
 
1 

Onderwijsovereenkomst ODT 
 
  
 
Opleidingsblad (volgnummer: «nummer».«blad») 

Contractnummer: «contractnummer» 
  
Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet educatie en beroepsonderwijs  
  
Ondergetekenden: 
 
1. Stichting CITAVERDE College, gevestigd te Roermond, en ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

«vertegenwoordiger CITAVERDE College» in de functie van locatiedirecteur, hierna te noemen CITAVERDE 
College, 
 
en 
 

2. deelnemer 
Achternaam: «geboortenaam»  Voorvoegsel: «voorvoegsel» 
Roepnaam: «roepnaam» Voorletters: «voorletters» 
Adres: «adres» 
Postcode: «postcode» Plaats: «plaats» 
Geboortedatum: «geboortedatum» Geboorteplaats: «geboorteplaats» 
OV-nummer: «OV-nummer» Geslacht: «geslacht» 
    
hierna te noemen: de deelnemer 
 
en, in geval van minderjarigheid van de deelnemer, zijn wettelijke vertegenwoordiger 
 
Naam: «naam wett. vertegenwoordiger» 
Adres: «adres wett. vertegenwoordiger» 
Postcode: «postc. wett. vertegenwoordiger» 
Plaats: «plaats wett. vertegenwoordiger » 

 
Let op(dit geldt voor de student): Als jouw bovenstaande opleidingsgegevens niet kloppen, neem dan 
binnen tien werkdagen contact op met de studentenadministratie! 
 
overwegende dat: 
a. de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) schrijft voor dat er aan een beroepsopleiding of een 

opleiding educatie een overeenkomst tussen de deelnemer en het bevoegd gezag ten grondslag dient te 
liggen; 

b. de rechten en plichten van een deelnemer geregeld zijn in het deelnemersstatuut van CITAVERDE 
College dat onverbrekelijk deel uitmaakt van deze overeenkomst; 

c. conform artikel 8a.2.2 lid 3 onder b van de WEB de studentenraad van CITAVERDE College heeft 
ingestemd met het deelnemersstatuut als onderdeel van de onderwijsovereenkomst; 

d. CITAVERDE College de deelnemers die een deel van een mbo-opleiding willen volgen kan inschrijven in 
de onbekostigde leerweg; 

e. deelnemers in het kader van praktijkleren een praktijkverklaring kunnen behalen; 
f. de door de deelnemer behaalde praktijkverklaring géén civiele waarde heeft en derhalve géén vrijstelling 

biedt; 
g. het begeleidingsdocument integraal onderdeel uit maakt van deze overeenkomst.  
 

3. Komen als volgt overeen:  
3.1 Dit opleidingsblad vormt samen met de aanvullende bepalingen de tussen partijen gesloten 

onderwijsovereenkomst. Voor zover daarvan in dit opleidingsblad niet wordt afgeweken, zijn de 
aanvullende bepalingen van toepassing. Als de instelling het opleidingsblad voor de tweede of 
daaropvolgende keer uitgeeft, hoeft deze niet opnieuw ondertekend te worden.  
Het nieuwe blad wordt toegevoegd aan de onderwijsovereenkomst. De instelling schrijft de deelnemer in 
voor de opleiding genoemd onder 4. 
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4. De opleidingsinschrijving  
De deelnemer wordt ingeschreven voor een onderdeel c.q. onderdelen voor de volgende (voltijd) opleiding:  
 

 
BEROEPSONDERWIJS 

«bv_Opleidingsblad[0]» «kwalificatie» 
«bv_Opleidingsblad[1]» «niveau» 
Leerweg «Leerweg» 
CREBO «crebo» 

 Onderdeel Beroepspraktijkvorming (BPV) 
 

In het begeleidingsdocument behorende bij de opleiding is opgenomen welke werkprocessen van bovengenoemde 
opleiding de deelnemer in de BPV zal uitvoeren. 

Daarnaast is beschreven hoe het onderwijstraject is opgebouwd. Het document is bijgevoegd en maakt onlosmakelijk 
onderdeel uit van deze overeenkomst. 

 
Startdatum opleiding: «begindatum opl.» 
Verwachte einddatum opleiding: «gepl. einddatum opl.» 
 
Let op (dit geldt voor de deelnemer): als jouw bovenstaande (opleidings)gegevens niet kloppen, neem 
dan binnen tien werkdagen contact op met de sectoradministratie via «E-mail» of «Telefoonnummer»! 
  

