
    
ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT 
 

Ondergetekenden: 
 
Onderwijsinstelling 
Naam instelling   : Stichting voor Christelijk Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie  
       Friesland/Flevoland 
gevestigd te   : Leeuwarden 
vertegenwoordigd door : «verbintenis.organisatieEenheid.contactpe» 
functie : vestigingsdirecteur 
 
en 
 
Student 
Naam : «verbintenis.deelnemer.persoon.fp_geboort» 
Voorletters : «verbintenis.deelnemer.persoon.voorletter» 
Adres    : «verbintenis.deelnemer.persoon.fysiekAdre» 
«verbintenis.deelnemer.persoon.fysiekAdre» 
OV-nummer : «verbintenis.deelnemer.deelnemernummer» 
«verbintenis.FP_OOK_Minderjarig_Tekst_Ver» «verbintenis.FP_OOK_Minderjarig_Wettelijk» 
 
gelet op: 
- artikel 8.1.3 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, waar in staat dat er een 

onderwijsovereenkomst tussen de student en de onderwijsinstelling moet worden afgesloten; 
-  de studentenraad van ROC Friese Poort die met de model overeenkomst heeft ingestemd; 
 
Spreken het volgende af: 
Dit opleidingsblad vormt samen met de algemene voorwaarden de tussen de partijen afgesloten 
onderwijsovereenkomst. Voor zover daarvan in dit opleidingsblad niet wordt afgeweken, zijn de 
algemene voorwaarden van toepassing. Als de instelling het opleidingsblad voor de tweede of 
daaropvolgende keer uitgeeft, hoeft deze niet opnieuw ondertekend te worden. Het nieuwe 
opleidingsblad vervangt het voorgaande opleidingsblad. 
 
Inschrijving: 
De student wordt ingeschreven in de volgende opleiding of een deel daarvan: 
 
Domein                   :          «verbintenis.verbintenisgebied.

parentVanT» 
Crebocode     : «verbintenis.verbinte

nisgebied.parentVan
T» 

Kwalificatiedossier  : «verbintenis.verbintenisgebied.
parentVanT» 

Crebocode     : «verbintenis.verbinte
nisgebied.parentVan
T» 

Kwalificatie             : «verbintenis.verbintenisgebied.
parentVanT»  

Crebocode     : «verbintenis.verbinte
nisgebied.parentVan
T» 

Leerweg                  :      «Verbintenis.opleiding.leerwegOmschrijvin» 
Niveau       :      «verbintenis.niveauAlsCijfer» 
 
«verbintenis.FP_OOK_Tekst_Nog_Keuzedelen» 

«verbintenis.FP_OOK_Titel_ID_code» 
  «verbintenis.FP_OOK_Titel_Naam» 

«verbintenis.afnameContextenVoorProductre» «verbintenis.afnameContextenVoorProductre» 
 
«verbintenis.FP_OOK_Tekst_bij_Keuzedelen»  



 
 

Startdatum    : «verbintenis.begindatum» 
Verwachte einddatum    : «verbintenis.geplandeEinddatum» 
 
Studielast                       : Eén studiejaar komt overeen met een studielast van 1600 SBU.  
 
Wijzigingen van het opleidingstraject zoals vermeld op dit opleidingsblad kunnen gevolgen hebben 
voor het recht op studiefinanciering of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 
voor studenten onder de 18 jaar. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl 

Ondertekening: 
De student verklaart door ondertekening kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de 
algemene voorwaarden die deel uitmaken van deze onderwijsovereenkomst. De algemene 
voorwaarden zijn in te zien op de website van ROC Friese Poort (www.rocfriesepoort.nl). 
De instelling verklaart door ondertekening van deze overeenkomst de in de algemene voorwaarden 
opgenomen verplichtingen te zullen nakomen.  
 
- De student of de wettelijke vertegenwoordiger verklaart door ondertekening kennis te hebben 

genomen van de documenten waar in deze overeenkomst naar wordt verwezen. 
- De student of de wettelijke vertegenwoordiger verklaart de documenten die onderdeel uitmaken 

van deze overeenkomst of als bijlage bij deze overeenkomst worden gevoegd te hebben ingezien. 
- De ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) stemmen er door ondertekening mee in dat de 

minderjarige student de praktijkovereenkomsten in deze opleiding zelfstandig ondertekent. 
- De student of de wettelijke vertegenwoordiger verklaart zich bekend met de verplichting tot het 

betalen van les-/cursusgeld op grond van de Les- en cursusgeldwet. 
 
 

Aldus overeengekomen en ondertekend. 
 
 
Plaats : «Verbintenis.organisatieEenheid.fysiekAdr» 
 
Datum : «datum» 

         
Namens de onderwijsinstelling 
 
«verbintenis.organisatieEenheid.contactpe» 
 

 

«verbintenis.FP_OOK_Minderjarig_Tekst_Stu
» 
 
«verbintenis.FP_OOK_Minderjarig_Wettelijk» 
 
{{signer1}} 
 
 
Datum ondertekening1: 

 

                                                        
1 Bij ondertekening dient de datum van ondertekening handmatig ingevuld te worden 
 

http://www.duo.nl/
https://www.rocfriesepoort.nl/sites/default/files/2019-05/Algemene%20voorwaarden%20OOK%20%20cohort%202019-2020.pdf
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