerkingsverband dat de leerling aanmeldt; 
• De zorgplicht voor de leerling blijft bij het samenwerkingsverband dat de leerling aanmeldt, ook 

na plaatsing van de leerling bij Agora Underground; 
• Vanuit Niekée te Roermond wordt de lumpsum basisbekostiging voor de leerling ingezet om 

leraren en het onderwijsleerproces binnen Agora Underground mee te financieren; 
• (naam SWV) blijft gedurende de periode dat de leerling op Underground is betrokken bij de 

voortgang en de ontwikkeling van de leerling. Het SWV (naam SWV) wijst hiervoor de volgende 
contactpersoon aan (naam, mailadres en telefoonnummer contactpersoon); 

• Per kwartaal of per halfjaar wordt de voortgang van de leerling besproken tussen het team van 
Agora Underground en het samenwerkingsverband; 

• Indien gedurende de periode dat de leerling in Underground zit blijkt dat Underground niet kan 
voorzien in de behoeften van de leerling, neemt de contactpersoon Underground meteen 
contact op met de contactpersoon vanuit (naam SWV); 

• (naam SWV) neemt vervolgens verantwoordelijkheid om samen met de contactpersoon van 
Agora Underground tot een passende oplossing te komen voor de leerling; 

• De kosten voor deelname aan Underground aanvullend op de basisbekostiging die Niekéé 
Roermond voor deze leerling ontvangt zijn €7.500 per schooljaar. Deze kosten zijn voor rekening 
van (naam SWV). Jaarlijks factureert Niekée deze kosten voor deelname; 

• Zodra de leerling de stap naar een reguliere Agora- of andere school maakt zal hij/zij uit het 
Underground arrangement worden geschreven en vervalt deze overeenkomst. 
 

Na ondertekening van deze overeenkomst zal de leerling worden toegelaten tot Agora Underground. 

 

Voor akkoord, (plaats en datum), 

Niekée Roermond       (naam SWV) 

(naam ondertekenaar)       (naam ondertekenaar)  

 

 

 

 

 

 



  
 


