Beroepspraktijkvormingsovereenkomst
zoals bedoeld in artikel 7.2.8. van de Wet educatie en beroepsonderwijs
Ondergetekenden:
Stichting STC-Group, gevestigd in Rotterdam, hierna te noemen “de
instelling”, in dit geval vertegenwoordigd door naam, in zijn functie van
functie,
en:
naam bedrijf of organisatie gevestigd adres, hierna te noemen
‘leerbedrijf’, in dit geval vertegenwoordigd door naam, in de functie
van functie,
en:
naam student wonende adres, geboren op datum, studentnummer, hierna te noemen
“de student”,

Komen als volgt overeen:
Beroepspraktijkvorming (hierna: ‘bpv’)
•

De student wordt ingeschreven voor een door het leerbedrijf verzorgde bpv.

•

De bpv wordt uitgevoerd bij naam leerbedrijf met het ID: leerbedrijf ID

Algemene voorwaarden
• Deze overeenkomst vormt samen met de algemene voorwaarden de tussen de
partijen gesloten bpv. Voor zover daarvan in deze overeenkomst niet wordt
afgeweken, zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
• Als de instelling deze overeenkomst na tussentijdse wijzigingen opnieuw uitgeeft,
hoeft deze niet nogmaals ondertekend te worden, indien de in artikel 3 van de
algemene voorwaarden bedoelde procedure wordt doorlopen. De nieuwe
overeenkomst vervangt de voorgaande overeenkomst.
De bpv gegevens
De bpv wordt uitgevoerd in het kader van:
Leerweg: Beroepsopleidend / beroepsbegeleidend
Kwalificatieniveau:
bpv in het kader van een domein, kwalificatiedossier of kwalificatie
…
Naam domein /kwalificatiedossier/ kwalificatie3
Crebocode domein/ kwalificatiedossier/ kwalificatie

…

Datum begin bpv

…

Geplande einddatum bpv

…

Totaal aantal te volgen bpv-uren

…

Indien van toepassing
Verdeling bpv-uren over de studiejaren: zie Onderwijs en examenregeling

3

Doorhalen wat niet van toepassing is.

bpv in het kader van een keuzedeel
Naam keuzedeel 1
Identificatiecode keuzedeel 1
Datum begin bpv keuzedeel 1
Geplande einddatum bpv keuzedeel 1
Totaal aantal te volgen bpv-uren keuzedeel 1

…
…
…
…
…
…

Naam keuzedeel 2
Identificatiecode keuzedeel 2
Datum begin bpv keuzedeel 2
Geplande einddatum bpv keuzedeel 2
Totaal aantal te volgen bpv-uren keuzedeel 2
De keuzedelen worden, indien van toepassing, later toegevoegd.

…
…
…
…

Ondertekening
• De student en het leerbedrijf verklaren door ondertekening kennis te hebben genomen van en in te
stemmen met de algemene voorwaarden die deel uitmaken van deze
beroepspraktijksvormingsovereenkomst. Partijen verklaren door ondertekening van deze
overeenkomst de in de algemene voorwaarden opgenomen verplichtingen te zullen nakomen.
• Partijen verklaren de documenten die onderdeel uitmaken van deze overeenkomst of als bijlage bij
deze overeenkomst worden gevoegd te hebben ontvangen/te hebben ingezien.
• Indien de werkgever een andere organisatie is dan het leerbedrijf (bijvoorbeeld een uitzendorganisatie)
dat
de
bpv
verzorgt,
geeft
de
student
met
het
ondertekenen
van
de
beroepspraktijksvormingsovereenkomst toestemming dat de beroepspraktijksvormingsovereenkomst
mag worden gedeeld met de werkgever.
• Student gaat wel / niet akkoord met het delen van de studieresultaten met het leerbedrijf/ de werkgever
in het kader van studievoortgang (doorhalen wat niet van toepassing is).
Aldus overeengekomen in plaats op afsluitdatum bpv XX-XX-XX en ondertekend door:
Naam instelling:

Naam Student

Naam leerbedrijf:

Vertegenwoordigd
door:

Handtekening:

Vertegenwoordigd
door:

Functie:

Datum:

Functie:

Handtekening

Handtekening:

Datum

Datum

Let op: Als de bovenstaande gegevens niet kloppen, geef dit dan binnen 10 werkdagen aan ons door
via overeenkomsten@stc-r.nl. (Dit geldt voor de student en voor het leerbedrijf).

