Algemene voorwaarden DocentenCloud, versie januari 2020
Artikel 1 Definities
Onderwijsprofessionals: Docenten, onderwijsassistenten, Intern begeleiders, kortom
personeel dat werkzaam is op een school.
School: Zowel een individuele school als een stichting met meerdere scholen vallen onder
de term school.
DocentenCloud: DocentenCloud is een platform waar onderwijsprofessionals zich aan
scholen kunnen presenteren middels hun profiel. Scholen kunnen deze profielen bekijken,
proffessionals benaderen of een vacature plaatsen. DocentenCloud is geen partij bij de
overeenkomst die tussen onderwijsprofessionals en een school tot stand komt.
Onderwijsprofessionals en scholen dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.
Artikel 2 Diensten
2.1 Diensten voor scholen
Platform: Scholen kunnen een account aanmaken op DocentenCloud. Middels dit account
krijgen scholen inzicht in onderwijsprofessionals die zich presenteren. Vervolgens kunnen
scholen contact zoeken met deze onderwijsprofessionals. Dit doet een school door het
verzenden van een contactverzoek. Het verzenden van een contactverzoek biedt geen
garantie op een daadwerkelijke match.
Vacatures: Scholen kunnen een vacature plaatsen. Deze vacature staat na aanvang van de
publicatiedatum drie weken open.
Pakketten: Scholen kiezen het passende pakket. Dit pakket bevat een onbeperkt aantal
contactverzoeken dat per maand verstuurd kan worden, een onbeperkt aantal vacatures dat
per maand verstuurd kan worden. Het aantal locaties dat aangemaakt kan worden binnen
het betreffende pakket ligt aan de grootte van het pakket. Kijk voor de actuele inhoud van de
pakketten en de actuele tarieven op de website.
2.2
Diensten voor onderwijsprofessionals: onderwijsprofessionals kunnen zich kosteloos
inschrijven en kosteloos contactverzoeken van scholen ontvangen. Zij stemmen zelf met de
school af over een eventuele samenwerking. DocentenCloud houdt zich daar buiten.
Artikel 3 Verantwoordelijkheden
3.1 Verantwoordelijkheden van scholen
Scholen zijn verantwoordelijk voor hun profiel. Dit betreft de juistheid van de ingevulde
informatie. Scholen zijn ook verantwoordelijk voor het correct invullen en verzenden van het
contactformulier. Ook zijn scholen verantwoordelijk voor de inhoud van de door hen
geplaatste vacatures én de afhandeling van de ontvangen reacties. Een emailadres om de
sollicitatie aan te richten, dient niet zichtbaar te zijn in de vacature. Reacties op de vacature
verlopen via DocentenCloud. DocentenCloud is gemachtigd om een emailadres uit de
vacature te verwijderen wanneer deze zich in de vacature bevindt.
3.2 Verantwoordelijkheden van onderwijsprofessionals
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Onderwijsprofessionals zijn verantwoordelijk voor hun profiel. Dit betreft onder andere dat de
inhoud van het profiel naar waarheid is ingevuld en dat de beschikbaarheid actueel wordt
weergegeven. Contactgegevens van de onderwijsprofessional dienen niet zichtbaar te zijn in
het weergegeven profiel. Onderwijsprofessionals die onder contract van een bureau vallen,
dienen dit te vermelden in hun profiel. DocentenCloud aanvaard geen aansprakelijkheid voor
het niet of onjuist vermelden van informatie. Mocht een onderwijsprofessional in loondienst
of als zzp’er aan het werk gaan op een school, ondanks het feit dat de onderwijsprofessional
onder contract valt van een bureau, zijn de eventueel te verhalen kosten door het bureau
niet te verhalen op DocentenCloud.
3.3 Verantwoordelijkheden van DocentenCloud
DocentenCloud is verantwoordelijk voor de correcte werking van het platform. In situaties
van overmacht, kan DocentenCloud geen verantwoordelijkheid toegeschoven worden, zie
artikel 7. In artikel 5 is opgenomen welke verantwoordelijkheden DocentenCloud heeft ten
opzichte van een storing of het uitvoeren van onderhoud.
