Richtlijnen Toestemmingsbrief Deelname Docenten Uitwisselingsprogramma
De medewerker waarvan u dit formulier heeft ontvangen, heeft u verzocht een
toestemmingsbrief te schrijven omdat hij/zij voornemens is deel te nemen aan
het Docenten Uitwisselingsprogramma naar Amerika.
Het programma wordt door het Fulbright Center in samenwerking met EP-Nuffic
georganiseerd en wordt gefinancierd vanuit het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap. De deelnemer heeft een beperkt eigen budget nodig
voor lunch en verzekeringen. Wees u ervan bewust dat u geen compensatie
ontvangt voor eventuele vervangingskosten.
Het doel van het programma is kwaliteitsverbetering door kennismaking met
lesmethoden en de lespraktijk in het Amerikaanse onderwijs. Van de deelnemer
wordt verwacht na afloop van het programma actief de opgedane kennis te
delen.
Het bezoek aan de VS vindt plaats in de periode van 15 oktober tot en met 28
oktober 2017. Op 7 september is er in de avond een voorbereidende
bijeenkomst en op 6 december een bijeenkomst in de avond ter evaluatie van
het programma. Indien uw medewerker wordt geselecteerd voor deelname aan
het programma, dient hij/zij bij deze bijeenkomsten aanwezig te zijn.
Middels het invullen van onderstaand formulier geeft u toestemming aan uw
medewerker om aan de uitwisseling deel te nemen.
U wordt verzocht het formulier in te vullen en te printen op briefpapier van uw
instelling om vervolgens deze brief ondertekend vóór 1 mei 2017 per post aan
het Fulbright Center te sturen:
Fulbright Center
t.a.v. M. Kolsteren
Westerdoksdijk 215
1013 AD Amsterdam
Bij voorbaat hartelijk dank!
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Voornaam en achternaam medewerker:
Naam Onderwijsinstelling:
Adresgegevens Onderwijsinstelling:

Middels dit schrijven verleen ik toestemming aan mijn medewerker om in de
periode van 15 oktober tot en met 28 oktober 2017 aan het Docenten
Uitwisselingsprogramma naar de Verenigde Staten deel te nemen,
georganiseerd door het Fulbright Center in samenwerking met EP-Nuffic. Het
programma wordt gefinancierd vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap. Eventuele vervangingskosten voor de afwezigheid van mijn
medewerker worden niet vergoed.
Naam:
Functie:
Datum:
Handtekening:

