ONDERWIJSOVEREENKOMST
Ondergetekenden:

Smink Culinair, gevestigd te Nieuwleusen, dezer rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de eigenaar in de persoon van Rob Smink en de deelnemer hierna te noemen: de
deelnemer

achternaam:
roepnaam:
adres:
postcode, plaats:
geboren op:
te
Gelet op artikel 8.1.3 van de Wet van 31 oktober 1995, houdende bepalingen met betrekking tot de
educatie en het beroepsonderwijs (WEB), Staatsblad 1995/501, in aanmerking nemende dat aan de
inschrijving van de deelnemer bij de instelling Smink Culinair een overeenkomst tussen de instelling
en de deelnemer ten grondslag dient te liggen, komen het volgende overeen:

Artikel 1 Beroepsopleiding
1.

De deelnemer wordt ingeschreven in de volgende beroepsopleiding dan wel een deel daarvan:

Naam opleiding:

Crebo-code opleiding:

Kwalificatieniveau:

Leerweg:

e

o

Kok

o

Zelfstandig werkend Kok

o

Leidinggevende keuken

o

25180

o

25182

o

25181

o

Niveau 2

o

Niveau 3

o

Niveau 4

3 leerweg (OVO)

2. De onderhavige overeenkomst heeft betrekking op de gehele 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, onder a of onder b, met
inachtneming van het gestelde in dit artikel, lid 6.

4.a De opleiding waarop deze overeenkomst betrekking heeft, voldoet niet aan de eisen van hoofdstuk
II van de Wet op de studiefinanciering of de regeling voor tegemoetkoming in de studiekosten voor
studeren tot 18 jaar.

4.b Onder het vorige lid, 4a, is vastgesteld dat de opleiding niet voldoet aan één van beide regelingen.
Dit houdt in dat de deelnemer geen recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming in de
studiekosten voor studerenden tot 18 jaar aan deze vaststelling kan ontlenen.

5. De opleiding waarop deze overeenkomst betrekking heeft, begint op 5-10-2015 en eindigt op 14-62017
6. Op grond van bewijsstukken krijgt de deelnemer vrijstelling voor de kerntaken:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
7. Indien van toepassing, zal Smink Culinair de deelnemer telkens op de daarvoor in aanmerking
komende tijdstippen in de gelegenheid stellen zich voor de nog resterende delen van de opleiding
in te schrijven. Smink Culinair is hiertoe niet gehouden indien hernieuwde inschrijving in
redelijkheid niet van haar gevergd kan worden.

Artikel 2 Beroepspraktijkvorming
Onderdeel van de opleiding vormt de beroepspraktijkvorming. Afspraken over de
beroepspraktijkvorming worden neergelegd in een aparte praktijkovereenkomst tussen de instelling,
de deelnemer en het bedrijf dat of de organisatie die de beroepspraktijkvorming verzorgt. In het geval
van een beroepsbegeleidende leerweg wordt de praktijkovereenkomst mede ondertekend door het
Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenwerk te Zoetermeer.

Artikel 3 Inhoud en inrichting opleiding en examenvoorziening
1.

2.

3.

De deelnemer heeft voor informatie over de inhoud en de inrichting van de opleidingen en
over de examenvoorzieningen kennis genomen van de onderwijs- en examenregeling van
Smink Culinair.
Indien de opleiding die wordt aangeboden volgens de nieuwe Kwalificatiedossier Kok
voortijdig moet worden beëindigd, dan zal de deelnemer in de gelegenheid worden gesteld in
te stromen in een vervangende, verwante opleiding waarvoor eindtermen zijn vastgesteld, van
een gelijke duur, een gelijk niveau, een gelijke leerweg en een gelijkwaardige
beroepspraktijkvorming als de opleiding;
Smink Culinair draagt ervoor zorg dat de deelnemer geen nadelige gevolgen ondervindt van
het karakter van de opleiding.

Artikel 4 Tijdvakken en locaties
1.
Smink Culinair maakt het rooster en de locaties tijdig voor het begin van de opleiding aan de
2.

deelnemer bekend.
De deelnemer is verplicht de desbetreffende opleidingsactiviteiten volgens het voor hem/haar

2.
3.

geldende rooster te volgen.
Smink Culinair behoudt zich het recht voor het rooster en/of de locaties om organisatorische
en/of onderwijsinhoudelijke redenen te wijzigen.
Smink Culinair geeft wijzigingen van rooster en/of locaties tijdig aan de deelnemer door. De
deelnemer dient tijdig, dat wil zeggen voor de aanvang van de desbetreffende
opleidingsactiviteit, in de aangewezen locatie aanwezig te zijn.

