VOORWAARDEN PRAKTIJKOVEREENKOMST
Op de Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs zijn diverse voorwaarden van
toepassing.
Praktijkgever en de onderwijsinstelling verklaren het volgende te zijn
overeengekomen in aanmerking nemende:





Dat onderricht in de praktijk van het beroep deel uitmaakt van de
beroepsopleiding conform de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB);
Dat met de deelnemer een onderwijsovereenkomst is gesloten;
Dat de door de deelnemer te verrichten activiteiten een onderwijsleerfunctie
hebben;
Dat de praktijkgever beschikt over een gunstige beoordeling van het
desbetreffende kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven conform artikel
7.2.10 van de WEB.

Deze overeenkomst verstaat onder:
Beroepspraktijkvorming:
De beroepspraktijkvorming is onderwijs dat plaatsvindt in de praktijk van het
beroep.
Deelnemer:
Een deelnemer is een persoon, die ingeschreven staat bij de onderwijsinstelling en
die een onderwijsovereenkomst die de (naam onderwijsinstelling) heeft ondertekend.
Praktijkbegeleider:
Een door de onderwijsinstelling aangewezen medewerker die zorg draagt voor de
coördinatie van de beroepspraktijkvorming tussen de onderwijsinstelling,
praktijkgever en de deelnemer en de medebeoordeling van de
beroepspraktijkvorming.
Praktijkopleider:
Een door de praktijkgever uit haar personeel aangewezen persoon die de deelnemer
op zijn/haar beroepspraktijkvormingsplaats begeleidt en toeziet op de goede
uitvoering van de beroepspraktijkvorming.
Praktijkovereenkomst:
Het geheel van afspraken tussen de praktijkgever, de deelnemer, de
onderwijsinstelling en het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven. De
concretisering van de beroepspraktijkvorming vindt plaats inde portfolio opdrachten,
simulatie opdrachten, persopdrachten.
Onderwijs- en examenregeling:
Het omvat bepalingen aangaande de concretisering van de beroepspraktijkvorming.
Deze hebben betrekking op de te behalen eindtermen, de programmering, het
tijdsbeslag, de begeleiding, de gedragsregels en de wijze van beoordeling.

Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven:
Per bedrijfstak of groep van bedrijfstakken is er een kenniscentrum
beroepsonderwijs bedrijfsleven. Het bestuur van kenniscentrum beroepsonderwijs
bedrijfsleven bestaat uit werkgevers en werknemers of uit vertegenwoordigers van
werkgevers, werknemers en onderwijsinstelling.
Artikel 1
De praktijkgever en de onderwijsinstelling verklaren samen te werken, teneinde de
beroepspraktijkvorming met betrekking tot de aan de onderwijsinstelling verbonden
opleidingen uit te voren. De werkzaamheden bij de praktijkgever dienen om
onderwijsdoelen te realiseren, die gerelateerd zijn aan de voor de opleiding geldende
landelijke eindtermen.
Artikel 2
Het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling beoordeelt of de deelnemer de
eindtermen heeft gerealiseerd. Ten aanzien van ander deelkwalificaties dan die
waarop de externe legitimering betrekking heeft, betrekt het bevoegd gezag bij die
beoordeling het oordeel van de praktijkgever, met inachtneming van de
desbetreffende inde onderwijs- en examenregeling opgenomen regels.
Artikel 3
De dagelijkse praktijktijd voor de deelnemer is gelijk aan de arbeidstijd die geldt
voor de andere medewerkers van de afdeling waar hij/zij geplaatst is, behalve als
hierover een andere afspraak is gemaakt.
Artikel 4
De aanwijzingen die de deelnemer van de praktijkopleider krijgt in het kader van de
beroepspraktijkvorming, worden door de deelnemer opgevolgd.
Artikel 5
De praktijkopleider zorgt voor voldoende opvang, introductie, plaatsing en
begeleiding van de deelnemer.
Artikel 6
Een trainer/docent van de onderwijsinstelling is belast met begeleiding van het
leerproces van de deelnemer.
Artikel 7
De praktijkgever en de onderwijsinstelling richten het praktijkprogramma voor de
deelnemer zodanig in, dat de in het onderwijs- en examenreglement vermelde
eindtermen worden behaald.
Artikel 8
De praktijkbegeleider bezoekt volgens afspraak de praktijkplaats van de
praktijkgever voor een gesprek met de deelnemer en de praktijkopleider over de
voortgang van de beroepspraktijkvorming.

Artikel 9
Het onderwijs- en examenreglement met bijlagen van de onderwijsinstelling is op
deze overeenkomst van toepassing en vormt daarmee een geheel. Partijen verklaren
bekend te zijn met de inhoud van die stukken en daarvan een exemplaar te hebben
ontvangen.
Artikel 10
Deze overeenkomst eindigt:
a. Aan het eind van de overeengekomen periode;
b. Door het afleggen van het examen of de examens van de opleiding waarop de
beroepspraktijkvorming betrekking heeft;
c. Indien de arbeidsovereenkomst tussen de praktijkgever en de deelnemer
verbroken wordt;
d. Indien de praktijkgever zich met opgaaf van redenen niet in staat acht verder
medewerking te verlenen aan de beroepspraktijkvorming;
e. Bij onderling goedvinden van de praktijkgever en de deelnemer, nadat daarover
een gesprek gevoerd is tussen de deelnemer, praktijkopleider en eventueel
vertegenwoordiger van het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven;
f. Door schriftelijke aanzegging van de onderwijsinstelling dan wel het
kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven aan partijen indien de
onderwijsinstelling of het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven zich ervan
heeft overtuigd dat, overeenkomstig artikel 7.2.9. 2e lid van de WEB, de
praktijkplaats niet of niet volledig beschikbaar is, de begeleiding tekortschiet of
ontbreekt, de praktijkgever niet langer beschikt over een gunstige beoordeling als
bedoeld in artikel 7.2.9. 1e lid van de WEB of sprake is van andere omstandigheden
die maken dat de beroepspraktijkvorming niet naar behoren zal kunnen
plaatsvinden.
Artikel 12
Indien de deelnemer de eindtermen, dan wel het examen niet binnen de gestelde
tijdsduur met goed gevolg heeft behaald respectievelijk afgelegd, kunnen partijen
overeenkomen dat de periode van de beroepspraktijkvorming wordt verlengd.
Artikel 13
Bij problemen of conflicten tijdens de beroepspraktijkvorming richt de deelnemer
zich in eerste instantie tot de praktijkbegeleider. Wordt daarmee voor de deelnemer
geen oplossing bereikt, dan wordt het voorgelegd aan de trainer/docent.
Artikel 11
In de gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslissen de directies van de
praktijkbeidende organisatie en de onderwijsinstelling in overleg. Indien het gaat om
zaken die de verantwoordelijkheid van het kenniscentrum beroepsonderwijs
bedrijfsleven raken, wordt het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven daarbij
betrokken.