5. Deze overeenkomst treedt in werking: 
1. nadat de overeenkomst rechtsgeldig is ondertekend en geretourneerd, én is ondertekend door de 

onderwijsinstelling, én bovendien; 
2. als de documenten zoals vermeld in punt 6 van deze overeenkomst vóór de start van de opleiding bij de 

sectoradministratie zijn ingeleverd. 
 

6. De deelnemer wordt definitief tot de opleiding toegelaten als hij de volgende bescheiden heeft 
ingeleverd bij de sectoradministratie en de volgende administratieve handeling heeft verricht: 
a. zich digitaal heeft aangemeld of (indien van toepassing) een volledig ingevuld inschrijfformulier heeft 

ingeleverd. Deelnemers, onderdaan van én woonachtig in een  
EU-land, moeten zich rechtsgeldig  legitimeren middels een geldig paspoort c.q. 
identiteitskaart/vreemdelingendocument (i.v.m. controle op geslachtsnaam, voornamen, geboortedatum, 
geslacht en persoonsgebonden nummer) 

b. het aanleveren van een diagnostisch rapport. 
 

7. Ondertekening 
De deelnemer verklaart door ondertekening kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de 
aanvullende bepalingen die deel uitmaken van deze onderwijsovereenkomst. De instelling verklaart door 
ondertekening van deze overeenkomst de in deze overeenkomst en de aanvullende bepalingen opgenomen 
verplichtingen te zullen nakomen. 
a. De deelnemer verklaart door ondertekening kennis te hebben genomen van de documenten waar in deze 

overeenkomst naar wordt verwezen. 
b. De deelnemer verklaart op de hoogte te zijn van de documenten die onderdeel uitmaken van deze 

overeenkomst. 
c. Als de deelnemer minderjarig is, ondertekent zijn/haar ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) deze 

overeenkomst ook. 
d. De ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) stemmen er door ondertekening mee in dat de minderjarige 

student de praktijkovereenkomsten in deze opleiding zelfstandig ondertekent. 
e. De deelnemer verklaart door ondertekening van deze overeenkomst te voldoen aan de instroomeisen 

zoals opgenomen in het diagnostisch rapport. 
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Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend door: 
 
 

Plaats: «locatie» Plaats: …………………………………………...(s.v.p. invullen) 

Datum: «datum» Datum: …………………………………………...(s.v.p. invullen) 

  In geval van minderjarigheid: 
Ouder en/of wettelijk 
vertegenwoordiger: Namens CITAVERDE College: Deelnemer: 

  
 

  
 

……………………………… ……………………………… ……………………………… 
Handtekening Handtekening Handtekening 

Naam:   

   
………………………………   
Functie:   

   
………………………………   
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Aanvullende bepalingen 
bij de Onderwijsovereenkomst ODT 
  
 

De deelnemersraad van CITAVERDE College heeft ingestemd met de onderwijsovereenkomst van CITAVERDE 
College in het overleg van 15 juni 2020. 

 
 
1. Aard van de overeenkomst 
1.1 De aanvullende bepalingen vormen samen met het opleidingsblad de onderwijsovereenkomst als bedoeld in 

artikel 8.1.3. van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). 
1.2 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. Het 
opleidingsblad is een onlosmakelijk onderdeel van de onderwijsovereenkomst. Overal waar in deze 
overeenkomst ‘opleiding’ staat, wordt de opleiding bedoeld zoals vermeld op het opleidingsblad. 

1.3 De opleidingsgegevens zoals opgenomen in artikel 4 van het opleidingsblad kunnen gedurende de opleiding 
met wederzijdse instemming van partijen worden gewijzigd of aangevuld. De opleidingsgegevens kunnen alleen 
worden gewijzigd op verzoek en met instemming van de deelnemer, al dan niet via, in of na overleg met of op 
advies van een functionaris van CITAVERDE College. CITAVERDE College kan de deelnemer hierin altijd 
actief adviseren. Het opleidingsblad wordt dan gedurende de looptijd vervangen door een nieuw opleidingsblad, 
dat CITAVERDE College schriftelijk (op papier / digitaal) stuurt naar de deelnemer (en in geval van een 
minderjarige deelnemer ook naar zijn/haar ouder(s) en/of wettelijk vertegenwoordiger). 