Artikel 5 Inrichting van de opleiding
Smink Culinair richt de opleiding zodanig in dat de deelnemer redelijkerwijs in staat geacht moet
worden de opleiding binnen de gestelde termijn met succes af te ronden.

Artikel 6 Studie- en beroepskeuzebegeleiding
1. Smink Culinair draagt zorg voor studie- en beroepskeuzebegeleiding en voorziet in een
passende studiebegeleiding, daaronder begrepen een regelmatige advisering over de
voortzetting van de studie binnen of buiten de opleiding.
Teneinde de kans te vergroten de eindtermen van de opleiding waarop deze overeenkomst
van toepassing is binnen de daarvoor in het artikel beroepsopleiding, lid 5 gestelde periode te
behalen neemt de deelnemer - indien van toepassing - deel aan de volgende ondersteunende
activiteiten:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Over deze ondersteunende activiteiten worden tijdens de looptijd van de overeenkomst nadere
afspraken gemaakt.

Artikel 7 Uitval van opleidingsactiviteiten
1.

Smink Culinair is gehouden uitval van opleidingsactiviteiten naar beste vermogen te voorkomen.
Niet genoten opleidingsactiviteiten als gevolg van uitval daarvan, worden op een ander tijdstip
door Smink Culinair aangeboden, dat zo mogelijk in overleg met de deelnemer wordt vastgesteld.
3. De uitval van opleidingsactiviteiten, alsmede het opnieuw aanbieden daarvan worden zo spoedig
mogelijk aan de deelnemer bekend gemaakt.
2.

Artikel 8 Controle op (langdurige) afwezigheid
Dit artikel vervalt omdat Smink Culinair niet werkt volgens WSF.

Artikel 9 Aanbiedingsverplichting examen(onderdelen)
Smink Culinair verplicht zich het examen, dan wel de Proeve van Bekwaamheid als onderdeel van het
examen, behorende bij hetgeen conform deze overeenkomst in het artikel beroepsopleiding, lid 2,
onder a of onder b - met inachtneming van het gestelde in het artikel beroepsopleiding, lid 6 - is
afgesproken, aan te bieden.

Artikel 10 Inspanningsverplichting deelnemer
De deelnemer is gehouden zich naar beste vermogen in te spannen de opleiding binnen de gestelde
termijn met succes af te ronden. In het bijzonder is de deelnemer gehouden daadwerkelijk aan de
opleidingsactiviteiten deel te nemen, tenzij dit om zwaarwegende redenen niet van hem/haar gevergd
kan worden.

Artikel 11 Consequenties verbonden aan studieadvies
1. De deelnemer is gehouden het studieadvies van Smink Culinair serieus te nemen.
2. De deelnemer kan in afwijking van een negatief studieadvies te kennen geven de opleiding

niettemin te willen vervolgen. Wanneer binnen een redelijke termijn de deelnemer vervolgens
tijdens de voortzetting van de studie niet in staat blijkt het overeengekomen opleidingstraject
binnen de gestelde termijn met succes af te ronden wordt het studieadvies omgezet in een
bindend studieadvies. In dit geval wordt de onderhavige onderwijsovereenkomst geacht te zijn
geëindigd.

Artikel 12 Verplichting afleggen examen(onderdelen)
De deelnemer verplicht zich het examen dan wel de Proeven van Bekwaamheid, behorende bij
hetgeen in deze overeenkomst conform het artikel beroepsopleiding, lid 2, onder a of onder b - met
inachtneming van het gestelde in het artikel beroepsopleiding, lid 5 - is afgesproken, af te leggen.

