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OFFERTE O-2020… SWIS Suite Diensten
Geachte heer/mevrouw ………………………………,
Dank voor uw aanvraag betreffende de door Praktikon aan uw school te leveren diensten met betrekking tot
de software-applicatie SWIS Suite NL. ……………………………… wordt verder Afnemer genoemd. Praktikon BV als
Leverancier.
1.
SWIS Suite NL
De softwareapplicatie SWIS Suite NL (in het vervolg: ‘SWIS Suite’) is een web-based databaseprogramma voor
het invoeren, bewerken en analyseren van gegevens over leerlinggedrag in het onderwijs. Deze gegevens
kunnen worden benut bij evaluatie en besluitvorming over interventies. De SWIS Suite past bij het raamwerk
van het programma Positive Behavior Interventions and Support (PBIS) en bevat de onderdelen SWIS, CICOSWIS en I-SWIS.
De rechten van de SWIS Suite berusten bij de University of Oregon, in Eugene, Oregon, VS. Praktikon bezit
het exclusieve recht om de Nederlandse versie van de SWIS Suite te verspreiden.
De toepassingsmogelijkheden van SWIS Suite zijn bij Afnemer bekend. Informatie over SWIS Suite is doorlopend beschikbaar via https://app.swissuite.nl.
2.
Software as a Service Diensten
SWIS Suite Diensten worden door Praktikon aangeboden als Software as a Service (‘SaaS’) Diensten. De SWIS
Suite Diensten omvatten:
het via internet ter beschikking stellen van SWIS Suite voor gebruik aan Afnemer;
het begeleiden van Afnemer bij het ‘op maat’ inrichten van SWIS Suite;
basistraining SWIS, inclusief handleiding, hand-outs, trainingsmaterialen en bewijs van deelname;
het - via een toeleverancier - hosten en beveiligen van SWIS Suite;
het - via een toeleverancier - met support en onderhoud ondersteunen van SWIS Suite.
Onder ‘gebruik’ wordt begrepen:
digitale invoer en verwerking van leerling-gegevens;
het genereren van overzichten op het niveau van de school, locatie, groep of het individu;
export van de bewerkte gegevens in PDF-formaat.
3.
Ingangsdatum dienstverlening
De dienstverlening gaat in na ontvangst van de getekende offerte. Deze overeenkomst geldt voor het schooljaar 2020-2021 en wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een opvolgende periode van één (1) schooljaar,
tenzij één van beide partijen deze overeenkomst ten minste één (1) maand voor het einde van de dan lopende
periode schriftelijk opzegt.
4.
Vergoedingen
►Licentie SWIS Suite
De door Afnemer voor de SaaS Diensten aan Praktikon verschuldigde vergoeding is afhankelijk van het aantal
leerlingen per schooljaar (lopend van 1 augustus tot en met 31 juli van het daarop volgende jaar). Uitgangspunt voor de berekening is het totaal aantal ingeschreven leerlingen per 1 oktober van het betreffende
schooljaar.
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Deze vergoeding bedraagt per schooljaar, bij een aantal van:
•
•
•
•

0-300
301-500
501-1000
1001-2000

leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen

€ 302,67
€ 0,97 per leerling
€ 0,92 per leerling
€ 0,82 per leerling

Wij rekenen voor scholen die starten tussen 1 augustus 2020 en 1 februari 2021 de gehele jaarlicentie SWIS
Suite. De prijzen worden jaarlijks in de maand augustus geïndexeerd op basis van het Consumenten Prijsindexcijfer (CPI) van het CBS.
Alle bedragen zijn exclusief BTW (thans 21%). De door Afnemer voor de SaaS Diensten aan Praktikon verschuldigde vergoeding bedraagt € ……………………………… (€ ……………………………… inclusief BTW), uitgaande van
……………………………… leerlingen en dient betaald te worden binnen 21 dagen na factuurdatum.
►Basistraining SWIS
In plaats van de basistraining heeft u gekozen voor een combitraining. Er is een ondersteuningsmoment van
1,5 uur op locatie gepland op ……………………………… De overige ondersteuning vindt op afstand plaats per
telefoon/skype. De vergoeding voor deze ondersteuningsuren bedraagt € 589,95 exclusief BTW (€ 713,84 inclusief BTW).
►CICO-SWIS en/ of I-SWIS
Scholen kunnen — naast de module SWIS — ook gebruik gaan maken van de andere modules van de SWIS Suite,
te weten CICO-SWIS en I-SWIS. Het is alleen mogelijk om per 1 augustus of direct bij start de modules CICOSWIS en/ of I-SWIS toe te voegen aan het SWIS account. Voor gebruik van deze modules dient men een aanvullende training CICO-SWIS en/of I-SWIS volgen. Voor deze training kan een gratis online instructie gevolgd
worden. Aanvullende instructie op maat kan geboden worden voor € 117,99 per uur (€ 142,77 inclusief BTW).
5.
Optionele dataverzameling voor landelijke normgegevens
In het kader van het verkrijgen van landelijke normgegevens voor gedragsincidenten zijn data benodigd van
scholen die gebruik maken van gedragsregistratie binnen SWIS Suite. Deze toestemming kan te allen tijde,
om welke reden dan ook, door Afnemer worden ingetrokken.
►Ja, door ondertekening van deze offerte geef ik Praktikon toegang om onze data anoniem te analyseren
ten behoeve van landelijke normgegevensverzameling.
6.
Geheimhouding
Leverancier draagt zorg voor de geheimhouding van alle tot de data behorende persoonsgegevens en heeft
zichzelf als bewerker en de Softwaredienst als gegevensverwerker aangemeld bij het College Bescherming
Persoonsgegevens te Den Haag. Leverancier handelt conform de geldende regelgeving met betrekking tot de
geheimhouding van persoonsgegevens.
Bij akkoord van het bovenstaande, verzoeken wij u deze offerte rechtsgeldig ondertekend naar ons retour te
zenden.
Namens Praktikon B.V.,

Namens ………………………………,

Prof.dr. R.H.J. Scholte
Directeur/hoogleraar

De heer/mevrouw

………………………………

Plaats

………………………………

Nijmegen, ………………………………

Datum

………………………………
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