
 

 

(bpv-blad voor de) Praktijkovereenkomst MBO   zoals vastgesteld door het bevoegd gezag op 20 mei 2020  instemming Studentenraad 14 mei 2020  

1. De onderwijsinstelling: 

Scalda, Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, gevestigd te Terneuzen 

Opleidingslocatie: …………………………………………… te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door onderwijscluster …………. in de persoon van (naam en  

voorletters): ........................................................., hierna te noemen: “de onderwijsinstelling”. 

De onderwijsinstelling wijst uit haar personeel, dan wel de vervanger daarvan, aan als onderwijsbegeleider, belast met het  

begeleiden van de student. De onderwijsbegeleider van de onderwijsinstelling zal het verloop van de beroepspraktijkvorming volgen door het onderhouden  

van regelmatige contacten met de praktijkbegeleider en de student. 
 

2. De student: 

volledige achternaam:  ……………………   voorletters:……………………          Student nr.:…………………………………………………………………. 

roepnaam: …………………………………    geslacht: m/v 

adres:  ………………………………………   postcode: ……………………            woonplaats: ……………………………………………………………. 

geboortedatum: ……………………………                                                           

hierna te noemen: de student. 

Bij minderjarigheid tevens de wettelijke vertegenwoordiger: 

naam: ………………………………………..  voorletters:…………………..              

adres:  ………………………………………   postcode: ……………………             woonplaats: ……………………………………………………………. 

 

3. De praktijk biedende organisatie (hierna te noemen: het leerbedrijf): 

Naam organisatie: …………………………………………………………………………………………………………..Leerbedrijf ID……..   

adres:  ………………………………………   postcode: ……………………            vestigingsplaats: ……………………………… 

 te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: .......................................................... 

Het leerbedrijf wijst ............................, dan wel de vervanger daarvan, aan als praktijkbegeleider, belast met het begeleiden van de student in het leerbedrijf. 

Werkgever (indien anders dan praktijk biedende organisatie; alleen in het geval van BBL):  

adres:  ………………………………………   postcode: ……………………            vestigingsplaats: ……………………………… 

 

      het leerbedrijf verklaart zich bereid beoordeling van de beroepspraktijkvorming zo nodig op de praktijkplaats mogelijk te maken. Het leerbedrijf heeft een 
medeverantwoordelijkheid ten aanzien van begeleiding, en ingeval van toepassing, bij examinering, en wordt hierbij actief betrokken . 

 

4. De beroepspraktijkvorming wordt uitgevoerd in het kader van: 

naam opleiding: …………………………………………………….. 

crebonummer:..……………………………………………… 

kwalificatieniveau: ………………………………………………….. 

leerweg: ……………………………………………………………… 
  

       De beroepspraktijkvorming vangt aan op ................  en de geplande einddatum is:  ...............  

       Binnen deze beroepspraktijkvorming is de minimale studielast:    ............. klokuur. 

       De opleiding waarop deze overeenkomst betrekking heeft begint op:** begin opleiding** en eindigt uiterlijk op:** einde opleiding ** 

  Beroepspraktijkvorming in het kader van een keuzedeel: 

 

Naam keuzedeel Identificatiecode Datum begin Geplande 
einddatum 

Waarvan aantal te 
volgen bpv-uren 

     

     

     
 

 

5. Overeengekomen einddoelen of clusters van einddoelen voor de beroepspraktijkvorming:  zie Handboek BPV, Studiegids of BPV-gids van de opleiding. 
       Aanvullende afspraken (indien van toepassing) tussen de partijen met betrekking tot de einddoelen van de student: zie addendum 

 

6. Aanvulling op algemeen begeleidingsprotocol BPV: zie Handboek BPV, Studiegids of BPV-gids van de opleiding. 
 Aanvullende afspraken (indien van toepassing) tussen de partijen met betrekking tot de begeleiding van de student: zie addendum 

 

 

7. Ondergetekenden verklaren akkoord te gaan met de vigerende Algemene Voorwaarden1  behorende bij de Praktijkovereenkomst MBO en, indien van toepassing,  
    met de bijzondere afspraken verwoord in het  addendum.  
    Als de instelling dit bpv-blad na tussentijdse wijziging opnieuw uitgeeft, hoeft deze niet nogmaals ondertekend te worden, indien de in artikel 5 van de algemene      
    voorwaarden bedoelde procedure wordt doorlopen. Het nieuwe bpv-blad vervangt  het voorgaande bpv-blad. 

 
 

Ondergetekenden verklaren zich akkoord met de vorenstaande gegevens en verklaren voorts hierbij, op grond van die gegevens, in de zin van de Wet Educatie en 
Beroepsonderwijs een overeenkomst voor beroepspraktijkvorming te sluiten. 
 
datum: plaats: 

 
 

                                                
1 De vigerende Algemene Voorwaarden worden op verzoek uitgereikt of kunnen worden geraadpleegd op de website: www.scalda.nl en MijnScalda 

http://www.scalda.nl/


 

 

De onderwijsinstelling:                                                                                  het leerbedrijf :  
 
 
 
De student:                                                                                  ( en bij minderjarigheid de 
                                                          wettelijk vertegenwoordiger, indien geen toestemming via de OOK is gegeven) 
 
 
 

 


