ONDERWIJSOVEREENKOMST HKS COHORT «VERBINTENIS.COHORT.NAAM»
Opleidingsblad
Opleidingsblad volgnummer:
De komende periode gaat u als deelnemer een opleiding volgen bij de Lentiz onderwijsgroep. Deze opleiding is
gebaseerd op de Wet Educatie & Beroepsonderwijs (WEB). Zoals de WEB voorschrijft in artikel 8.1.3, sluiten wij als
school met alle deelnemers een onderwijsovereenkomst af zodat de school en de deelnemers weten wat zij van
elkaar mogen verwachten. Wij verzoeken u de onderstaande gegevens te controleren en voor akkoord te
ondertekenen.
Ondergetekenden van deze onderwijsovereenkomst gaan akkoord met de door de Raad van Bestuur vastgestelde
onderwijsovereenkomst HKS volgens de hierna vermelde artikelen. Bij deze onderwijsovereenkomst horen de
'algemene bepalingen HKS', het ‘studentenstatuut’ waarin de rechten en plichten van de partijen nader zijn
beschreven en de ‘bijlage individuele afspraken’. De 'algemene bepalingen HKS' en het ‘studentenstatuut’ zijn een
integraal onderdeel van deze onderwijsovereenkomst en zijn bij de ondertekenaars bekend en akkoord bevonden.
Ondergetekenden:
initialen en achternaam:
voorna(a)m(en):
adres:
postcode en woonplaats:
geboren op:
te:
uniek nummer deelnemer:
Hierna te noemen 'de deelnemer'.
Bij minderjarigheid tevens de wettelijke vertegenwoordiger:
naam:
adres:
postcode en woonplaats:
en
de onderwijsinstelling:
gevestigd te:
brinnummer:

14YD

in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
in de functie van:
Hierna te noemen 'de onderwijsinstelling'.
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Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
Artikel 1 Beroepsopleiding
1.

De deelnemer wordt ingeschreven in de volgende beroepsopleiding, of een deel daarvan:
opleiding:
kwalificatieprofiel:

(crebo: )

behorende bij kwalificatiedossier:

(crebo: )

kwalificatieniveau:
leerweg:
intensiteit:
Keuzedelen:
Keuzedeel:
Identificatiecode:
Omvang van de resterende
keuzedeelverplichting voor de
opleiding:
2.

De onderhavige overeenkomst heeft betrekking op:
☒ de gehele opleiding
☐ De volgende (certificeerbare) eenhe(i)d(en)/onderdelen behorende bij de opleiding.

3.

Waar in het vervolg van deze overeenkomst sprake is van opleiding, wordt daarmee bedoeld de opleiding
dan wel het deel van de opleiding als genoemd in lid 2.

4

Wijzigingen van het opleidingstraject zoals vermeld op dit opleidingsblad kunnen gevolgen hebben voor het
recht op studiefinanciering en de OV-studentenkaart. Kijk voor meer informatie op
www.duo.nl/particulier/mbo-er. ☒

5.

De opleiding waarop deze overeenkomst betrekking heeft, begint op «verbintenis.begindatum» en
eindigt op «verbintenis.geplandeEinddatum».

6.

Individuele afspraken: Indien de onderwijsinstelling en de deelnemer op individueel niveau extra afspraken
maken bij aanvang van het leertraject worden deze afspraken vastgelegd in de bijlage ‘individuele afspraken’
(handelingsbijlage). Dit kunnen bijvoorbeeld afspraken zijn aangaande vrijstellingen, aanwezigheid en/of op tijd
komen, recht op extra ondersteuning en begeleiding of het maken van (extra) opdrachten of huiswerk. Deze
bijlage ‘individuele afspraken’ (handelingsbijlage) is onlosmakelijk verbonden aan deze
onderwijsovereenkomst.

7.