1.4 Als de deelnemer of in geval van een minderjarige deelnemer zijn/haar ouder(s) of wettelijk 
vertegenwoordiger(s), niet akkoord gaat 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 werkdagen1 
schriftelijk of mondeling aan CITAVERDE College doorgeven. De opleidingsgegevens worden in dergelijk geval 
gecorrigeerd. Als de deelnemer niet binnen de afgesproken termijn reageert, vervangt het nieuwe 
opleidingsblad het vorige opleidingsblad en wordt daarmee een onlosmakelijk onderdeel van de 
onderwijsovereenkomst. Het vorige opleidingsblad wordt gearchiveerd in het dossier van de deelnemer. 

1.5 De deelnemer en in het geval van minderjarigheid de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) heeft altijd recht 
op inzage in het eigen dossier. 

1.6 De wettelijk vertegenwoordiger(s) van de minderjarige deelnemer stemmen door ondertekening van de 
onderwijsovereenkomst ermee in dat de minderjarige deelnemer zelfstandig de praktijkovereenkomst voor de 
bpv kan aangaan. 

1.7 De instelling is bevoegd wijzigingen naar aanleiding van gewijzigde wet- en regelgeving in deze algemene 
voorwaarden aan te brengen. 
 

2. Inhoud en inrichting 
2.1 De inhoud en inrichting van de BPV van de opleiding staan in de Onderwijs- en Examenregeling (OER). In het 

begeleidingsdocument staat een concrete uitwerking. 
2.2 De beroepspraktijkvorming (bpv) is een onderdeel van deze opleiding. Afspraken over de 

beroepspraktijkvorming staan in een praktijkovereenkomst tussen CITAVERDE College, de deelnemer en het 
leerbedrijf dat de bpv verzorgt. 

 
3. Begeleiding / basisondersteuning 
3.1 CITAVERDE College draagt zorg voor begeleiding tijdens de opleiding. De deelnemer kan hiervoor beroep 

doen op een BPV-begeleider. Indien nodig kan deze BPV-begeleider aanvullende ondersteuning inschakelen. 
 

4. Ziekte en afwezigheid 
4.1 Bij ziekte of afwezigheid meldt de deelnemer zich bij de werkgever en/of de uitkerende instantie. Bij ziekte 

langer dan 1 week meldt de deelnemer zich bij de BPV-begeleider. 
 

5. Rechten en plichten van de deelnemer 
5.1 De rechten en plichten van de deelnemer zijn vastgelegd in het deelnemersstatuut. Dit document is te vinden op 

www.citaverde.nl  
 

6. Aansprakelijkheid 
6.1 CITAVERDE College aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van tussentijdse beëindiging 

van deze overeenkomst op grond van schorsing en/of verwijdering van de deelnemer. De deelnemer heeft in 
dat geval geen recht op terugbetaling van gemaakte kosten.  

                                                      
1 Werkdag: elke dag, die niet valt in een weekend of in een periode van de vastgestelde schoolvakanties van CITAVERDE 
College..  
 

http://www.citaverde.nl/
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6.2 Met uitzondering van opzet of grove schuld is CITAVERDE College niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, 
verduistering en/of beschadiging van eigendommen van de deelnemer. 

6.3 CITAVERDE College is niet aansprakelijk indien de beroepspraktijkvorming niet verder uitgevoerd kan worden. 
 

7. Beëindiging overeenkomst 
7.1 De overeenkomst eindigt: 

a. als de deelnemer de overeengekomen opleidingsonderdelen met succes heeft afgesloten middels een 
praktijkverklaring; 

b. als de deelnemer zich laat uitschrijven of CITAVERDE College op eigen initiatief definitief heeft verlaten;  
c. als CITAVERDE College de deelnemer in een geval als opgenomen in het deelnemersstatuut van de 

opleiding verwijdert; 
d. als CITAVERDE College niet langer in staat is de opleiding aan te bieden, waarbij de school zich inspant 

ervoor te zorgen dat de deelnemer de opleiding bij een andere school kan afmaken. Voor deelnemers die 
onder de leerplichtwet vallen is bovendien artikel 8.1.3. lid 5 van kracht (zie ook artikel 11.8 van deze 
overeenkomst); 

e. met wederzijds goedvinden; 
f. bij overlijden van de deelnemer; 
g. indien de deelnemer, ongeacht de reden, geen ‘verklaring omtrent gedrag’ / ‘verklaring geen bezwaar’ kan 

overleggen als de stage verlenende instelling hierom vraagt; 
h. Indien er binnen de contracttermijn van deze onderwijsovereenkomst geen praktijkverklaring of mbo-

verklaring is behaald. (De instelling en de deelnemer kunnen in overleg besluiten tot verlenging van de 
onderwijsovereenkomst middels de uitgifte van een nieuw opleidingsblad. Nadere afspraken inzake de 
verlenging worden schriftelijk vastgelegd in een addendum bij de onderwijsovereenkomst en maken deel uit 
van deze overeenkomst). 

