
 
 

  

StichtingArcus College 
Praktijkovereenkomst beroepsonderwijs (POK)   Postbus 207 
        6400 AE Heerlen 
        088-0272870 
Ondergetekenden: 

Het  Arcus College, gevestigd te Heerlen, in deze vertegenwoordigd door: 
Achternaam & Voorletters  
Functie unitdirecteur 

hierna te noemen: het Arcus College 
en 
 

De deelnemer Bij minderjarigheid tevens de wettelijke vertegenwoordiger 
Achternaam & Voorletters  Achternaam & Voorletters  
Adres  Adres  
Postcode & Plaats  Postcode & Plaats  
Geboortedatum    
Geboorteplaats (evt. -land)    
Geslacht    
Nr. Praktijkovereenkomst    
Nr. Batch    
OV-nummer    

hierna te noemen: de deelnemer 
en 
  

De praktijkbiedende organisatie 
(Bedrijfs)naam   
Adres  Indien uitvoeringslocatie afwijkt van postadres: 
Postcode & Plaats  Locatie:  
Te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door: 

 Contactpersoon op locatie  

Achternaam & Voorletters  Indien praktijkbiedende organisatie niet de werkgever is 
Functie  Naam werkgever  

hierna te noemen: de praktijkbiedende organisatie 
 
Verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 

 

De Beroepspraktijkvorming (BPV)  
De bpv wordt uitgevoerd in het kader van: 

Naam opleiding:  
CREBO-code opleiding:   
Kwalificatieniveau:  
(Deel)kwalificatie(s)/eindtermen en 
de beoordeling 

Voor nadere omschrijving van de inhoud, de inrichting en de examinering verwijzen wij naar de OER van deze 
opleiding. Op te vragen via intranet.arcuscollege.nl en ligt ter inzage bij de deelnemersadministratie. 

Leerweg: 
Totale omvang in klokuren: 

 

  
Begindatum  
Einddatum  

 

Aldus overeengekomen en in drievoud (viervoud) opgemaakt te Heerlen   d.d.   

Namens Arcus College, De Deelnemer, 
 

Bij minderjarigheid de wettelijke 
vertegenwoordiger 

Namens de praktijkbiedende 
organisatie, 

(handtekening) (handtekening) (handtekening) (handtekening) 

 

In het geval van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) 

Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven (KBB): 
Naam  
Adres  
Postcode & Woonplaats  
Te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 
Achternaam & Voorletters  
verklaart:  
a. dat de praktijkbiedende organisatie over een gunstige beoordeling beschikt als bedoeld in artikel 7.2.10 van de WEB.  
b. dat de gronden voor deze gunstige beoordeling nog steeds aanwezig zijn. 
Plaats Datum Handtekening 

*Een crebo-code van 90.000 en hoger betekent dat het een opleiding is in het kader van de experimenten beroepsonderwijs volgens competentiegerichte 
kwalificatiedossiers. Voor deze opleidingen geldt dat indien een experiment voortijdig moet worden beëindigd, de deelnemer in de gelegenheid wordt 
gesteld in te stromen in een verwante opleiding, van een gelijke duur, gelijk niveau, gelijke leerweg en een gelijkwaardige beroepspraktijkvorming als de 
opleiding in het kader van het experiment. 
 
 
Op deze overeenkomst zijn de vigerende algemene voorwaarden van de OOK/ POK en het examenreglement van Stichting Arcus College van toepassing. 
Meer informatie vindt u op de website www.arcuscollege.nl onder informatie opleidingen, rechten en plichten of in bijgevoegd boekje “Alles wat je moet 
weten over: Examenreglement, Onderwijsovereenkomst educatie en beroepsonderwijs en de Praktijkovereenkomst beroepsonderwijs”  of in bijgevoegde 
folder “Rechten en plichten van de OOK of POK”. Deze documenten zijn via de service desk van het Arcus College, bereikbaar via telefoonnummer 088-
0272870, direct opvraagbaar en zijn tevens te downloaden via de internetpagina www.arcuscollege.nl onder informatie opleidingen, rechten en plichten.  
Ondergetekenden verklaren bekend en akkoord te zijn met deze voorwaarden. 
 

http://www.arcuscollege.nl/
http://www.arcuscollege.nl/