Aanvullende afspraken entreeopleiding: Per 1 augustus 2014 moeten er voor de ‘entreeopleiding’ aanvullende
afspraken worden gemaakt. Deze afspraken gaan over begeleiding van de deelnemer en zorg, eventueel
uitgevoerd door een derde partij. Deze afspraken worden vastgelegd in de ‘bijlage aanvullende afspraken
entreeopleiding’. Deze aanvullende afspraken worden ondertekend door de deelnemer (en in geval van
minderjarigheid diens wettelijke vertegenwoordiger), de onderwijsinstelling en eventueel de verantwoordelijke
zorgaanbieder.
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8.

Individuele ondersteuning in het kader van de Wet Passend Onderwijs: Indien er sprake is van extra
ondersteuning in het kader van de Wet Passend Onderwijs of als een student ondersteuning behoeft vanwege
een beperking of handicap, worden in deze onderwijsovereenkomst een aantal daaruit voortvloeiende
afspraken die betrekking hebben op de uitvoering van het leertraject vastgelegd. Deze afspraken worden,
indien van toepassing, vastgelegd in bijlage ‘individuele afspraken’ (handelingsbijlage). Deze bijlage vormt een
integraal onderdeel van deze onderwijsovereenkomst. In het kader van de invoering van de wet Passend
Onderwijs is het van belang dat de school bekend is met de ondersteuningsbehoefte van de deelnemer. Door
ondertekening van deze onderwijsovereenkomst verklaart de deelnemer dat hij/zij de juiste informatie
verschaft om aanspraak te kunnen maken op extra ondersteuning door de school. Het ondersteuningsaanbod
wordt gepubliceerd op de website van de school en staat benoemd in de onderwijs- en examenregeling welke
is in te zien bij de opleidingsexamensecretaris.

9.

De ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) stemmen er door ondertekening mee in dat de minderjarige
student de praktijkovereenkomsten in deze opleiding zelfstandig ondertekent.

Tevens verklaren de deelnemer en de onderwijsinstelling dat zij de documenten waarnaar in deze
onderwijsovereenkomst wordt verwezen, hebben ontvangen, daarvan hebben kennisgenomen en instemmen met
de daarvoor geldende algemene bepalingen. De student verklaart zich bekend met de verplichting tot het betalen
van lesgeld op grond van Les- en cursusgeldwet.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt:
Naam student:

Naam school:
Vertegenwoordigd door:

Plaats:

Plaats:

.............................

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening deelnemer:

Handtekening namens de onderwijsinstelling:

Indien minderjarig zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger

....................................................

....................................................
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ALGEMENE BEPALINGEN BIJ DE ONDERWIJSOVEREENKOMST HKS COHORT «VERBINTENIS.COHORT.NAAM»
1
a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

2
a.

b.

c.

d.