DocentenCloud neemt geen verantwoordelijkheid voor afspraken tussen scholen en
onderwijsprofessionals, evenmin is DocentenCloud niet verantwoordelijk voor het bijwerken
van de beschikbaarheid van onderwijsprofessionals. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de
onderwijsprofessionals.
DocentenCloud is verantwoordelijk voor het weergeven van de, door scholen geplaatste,
vacatures. DocentenCloud is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan, alsook niet voor de
manier waarop wordt gereageerd op vacatures van scholen.
Artikel 4 Privacy
4.1 Grondslagen AVG
Op basis van grondslag 1: toestemming van de betrokkene en grondslag 2: de verwerking
kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, vragen wij toestemming aan
individuele invallers om hun gegevens te kunnen tonen aan scholen.
4.2 Registratieplicht
Om de privacy van onderwijsprofessionals te waarborgen en ervoor zorg te dragen dat
profielen enkel getoond worden aan scholen, dienen gebruikers zich te registreren. Bij de
registratie maken gebruikers een keuze voor het type gebruiker dat zij zijn:
onderwijsprofessional / school. DocentenCloud controleert registraties en behoudt zich het
recht voor registraties te weigeren wanneer onvoldoende bewijs kan worden geleverd dat
het type gebruiker werkelijk dat type gebruiker is.
4.3 Misbruik
DocentenCloud behoudt zich het recht voor om gebruikers te weigeren, te blokkeren of op
non-actief te zetten bij vermeend misbruik. Hiervan hoeft DocentenCloud geen melding te
maken bij gebruikers. Gebruikers krijgen een melding bij inloggen dat zij zijn geblokkeerd en
dat zij contact kunnen opnemen met DocentenCloud.
Artikel 5 Onderhoud/Storingen
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DocentenCloud spant zich in om gebruikers ononderbroken toegang tot DocentenCloud te
verschaffen. Onderhoud zal dan ook zoveel mogelijk dusdanig gepland worden, dat
gebruikers er de minste hinder van ondervinden. Ook kondigt DocentenCloud onderhoud zo
mogelijk van te voren aan, zodat gebruikers zich daarop kunnen instellen. Echter,
DocentenCloud kan (onderdelen van) de website zonder voorafgaande bekendmaking
tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen.
Artikel 6 Klachten
Wanneer een gebruiker een klacht heeft over DocentenCloud, dient deze zich eerst tot
DocentenCloud te richten. DocentenCloud zal zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 48 uur,
met een eerste reactie komen. Bij klachten over misbruik van het platform zal
DocentenCloud acteren zoals beschreven in Artikel 4.3.
Artikel 7 Overmacht
In situaties die omschreven kunnen worden als overmacht, zal DocentenCloud zich
inspannen om op passende wijze te reageren. Ook zal DocentenCloud zijn gebruikers zo
spoedig mogelijk inlichten over de betreffende situatie.
Artikel 8 Benadering invallers
onderwijsprofessionals kunnen enkel benaderd worden door scholen voor het uitvoeren van
werkzaamheden. Geen enkele andere organisatie, inclusief DocentenCloud zelf, krijgt
toestemming om onderwijsprofessionals via het platform te benaderen om zich aan hen te
binden of werkzaamheden voor hen te verrichten.
Artikel 9 Facturering en betaling
DocentenCloud factureert maandelijks de abonnementsgelden voorafgaand aan de
betreffende maand. DocentenCloud heeft deze werkzaamheden uitbesteed aan een derde
parij; Stripe. Bij akkoord gaan met deze algemene voorwaarden gaat een school ermee
akkoord dat Stripe gegevens die noodzakelijk zijn voor de facturering ontvangt van
DocentenCloud.
Artikel 10 Algemeen
9.1 Nederlands Recht
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele
geschillen zullen aan de bevoegde rechter te Assen worden voorgelegd.
9.2 Aanpassingen aan Algemene Voorwaarden
Onderwijsprofessionals en scholen worden in de gelegenheid gesteld deze Algemene
Voorwaarden opnieuw te accepteren indien daarin wijzigingen hebben plaatsgevonden. Dit
wordt kenbaar gemaakt bij het inloggen op de website.
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