 
8. Nieuwe overeenkomst 
8.1 Als een deelnemer die een opleiding bij CITAVERDE College met succes heeft afgerond en / of om andere 

redenen CITAVERDE College heeft verlaten, besluit een nieuwe opleiding bij CITAVERDE College te volgen, 
wordt een nieuwe onderwijsovereenkomst afgesloten. 

 
9. Toepasselijke regelingen 
9.1 Naast de bepalingen in deze overeenkomst en voor zover niet in strijd met deze overeenkomst zijn de volgende 

regelingen van toepassing: 
- Onderwijs-en Examenregeling (OER) behorende bij de opleiding zoals op het opleidingsblad onder 4 is 

vermeld maar alleen voor dat onderdeel waarvoor de deelnemer is ingeschreven.  
- Klachtenregeling  
- Deelnemersstatuut      
- Gedragscode ICT gebruik 
- Regeling ongewenste omgangsvormen 

Bovenstaande regelingen kunnen op verzoek worden toegestuurd. 
 

10. Slotbepaling 
10.1 In de gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet beslist CITAVERDE College na overleg met de 

deelnemer. 
10.2 CITAVERDE College 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. 

10.3 De deelnemer, en bij minderjarigheid zijn wettelijke vertegenwoordiger, verleent aan CITAVERDE College 
toestemming om persoonsgegevens op te vragen c.q. te verstrekken aan derden, indien en voor zo ver de 
uitwisseling van persoonsgegevens in het kader van zijn opleiding noodzakelijk is zoals, maar niet hiertoe 
beperkt, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; het agentschap DUO, de woongemeente, de 
gemeenschappelijke dienst belast met het toezicht op de uitvoering van de Leerplichtwet; het regionaal meld- 
en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten; de onderwijsinstelling waarnaar de deelnemer doorstroomt na het 
verlaten van CITAVERDE College en de onderwijsinstelling die de deelnemer bezocht voor zijn inschrijving bij 
CITAVERDE College. Tot de uitgewisselde gegevens kunnen behoren, maar niet hiertoe beperkt: cijferlijsten, 
kopieën van diploma’s, gegevens m.b.t. aanwezigheid, gegevens m.b.t. het portfolio, het Burgerservicenummer, 
en gegevens m.b.t. de studievoortgang. 
 
Let op: het verlenen van toestemming inzake uitwisseling van persoonsgegevens zoals vermeld in artikel 14.3 is een vrije 
keuze van de deelnemer. Indien de deelnemer deze toestemming niet wenst te geven dan kan de deelnemer dit via een mail 
kenbaar maken aan de studentenadministratie. 
 

10.4 Bij deelnemers van 16/17 jaar worden automatisch de studieresultaten gedeeld met de ouders (wettelijk 
vertegenwoordiger) tenzij de deelnemer hiertegen bezwaar maakt. Indien de minderjarige deelnemer dit niet 
wenst dan kan hij/zij een mail sturen naar de studentenadministratie. 

10.5 CITAVERDE College vraagt aan de deelnemer toestemming, middels een toestemmingsverklaring, voor het 
maken en publiceren van beeldmateriaal. 
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11. Toepasselijk recht 
11.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 
11.2 Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter te Roermond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Door ondertekening van de overeenkomst geeft de deelnemer aan kennis te hebben genomen van de inhoud van de 
overeenkomst en de documenten waarnaar in de aanvullende bepalingen wordt verwezen. De deelnemer gaat 
hierdoor akkoord met de zaken die voortvloeien uit de overeenkomst. 
 
Onderwijsovereenkomst ODT, met instemming van Deelnemersraad d.d. 15 juni 2020. 
Goedgekeurd door het Bevoegd Gezag d.d. 1 juli 2020.   
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