Aard van de overeenkomst
De Algemene bepalingen vormen samen met het opleidingsblad de
onderwijsovereenkomst (OOK) als bedoeld in artikel 8.1.3 van de
Wet educatie en beroepsonderwijs;
In deze overeenkomst staan de algemene rechten en plichten van
partijen. Bepalingen die specifiek gaan over de door de deelnemer
te volgen opleiding staan in het opleidingsblad;
De opleidingsgegevens zoals opgenomen in het opleidingsblad
kunnen gedurende de opleiding met wederzijdse instemming van
partijen worden gewijzigd of aangevuld. De opleidingsgegevens
kunnen alleen worden gewijzigd op verzoek van en/of met
instemming van de deelnemer(en/of wettelijke
vertegenwoordiger(s)), al dan niet via, in of na overleg met of op
advies van een functionaris van de instelling;
Wijzigingen worden doorgevoerd op een nieuw opleidingsblad dat
aan de bestaande overeenkomst wordt toegevoegd, dit blad hoeft
niet opnieuw te worden ondertekend, maar wordt op de volgende
wijze door de deelnemer en of diens wettelijke
vertegenwoordiger(s) geaccordeerd;
Indien een deelnemer, of in geval van minderjarigheid diens
wettelijke vertegenwoordiger(s), niet akkoord gaan met de inhoud
van het nieuwe opleidingsblad, al dan niet omdat de aangepaste
opleidingsgegevens niet correct zijn weergegeven, dan moet hij/zij
dit binnen tien schooldagen schriftelijk of mondeling en omkleed
met redenen aan de instelling doorgeven. De opleidingsgegevens
worden in een dergelijk geval gecorrigeerd. In dat geval blijft de
student de opleiding volgen zoals vermeld op het vorige
opleidingsblad.
Indien de deelnemer of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) niet
binnen deze termijn reageert wordt de wijziging voor akkoord
aangenomen;
Indien de deelnemer niet binnen de gestelde tijdsduur als vermeld
in artikel 1 lid 5 van de onderwijsovereenkomst, de opleiding met
succes blijkt te (hebben) kunnen afronden, ondanks maximale
inspanningen van beide partijen, kunnen de deelnemer en de
onderwijsinstelling een nieuwe termijn voor opleidingstraject
overeenkomen. Daartoe wordt een nieuwe termijn opgenomen op
een nieuw opleidingsblad;
De deelnemer en in het geval van minderjarigheid de
ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) heeft altijd recht op
inzage in het eigen deelnemersdossier.
Inhoud en inrichting
De inhoud en inrichting van de opleiding en examenvoorzieningen
staan in de Onderwijs en Examenregeling HKS(OER). Deze ligt ter
inzage bij de opleidingsexamensecretaris van de betreffende
opleiding;
Op grond van bewijsstukken kan de deelnemer in bepaalde
gevallen vrijstelling krijgen voor delen van de opleiding. De
vrijstellingsregeling van de onderwijsinstelling is opgenomen in de
Onderwijs- en Examenregeling HKS en is de ondertekenaars van
deze overeenkomst bekend;
De beroepspraktijkvorming (bpv) is een verplicht onderdeel van
deze opleiding. Afspraken over de bpv worden vastgelegd in een
apart document, de Praktijk Overeenkomst (POK). De school heeft
de zorgplicht een arbeidsmarktrelevante opleiding aan te bieden
en de student helpen bij het vinden van een bpv-plek. De student
moet zich inspannen om een bpv-plek te vinden en/of moet een
bpv-plek accepteren.
Van de opleiding op basis van de herziene kwalificatiedossiers
maken keuzedelen onlosmakelijk onderdeel uit. Het volgen van
keuzedelen en afsluiten met een examen is een verplicht.

onderdeel van de opleiding. De student kiest bij aanvang of
gedurende de opleiding keuzedelen. Wanneer een student een
keuze maakt, wordt dit geregistreerd op het opleidingsblad dat een
onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de onderwijsovereenkomst
Als de student later in zijn opleiding een keuze maakt, dan wordt er
een nieuw opleidingsblad bij de onderwijsovereenkomst
afgesloten. Het aantal keuzedelen is afhankelijk van het soort
opleiding.
3
a.
b.
c.

d.

Tijdvakken en locaties
De instelling maakt het rooster en de locaties op tijd aan de
deelnemers bekend via de website;
Eventuele roosterwijzigingen worden tijdig doorgegeven aan de
deelnemers;
De deelnemers moet de opleidingsactiviteiten volgens het
geldende rooster volgen;
Het onderwijs van de betreffende opleiding wordt verzorgd in de
schoolgebouwen van de Lentiz onderwijsgroep, eventuele externe
onderwijslocaties zoals beschreven in de Studiegids van de
betreffende opleiding en/of op geaccrediteerde bedrijven voor de
beroepspraktijkvorming (BPV);

