
Volgnummer: «verbintenis.volgnummerMetBladnummer».«verbintenis.versienummerOvereenkomst» 1 / 
3 ONDERWIJSOVEREENKOMST HKS COHORT «verbintenis.cohort.naam»  
 

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. 

 

http://www.duo.nl/particulier/mbo-er
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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.  
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