ONDERWIJSOVEREENKOMST
Opleidingsblad

Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs
Ondergetekenden:
1.
Stichting voor educatie en beroepsonderwijs Zadkine, gevestigd te ROTTERDAM, hierna te noemen “de instelling”,
vertegenwoordigd door de direct verantwoordelijk directeur,
Naam
Directeur van
Postadres

: «naamDirec»
: «naamSchool»
: «postadresSchool»
: «pcplaatsSchool»

en
2.

Student
Studentnummer
Achternaam
Voorletters
Eerste voornaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adres
Postcode en woonplaats

: «deelnemernr.»
: «achternaam» «voorvoegsel»
: «Vletter»
: «eersteVoornaam»
: «geboortedatum»
: «geboortepl»
: «verbintenis.persoon.fysiekAdre»
: «verbintenis.persoon.fysiekAdre»

Komen als volgt overeen:
1.
1.1.

1.2.
2.

Opleidingsblad onderwijsovereenkomst
Dit opleidingsblad vormt, samen met de algemene voorwaarden, de tussen de partijen gesloten onderwijsovereenkomst. Voor zover
daarvan in dit opleidingsblad niet wordt afgeweken, zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Als de instelling het opleidingsblad
voor de tweede of daaropvolgende keer uitgeeft, hoeft deze niet opnieuw ondertekend te worden. Het nieuwe opleidingsblad vervangt
het voorgaande opleidingsblad.
De instelling schrijft de student in voor een door de instelling verzorgde opleiding
De opleidingsinschrijving
De student wordt ingeschreven voor de volgende opleiding:
Domein/kwalificatiedossier/kwalificatie
: «verbintenis.verbintenisgebied.naam»
Crebocode
: «verbintenis.verbintenisgebied.externeCod»
Kwalificatieniveau
: «verbintenis.niveauNaamLC»
Leerweg
: «verbintenis.leerwegIntensiteit»
Startdatum
: «verbintenis.begindatum»
Verwachte einddatum
: «verbintenis.geplandeEinddatum MERGEFORMA»

Let op: als de opleidingsgegevens niet kloppen, neem dan binnen tien werkdagen contact op met de studentenadministratie!
Wijzigingen van het opleidingstraject zoals vermeld op dit opleidingsblad, kunnen gevolgen hebben voor het recht op studiefinanciering of de
Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten voor studenten onder de 18 jaar. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl.
3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Ondertekening
De student verklaart door ondertekening kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de algemene voorwaarden die deel
uitmaken van deze onderwijsovereenkomst. De school verklaart door ondertekening van deze overeenkomst de in deze overeenkomst
en de algemene voorwaarden opgenomen verplichtingen te zullen nakomen.
De student verklaart door ondertekening kennis te hebben genomen van de documenten waar in deze overeenkomst naar wordt
verwezen.
De student verklaart de documenten, die onderdeel uitmaken van deze overeenkomst of als bijlage bij deze overeenkomst worden
gevoegd, te hebben ontvangen/ te hebben ingezien.
Als de student minderjarig is, ondertekent zijn/haar ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) deze overeenkomst ook.
De ouder(s) /wettelijk vertegenwoordiger(s) stemmen er door ondertekening mee in dat de minderjarige student de
praktijkovereenkomsten in deze opleiding zelfstandig ondertekent.
De student verklaart zich bekend met de verplichting tot het betalen van lesgeld op grond van Les- en cursusgeldwet.

Overeenkomstnummer
Verbintenis volgnummer

: «verbintenis.overeenkomstnummer»
: «verbintenis.volgnummerMetBladnummer»

Plaats

: Rotterdam

De student

: «Vletter» «voorvAchte»

Datum

: ______________________________

Handtekening

: ______________________________

De onderwijsinstelling:
Naam
Functie

: «naam teamleider»
: «functie»

In het geval van minderjarigheid:
Naam ouder(s) / wettelijk vertegenwoordiger
Naam
: «verbintenis.nvt18plusOWO»

Handtekening

: ______________________________

Handtekening

: ______________________________

De Wet Educatie en beroepsonderwijs (WEB) spreekt niet over studenten maar over deelnemers. Om terminologische verwarring te voorkomen wordt
in dit document alleen de term student gehanteerd. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website www.zadkine.nl