4 Einde overeenkomst
Deze onderwijsovereenkomst, en daarmee de inschrijving van de
deelnemer, eindigt:
a. door het verstrijken van de termijn waarop deze
onderwijsovereenkomst van toepassing is;
b. doordat de deelnemer de opleiding met een diploma van de
instelling heeft afgerond;
c. indien de deelnemer de instelling binnen de termijn waarop deze
overeenkomst betrekking heeft, op eigen initiatief kennelijk
definitief heeft verlaten, na het niet reageren op een herhaalde
schriftelijke oproep van de instelling. Het aldus eindigen van de
onderwijsovereenkomst laat onverlet de verplichting van de
deelnemer de in punt 5 'Kosten opleiding' genoemde kosten voor
het schooljaar waarin de overeenkomst eindigt geheel te voldoen;
d. door de definitieve verwijdering van de deelnemer als bedoeld in
artikel 7 lid 7.3 van het studentenstatuut, welke is gepubliceerd op
de website van de Lentiz onderwijsgroep (www.lentiz.nl). Het aldus
eindigen van de overeenkomst laat onverlet de verplichting van de
deelnemer de in punt 5 'Kosten opleiding' genoemde kosten voor
het schooljaar waarin de overeenkomst eindigt geheel te voldoen;
e. met wederzijds goedvinden van de deelnemer en de instelling,
nadat dit door beiden schriftelijk is bevestigd;
f. door het overlijden van de deelnemer;
g. in geval het gestelde in het artikel 3 lid 3.12 van het
studentenstatuut van toepassing is;
h. in het geval de instelling door aantoonbare overmacht niet langer
in staat is de opleiding aan te bieden;
i. als gevolg van een negatief bindend studieadvies;
j. na advies van de examencommissie, als gevolg van gedrag dat niet
passend is bij de beroepshouding, conform artikel 8.1.7b WEB;
k. als tijdens de opleiding blijkt dat de student geen VOG verklaring
krijgt waardoor het niet mogelijk is om bpv te volgen doordat in die
specifieke branche een VOG vereist is.
5 Kosten opleiding
Aan het volgen van de opleiding zijn voor de deelnemer de volgende
kosten verbonden:
a. het wettelijk vastgestelde les- en/of cursusgeld;

Volgnummer: «verbintenis.volgnummerMetBladnummer».«verbintenis.versienummerOvereenkomst»
5
ONDERWIJSOVEREENKOMST HKS COHORT «verbintenis.cohort.naam»

4/

b.
c.

6
a.

b.

c.

d.

7
a.
b.

8
a.

b.

c.

d.

overige kosten zoals opgenomen in de Studiegids. Deze Studiegids
is gepubliceerd op de website van de school;
indien het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling voor de
opleidingskosten een voorschot heeft verstrekt verplicht(en) de
deelnemer en indien van toepassing zijn of haar wettelijke
vertegenwoordigers zich ertoe deze voor het einde van de
opleiding terug te betalen.
Aansprakelijkheid instelling
Indien de onderwijsovereenkomst tussentijds wordt beëindigd
omdat de instelling niet langer in staat is de erkende opleiding aan
te bieden, hetzij door beëindiging van de bekostigingsaanspraak,
hetzij door ontneming van rechten ten aanzien van het bestaand
onderwijsaanbod, hetzij door beëindiging van de diplomaerkenning, en er voor de instelling geen sprake is van aantoonbare
overmacht, zal de instelling een inspanningsverplichting op zich
nemen de deelnemer bij een andere onderwijsstelling te plaatsen.
Indien er geen adequate oplossing wordt gevonden om de
deelnemer de opleiding op redelijke wijze elders te laten vervolgen
en er sprake is van het verwijtbaar niet nakomen of niet behoorlijk
nakomen van de inspanningsverplichting, kan de deelnemer in
beginsel jegens de instelling aanspraak maken op een
schadevergoeding;
De aansprakelijkheid voortvloeiend uit punt 6a is beperkt tot een
bedrag dat ten hoogste gelijk is aan het geldbedrag dat de
deelnemer in het betreffende schooljaar ter uitvoering van deze
overeenkomst verschuldigd is aan de onderwijsinstelling;
De instelling is niet aansprakelijk voor schade die de deelnemer
lijdt door toepassing van artikel 7 van het studentenstatuut. De
deelnemer heeft alsdan geen recht op terugbetaling van door
hem/haar reeds betaalde kosten als bedoeld in artikel 5 van de
algemene bepalingen onderwijsovereenkomst 'Kosten opleiding';
Behoudens opzet en grove schuld is de instelling niet aansprakelijk
voor diefstal, verduistering, verlies en/of beschadiging van
eigendommen of bezittingen van de deelnemer.
Inwerkingtreding onderwijsovereenkomst
Deze onderwijsovereenkomst treedt twee weken na
ondertekening in werking;
Gedurende deze periode van twee weken is de deelnemer in de
gelegenheid de onderwijsovereenkomst en het studentenstatuut
te bestuderen en eenzijdig op te zeggen zonder aansprakelijk
gesteld te kunnen worden. De opzegging geschiedt schriftelijk en
dient gericht te worden aan de rechtsgeldige vertegenwoordiger
van de instelling zoals genoemd in onderwijsovereenkomst;
Afspraken
De deelnemer is bekend en akkoord met het verzuimbeleid zoals
dat wordt gehanteerd door de Lentiz onderwijsgroep en is
beschreven in de Onderwijs en Examenregeling HKS (OER HKS) en
Studiegids.
De deelnemer heeft na ondertekening van deze
onderwijsovereenkomst toegang tot de voorzieningen voor
onderwijs en examinering van de opleiding waaraan hij/zij staat
ingeschreven en gaat akkoord met de voorwaarden voor
herkansing zoals beschreven in de OER HKS;
De deelnemer is bekend en akkoord met de rechten en plichten
zoals beschreven in het studentenstatuut, welke onderdeel
uitmaakt van de OER HKS;
De deelnemer spant zich zo goed mogelijk in om de opleiding
binnen de gestelde termijn met succes af te ronden.

