Voorblad Praktijkovereenkomst Da Vinci College
Volgnummer en contractnummer: …
Dit voorblad praktijkovereenkomst vormt samen met de algemene voorwaarden de
praktijkovereenkomst als bedoeld in artikel 7.2.8. van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs
De ondergetekenden:
Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Zuid-Holland Zuid, gevestigd Leerparkpromenade 100,
3312 KW Dordrecht, hierna te noemen “Da Vinci College”, vertegenwoordigd door de
heer P.H.J. Vrancken, Voorzitter College van Bestuur
en
Naam bedrijf. gevestigd ……, hierna te noemen ‘leerbedrijf’, vertegenwoordigd door ….. , in de functie
van praktijkopleider
en
Naam student wonende …………….., geboren op ………………. in ………………….
studentnummer ……………….., hierna te noemen “de student” en
komen het volgende overeen
Beroepspraktijkvorming (bpv)
•
De student wordt ingeschreven voor een door het leerbedrijf verzorgde bpv.
•
De bpv wordt uitgevoerd bij «bpvInschrijving.bpvBedrijf.naam» met het leerbedrijf ID
«bpvInschrijving.leerbedrijfId»
Algemene voorwaarden
•
Dit voorblad praktijkovereenkomst vormt samen met de algemene voorwaarden de tussen de
partijen gesloten praktijkovereenkomst. Voor zover daarvan in dit voorblad
praktijkovereenkomst niet wordt afgeweken, zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
•
Dit voorblad praktijkovereenkomst kan gedurende de looptijd van de overeenkomst worden
gewijzigd. Indien deze wijziging heeft plaatsgevonden conform artikel 3 van de algemene
voorwaarden behorend bij het voorblad praktijkovereenkomst, behoeft het voorblad
praktijkovereenkomst niet opnieuw te worden ondertekend. Het wijzigingsblad
praktijkovereenkomst vervangt het voorgaande voorblad praktijkovereenkomst.
De bpv gegevens
De beroepspraktijkvorming wordt uitgevoerd in het kader van:
Leerweg: BOL of BBL…..
Kwalificatieniveau: Niveau…….
Nummer praktijkovereenkomst………
bpv in het kader van een domein, kwalificatiedossier of kwalificatie
Naam domein /kwalificatiedossier/ kwalificatie
...
Crebocode domein/ kwalificatiedossier/ kwalificatie ...
Datum begin bpv
...
Geplande einddatum bpv
...
Totaal aantal te volgen bpv-uren
...
Verdeling bpv-uren over de studiejaren: zie Onderwijs- en Examenregeling en/of digitale studiegids
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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

…
…
…
…
…

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
praktijkovereenkomst. 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.
Aldus overeengekomen in Dordrecht op datum en ondertekend door:
Da Vinci College
Vertegenwoordigd door P. H.J. Vrancken
Functie: Voorzitter College van Bestuur

Handtekening

Datum

Naam leerbedrijf

Handtekening

Datum

Naam student

Handtekening

Datum

Let op: als de bovenstaande gegevens niet kloppen, neem dan binnen tien werkdagen na
ontvangst van het voorblad praktijkovereenkomst contact op met de studentenadministratie
van het Da Vinci College (dit geldt voor zowel de student als het leerbedrijf).

Studentnummer: …

Volgnummer en contractnummer: …