Artikel 13 Afwezigheid deelnemer
1. Indien de deelnemer anders dan wegens ziekte verhinderd is aan een ingeroosterde
opleidingsactiviteit deel te nemen dient hij/zij uiterlijk twee werkdagen voor de desbetreffende
opleidingsactiviteit de directie van de instelling, of een door deze daartoe aangewezen persoon,
onder opgave van redenen te verzoeken verlof te verlenen.
2. Het verlof wordt slechts verleend indien de aanwezigheid van de deelnemer, gelet op de
opgegeven redenen, in redelijkheid niet van de deelnemer kan worden verlangd.
3. De deelnemer die verlof gekregen heeft, heeft de inspanningsverlichting tot het inhalen van de
onderwijsactiviteiten waaraan niet deelgenomen is, tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 14 Afwezigheid deelnemer wegens ziekte
1. Indien de deelnemer wegens ziekte verhinderd is opleidingsactiviteiten te volgen, dient hij/zij dit zo
spoedig mogelijk, maar uiterlijk op de ziektedag voor 13.00 uur aan de instelling, bij de daartoe
aangewezen persoon, te melden.
2. Bij herhaalde ziekmelding of langdurige ziekte kan Smink Culinair van de deelnemer verlangen
een bewijs van een arts te overleggen, inhoudende dat hij/zij wegens ziekte niet in de gelegenheid
was het onderwijs te volgen.
3. Bij herhaalde ziekmelding of langdurige ziekte kunnen Smink Culinair en de deelnemer op basis
van gezamenlijk overleg en een gezamenlijke inspanning een inhaaltraject overeenkomen.

Artikel 15 Kosten opleiding
1. Aan het volgen van de opleiding zijn voor de deelnemer de volgende kosten verbonden: lesgeld,
inschrijfgeld, boeken, materialen en examengelden.
2. De lesgelden en boeken zijn vast aan te rekenen en het materialenpakket is een variabele.
3. De hoogte van de gelden worden jaarlijks vanuit de kosten/baten analyse vastgesteld, waarbij
Smink Culinair zoveel mogelijk constante bedragen tracht aan te rekenen.
4. Het kostenschema behorend bij de opleiding staat vermeld op de internet pagina.

Artikel 16 Algemene verplichting inzake gedragingen
De deelnemer is verplicht zich te onthouden van gedragingen die de goede gang van zaken bij Smink
Culinair verstoren.

Artikel 17 Instellingsvoorschriften
De deelnemer houdt zich in het gebouw van Smink Culinair en de daaraan verbonden terreinen aan
de voorschriften die voor Smink Culinair gelden.

Artikel 18 Verwijdering deelnemer uit opleidingsactiviteit
Een personeelslid van Smink Culinair kan de deelnemer uit de opleidingsactiviteit verwijderen indien
deze een opleidingsactiviteit naar zijn/haar oordeel verstoort.

Artikel 19 Schorsing deelnemer

1. Smink Culinair kan de deelnemer gedurende een periode van maximaal twee weken bij
dringende reden met onmiddellijke ingang schorsen.
2. Smink Culinair kan de in het eerste lid genoemde termijn één maal met maximaal twee weken
verlengen, indien daartoe aanleiding bestaat.
3. De schorsing kan mondeling geschieden maar wordt altijd schriftelijk bevestigd.
4. Schriftelijke schorsing geschiedt gemotiveerd bij aangetekend schrijven onder de vermelding
van de duur van de schorsing, de datum van aanvang en beëindiging daarvan.
5. Mondelinge schorsing wordt onverwijld bevestigd door de schriftelijke schorsing als bedoeld in
het vierde lid.

Artikel 20 Verwijdering deelnemer van instelling
De deelnemer kan - met inachtneming van het gestelde in de WEB, artikel 8.1.3., lid 6 voor
deelnemers waarop de Leerplichtwet van toepassing is - van Smink Culinair worden verwijderd, indien
hij/zij:
a. met regelmaat de voorschriften van Smink Culinair overtreedt, nadat hij/zij reeds schriftelijk is
gewaarschuwd en is gewezen op de mogelijke consequenties van zijn/haar handelen of nalaten;
b. zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig wangedrag.

Artikel 21 Procedure verwijdering deelnemer
1. Het voornemen tot definitieve verwijdering wordt de deelnemer gemotiveerd bij aangetekend
schrijven meegedeeld
2. De deelnemer wordt in de gelegenheid gesteld binnen vijf werkdagen na dagtekening van het
voornemen tot definitieve verwijdering zijn/haar reactie daarop schriftelijk aan Smink Culinair
kenbaar te maken. De deelnemer kan zich laten bijstaan door een raadsman.
3. Binnen tien werkdagen na dagtekening van het voornemen tot definitieve verwijdering verzendt
Smink Culinair gemotiveerd bij aangetekend schrijven haar besluit.
4. Smink Culinair kan de deelnemer gedurende de procedure tot verwijdering van de deelnemer de
toegang tot Smink Culinair ontzeggen.