9
a.

b.

c.

Passend onderwijs
Indien van toepassing worden voor individuele deelnemers
aanvullende afspraken gemaakt over extra begeleiding in het kader
van de Wet Passend Onderwijs. Afspraken over de ondersteuning
worden in principe voor aanvang van de opleiding gemaakt, maar
kunnen ook tijdens de looptijd van deze onderwijsovereenkomst
worden gemaakt of worden aangepast. De nadere invulling van
deze afspraken wordt in een bijlage ‘individuele afspraken’
(handelingsbijlage) bij de onderwijsovereenkomst vastgelegd. Deze
maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze
onderwijsovereenkomst.
De deelnemer levert de instelling de benodigde informatie over de
(mogelijke) extra ondersteuningsbehoefte zodat de instelling deze
ondersteuning kan bieden. Wanneer blijkt dat hij/zij deze
informatie verzwijgt, wordt de extra ondersteuning ook niet
opgenomen in (de bijlage ‘individuele afspraken’
(handelingsbijlage) bij) de onderwijsovereenkomst. De instelling
hoeft de noodzakelijke ondersteuning dan ook niet te leveren. Als
tijdens de opleiding blijkt dat de deelnemer een
ondersteuningsbehoefte heeft, kan de instelling zelf vaststellen of
zij hieraan alsnog tegemoet kan komen. Ook tijdens het
onderwijsproces kunnen aanvullende afspraken worden vastgelegd
op de bijlage ‘individuele afspraken’ (handelingsbijlage).
Het extra aanbod dat Lentiz individuele deelnemers kan bieden
wordt gepubliceerd in de OER HKS op onze website www.lentiz.nl.

10 Privacybescherming
a. De Lentiz onderwijsgroep respecteert de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en zal de gegevens die zij over de
deelnemer verwerft in uitvoering van deze overeenkomst met
uiterste zorg beheren overeenkomstig het bepaalde in de AVG. De
uitvoering hiervan is beschreven in het Privacyreglement
verwerking leerling- en studentgegevens en is gepubliceerd op de
website van de Lentiz onderwijsgroep.
11 Slotbepaling
a. Het model voor deze onderwijsovereenkomst is vastgesteld door
het bevoegd gezag van de Lentiz onderwijsgroep;
b. In de gevallen waarin deze onderwijsovereenkomst niet voorziet
beslist het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling na overleg
met de deelnemer;
c. Voor geschillen voortvloeiend uit deze onderwijsovereenkomst
wordt de deelnemer allereerst verwezen naar de procedures zoals
beschreven in de ‘Klachtenregeling’ van de Lentiz onderwijsgroep,
welke is gepubliceerd op de website van de Lentiz onderwijsgroep
(www.lentiz.nl). Indien het geschil niet middels de hierin
beschreven procedures kan worden opgelost worden deze
voorgelegd aan een bevoegde rechter;
d. Op deze onderwijsovereenkomst is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing.
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