Leerarbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
- Model ZPC versie 1, 17 mei 2018
Partijen:
VMBO Zuiderpark College (hierna te noemen: de school)
Gevestigd te Rotterdam
Vertegenwoordigd door Dhr. C. de Rhoter
en
…………………………………………………….……………………………………………..(naam opleiding)
(hierna te noemen: het instituut)

Vertegenwoordigd door………………………………………………(naam studieloopbaancoach)
en
de student: dhr./mw.
…...……………………………………………………………………………………….(naam en voorletters)
met studentnummer: ………………………………………………………………………………………..
in het vak ………………………………………………, in het studiejaar ………….. - ……………...
verklaren kennis te hebben genomen van en te zijn overeengekomen hetgeen
in de bijlage ‘Bepalingen Leerarbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd v1 mei
2018’ staat omschreven. De bepalingen zijn in te zien op de website.
(www.zuiderpark.nl) en worden ter hand gesteld bij ondertekening van de
overeenkomst.
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Bepalingen leerovereenkomst voor bepaalde tijd versie 1, januari 2018
Het instituut
Het Instituut waar de student staat ingeschreven en het vakinhoudelijk deel van de studie volgt.
De school
De school(locatie) waar de student al de activiteiten uitvoert die inherent zijn aan het uitoefenen van het
beroep waar stage voor wordt gelopen.
De student
De student van de opleiding met wie een leerovereenkomst wordt gesloten.
Werkplekbegeleider (WPB), v/h (Vak-)Coach
De vakdocent van de school die de student op de werkplek begeleidt. Hij of zij begeleidt de student tevens bij
de uitvoering van het leerwerkplan en de lesgebonden leerwerktaken, c.q. prestaties of kenmerkende situaties.
Studieloopbaancoach (SLC)
De persoon die vanuit het opleidingsinstituut de studieloopbaan van de student volgt, eventuele problemen
signaleert en de student adviseert ten dienste van een optimaal verloop van de studie.
Schoolopleider (SO), v/h Begeleider op School (BoS)
De persoon van de school die belast is met de organisatie en de kwaliteit van de leeromgeving van de student
op de school en samen met de WPB en de SLC een oordeel geeft over het functioneren van de student.
Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en leerwerkplan (LWP)
Een door de student opgesteld plan, waarin, in overleg met het instituut en de school, de leer- en
werkactiviteiten* zijn vastgelegd die de student tijdens de stageperiode zal verrichten. Zie ook artikel 1 van de
bepalingen.
Artikel 1 POP, LWP en leerwerktaken
Lid1
De student geeft in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) de activiteiten tijdens de stageperiode aan. Wat de
student wil leren en zal uitvoeren staat daarin centraal. Deze activiteiten zijn gerelateerd aan de verplichte
leerwerktaken zoals die door het instituut zijn geformuleerd en die verband houden met de te ontwikkelen
competenties van de student.
Lid2
De student stelt voorts een leerwerkplan (LWP) op, voorafgaande aan de begindatum van de stageperiode. In
dit plan wordt beschreven hoe de student de door de school en het instituut vastgestelde leerwerktaken zal
aanpakken.
Lid3
De student voert een aantal andere lesgebonden, beroepscontext gebonden en school gebonden
leerwerktaken uit, bijvoorbeeld in de vorm van open dagen, ouderavonden, schoolreizen of sportdagen.
Artikel 2 Kwaliteit van de begeleiding
Lid 1
De school en het instituut dragen samen zorg voor een deugdelijke begeleiding van de student. De begeleiding
van de student vindt plaats door de WPB, de SO, de SLC en door andere docenten die deskundig zijn ten
aanzien van een bepaald thema of onderwijsactiviteit. Afspraken omtrent de vormen van begeleiding en
opleiding zullen worden vastgelegd.
Lid 2
De school zorgt ervoor dat de student gedurende de gehele stageperiode in minimaal twee aantoonbaar
verschillende onderwijscontexten werkzaam zal zijn.
Lid 3
Het instituut draagt zorg voor:
(a) Adequate informatievoorziening aan SO en/of WPB omtrent de leerwerktaken van de student
en andere zaken die van belang zijn voor de (kwaliteit van de) opleiding van de student.
(b) De beoordeling in de vorm van één of meerdere (les)bezoek(en) in overleg met de student, WPB en
SO.
*De student is ook actief bij meerdere (buiten)schoolse activiteiten van het Zuiderpark College.
Tussen student en de school is er voorafgaande aan de stageperiode overeengekomen dat de student actief
betrokken en aanwezig is bij:
Sportdagen
Info avonden
Open dag
Werkweek

min. 1 v/d 4
min. 1 v/d 3
verplicht
in overleg

Bijles
Huiswerkbegeleiding
Sport+ begeleiding
Excursie

in overleg
in overleg
in overleg
in overleg