Artikel 22 Einde overeenkomst
Deze overeenkomst, en daarmee de inschrijving van de deelnemer, eindigt:
a. door het verstrijken van de termijn waarop deze overeenkomst van toepassing is (zie het artikel
beroepsopleiding, lid 5);
b. doordat de deelnemer de opleiding met een diploma dan wel certifica(a)t(en) van Smink Culinair
heeft afgerond;
c. indien de deelnemer Smink Culinair binnen de termijn waarop deze overeenkomst betrekking heeft,
op eigen initiatief kennelijk definitief heeft verlaten, na het niet reageren op een herhaalde schriftelijke
oproep van de instelling. Het aldus eindigen van de overeenkomst laat onverlet de verplichting van de
deelnemer de in het artikel kosten opleiding genoemde kosten geheel te voldoen;
d. door de definitieve verwijdering van de deelnemer als bedoeld in artikel verwijdering deelnemer van
instelling. Het aldus eindigen van de overeenkomst laat onverlet de verplichting van de deelnemer de
in het artikel kosten opleiding genoemde kosten geheel te voldoen;
e. met wederzijds goedvinden van de deelnemer en de instelling, nadat dit door beiden schriftelijk is
bevestigd;
f. door het overlijden van de deelnemer;
g. in het geval het gestelde in het artikel consequenties verbonden aan studie-advies, lid 2 van
toepassing is;
h. in het geval Smink Culinair door aantoonbare overmacht niet langer in staat is de opleiding aan te
bieden.

Artikel 23 Nieuwe overeenkomst
Indien de deelnemer niet binnen de gestelde tijdsduur als vermeld in het artikel beroepsonderwijs, lid
5, onder a de opleiding met succes blijkt te (hebben) kunnen afronden, ondanks maximale
inspanningen van beide partijen, kunnen de deelnemer en Smink Culinair een nieuw opleidingstraject
overeenkomen. Daartoe wordt opnieuw een onderwijsovereenkomst aangegaan.

Artikel 24 Aansprakelijkheidsstelling
1. De aansprakelijkheid van Smink Culinair voortvloeiende uit het verwijtbaar niet nakomen of niet

behoorlijk nakomen van deze overeenkomst is gemaximeerd tot een bedrag van door hem/haar
reeds betaalde kosten als bedoeld in het artikel kosten opleiding in enig schooljaar.
2. Smink Culinair is niet aansprakelijk voor schade die de deelnemer lijdt indien hij/zij met toepassing
van het artikel verwijdering deelnemer van de instelling definitief van Smink Culinair wordt
verwijderd. De deelnemer heeft dan geen recht op terugbetaling van door hem/haar reeds
betaalde kosten als bedoeld in het artikel kosten opleiding.
Behoudens opzet en grove schuld is Smink Culinair niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering,
verlies en/of beschadiging van eigendommen of bezittingen van de deelnemer.
Smink Culinair regelt in onderling overleg met de deelnemer een verzekering tegen het financiële
risico van wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan de deelnemer de beroepspraktijkvorming
biedende organisatie of derden, evenals tijdens werk- en reis uren.

Artikel 25 Inwerkingtreding onderwijsovereenkomst
1. Deze onderwijsovereenkomst treedt twee weken na de ondertekening in werking.
Gedurende deze periode van twee weken is de deelnemer in de gelegenheid de
onderwijsovereenkomst te bestuderen en eenzijdig op te zeggen zonder aansprakelijk gesteld te
kunnen worden. De opzegging geschiedt schriftelijk en dient gericht te worden aan de
rechtsgeldige vertegenwoordiger van Smink Culinair zoals genoemd in ‘ondergetekenden’ onder 1
van deze overeenkomst.
2. Smink Culinair verplicht zich om de deelnemer uitdrukkelijk te wijzen op de inhoud van het vorige
lid alvorens de onderwijsovereenkomst te laten ondertekenen door de deelnemer dan wel
zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 26 Slotbepaling
1. In de gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet beslist Smink Culinair na overleg met de
deelnemer.
Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan een bevoegd
rechter.
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Tenslotte verklaren de deelnemer dat hij/zij de documenten waarnaar in deze overeenkomst
wordt verwezen en /of die als bijvoegsel aan de overeenkomst zijn toegevoegd heeft
ontvangen en/of daarvan heeft kennisgenomen.
Aldus getekend en in tweevoud opgemaakt.
Plaats: ……………………………………………

Namens Smink Culinair: R. Smink

Handtekening

De deelnemer: ………………………

Handtekening

Datum: 6 oktober 2015

