PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS
Ondergetekenden:
1.
Stichting voor educatie en beroepsonderwijs Zadkine, gevestigd aan de Marten Meesweg 50, 3068 AV Rotterdam
vertegenwoordigd door de direct verantwoordelijke directeur,
Naam
Directeur van
Postadres

:
:
:
:

«clusterdirecteur»
«cluster»
«organisatieEenheid.adres1»
«organisatieEenheid.adres2»

:
:
:
:
:
:
:

«bpvdeelnemer.deelnemernumme»
«achternaam» «voorvoegsel»
«voorletters»
«persoon.eersteVoornaam»
«geboortedatum»
«adres»
«pc plaats»

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

«bpvInschrijving.leerbedrijfId» «bpvInschrijving.codeLeerbedrijf»
«bpvInschrijving.bpvBedrijf.naam»
«bpvInschrijving.bpvBedrijf.Adres»
«bpvInschrijving.Bedrijf.pcplaats»
«bpvInschrijving.contactPersoon»
«bpvInschrijving.bpvBedrijf.naam»
«bpvInschrijving.bpvBedrijf.Adres»
«bpvInschrijving.Bedrijf.pcplaats»
«bpvInschrijving.eersteTelefoon»
«bpvInschrijving.praktijkbegeleider»

en
2.

Student
Achternaam
Voorletters
Eerste voornaam
Geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats
en

3.

Praktijkbedrijf
Naam
Adres
Postcode en plaats
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door
Werklocatie
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
Naam praktijkopleider

gelet op:
artikel 7.2.8 en 7.2.9 van de Wet Educatie en beroepsonderwijs van 31 oktober 1995, houdende bepalingen met betrekking tot de
beroepspraktijkvorming en de totstandkoming van de beroepspraktijkovereenkomst; vervangende praktijkplaats; de gunstige beoordeling
van de praktijkorganisatie door het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (als bedoeld in artikel 7.2.10 van de WEB);
in aanmerking nemende:
dat onderricht in de praktijk van het beroep deel uit maakt van elke beroepsopleiding conform de Wet Educatie en Beroepsonderwijs
dat de student is ingeschreven bij de onderwijsinstelling op grond van een onderwijsovereenkomst; dat de door de student in het kader
van deze overeenkomst te verrichten activiteiten een onderwijsleerfunctie hebben;
komen overeen:
4.

Opleiding
De beroepspraktijkvorming wordt uitgevoerd in het kader van:
Naam opleiding
: «naam opleiding»
Crebo
: «crebo»
Leerweg en kwalificatieniveau
: «leerwegInten», «niveauNaamLC»
Naam praktijkdocent
: «onderwijsbegeleider»

5.

Duur en omvang van de beroepspraktijkvorming
Ingangsdatum beroepspraktijkvorming
: «bpv begindatum»
Einddatum beroepspraktijkvorming
: «bpv Einddatum»
De beroepspraktijkvorming omvat totaal
: «bpv.Omvang» klokuren

6.

Inhoud beroepspraktijkvorming
a) In de beroepspraktijkvorming worden kerntaken/werkprocessen of eindtermen van het kwalificatiedossier (de opleiding)
gerealiseerd. Deze worden door de opleiding verstrekt
b) De richtlijnen met betrekking tot de kerntaken en werkprocessen worden beschreven en vastgelegd in een document dat voor
aanvang van de stage wordt uitgereikt aan student en praktijkbegeleider.

De algemene voorwaarden voor beroepspraktijkvorming maken deel uit van deze overeenkomst.
Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt
Overeenkomstnummer : «bpvInschrijving.overeenkomstnummer»
Plaats

: Rotterdam

Datum

: _______________________________

De onderwijsinstelling
Naam
: «teamleider»
Functie
: «functie tl»

De student

: «voorl» «voorvAchternaam»

Handtekening : _______________________________

Handtekening

: _________________________________

Het praktijkbedrijf
Naam
: «bpvInschrijving.contactPersoon»
Functie
: _______________________________

en bij deelnemer jonger dan 16, de wettelijke vertegenwoordiger
Naam
: «bpvInschrijving.nvt18plusBPVO»

Handtekening

Handtekening

: _______________________________

: _________________________________

