OVEREENKOMST WERKPLEKLEREN PABO 2020-2021

De ondergetekenden,
a.

Saxion, Academie Pedagogiek en Onderwijs, Lerarenopleiding Basisonderwijs (pabo) te
Deventer, namens wie als schoolopleider/stagedocent zal optreden
......................................................... ..............................................................................

b.

de student(e) ............................ ...................... ...............................................................

in aanmerking nemende dat:
op grond van de door de pabo gehanteerde leerplannen het ‘werkplekleren’ deel uitmaakt
van het onderwijsprogramma;
de student een opleiding volgt bij de pabo en stage kan lopen bij een opleidingsschool of
stageschool*, die bereid is de student daartoe in de gelegenheid te stellen;
de door de student te verrichten activiteiten in de eerste plaats een onderwijsleerfunctie
dienen te hebben;
afwijkingen van deze standaardovereenkomst nauwkeurig omschreven dienen te zijn in
Artikel 12;
*In deze overeenkomst wordt vanaf hier bij ‘opleidingsschool’ ook een ‘stageschool’ bedoeld.
verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1
De opleidingsschool geeft de student de gelegenheid stage-ervaring op te doen in het kader van
het leerplan van de opleiding gedurende de volgende periode:

van ....................................................... tot ....................................................................

Artikel 2
a.
De door de opleidingsschool aan de student op te dragen werkzaamheden worden
zodanig gekozen dat deze enerzijds een duidelijke onderwijsleerfunctie hebben voor de
student en anderzijds de doeleinden van de school kunnen dienen.
b.
De opleidingsschool draagt er zorg voor dat aard en niveau van de werkzaamheden in
overeenstemming zijn met de doelstellingen van de pabo.
Artikel 3
Voor de student gelden de in de opleidingsschool gebruikelijke regels voor vakantiedagen en
werktijden.

Artikel 4
De student is verplicht de binnen de opleidingsschool in het belang van de orde, veiligheid en
gezondheid gegeven regels, voorschriften en aanwijzingen in acht te nemen.
De student conformeert zich aan de regels van de Algemene Verordening Gegevenshantering
(AVG) die de stageschool hanteert.
Artikel 5
De student is bij aanvang van de stage in het bezit van een geldig Verklaring Omtrent het
Gedrag (VOG). De schoolopleider kan de student vragen een bewijs van goed gedrag te
overleggen. In dat geval is de student verplicht dit bewijs, dat te verkrijgen is bij de gemeente
waar de student woonachtig is, te laten zien en een kopie aan te leveren.
Artikel 6
In geval van verzuim is de student verplicht de opleidingsschool op de hoogte te stellen of te doen
stellen overeenkomstig de bij de opleidingsschool geldende voorschriften. Bij terugkomst stelt de
student zijn/haar mentor en schoolopleider/stagedocent tijdig in kennis.
Artikel 7
Wanneer de student in een periode van werkplekleren door ziekte of andere omstandigheden te
weinig stage-ervaring heeft opgedaan, dient het tekort aan stagedagen in overleg gecompenseerd
te worden.
Artikel 8
De mentor van de opleidingsschool, de schoolopleider/stagedocent en instituutsopleider van de
pabo zijn belast met de voorbereiding, begeleiding, beoordeling en evaluatie van de stage.
Artikel 9
a.
De pabo verplicht zich de bekwaamheidseisen van het werkplekleren nauwkeurig vast te
leggen in de Handleiding Werkplekleren. Deze is te vinden op de website van
Opleidingsschool De Stedendriehoek www.opleidingsschooldestedendriehoek.nl en op
Blackboard.
b.
Deze leeruitkomsten worden in overleg tussen student, mentor en de
schoolopleider/stagedocent vertaald in een plan met leerdoelen en activiteiten voor de
betreffende stagefase A, B, C of D.
Artikel 10
De student is verplicht geheim te houden alles wat hem/haar tijdens het werkplekleren in
vertrouwen is meegedeeld.
Artikel 11
Bij problemen tijdens het werkplekleren richt de student zich in de eerste plaats tot de mentor.
Zowel de student als de mentor kan het probleem aan de schoolopleider/stagedocent voorleggen.
Indien men gezamenlijk niet tot een oplossing kan komen, wordt het probleem voorgelegd aan de
instituutsopleider van de pabo. In overleg met de stageschool of opleidingsschool dient een
oplossing voor het probleem gevonden te worden. Geen van de partijen zal zonder overleg met
elkaar het werkplekleren voortijdig afbreken.

Artikel 12
Deze overeenkomst eindigt:
a.
b.
c.

d.

door het verstrijken van de in Artikel 1 genoemde periode;
bij onderling goedvinden van partijen;
door kennisgeving via e-mail van de pabo aan de opleidingsschool, indien de pabo na
overleg met de student en opleidingsschool zich ervan overtuigd heeft dat:
de opleidingsschool de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of
op onvoldoende wijze nakomt;
zich zodanige omstandigheden voordoen dat van de student redelijkerwijze niet
verlangd kan worden, dat hij/zij de stage voortzet;
door kennisgeving via e-mail van de opleidingsschool aan de instituutsopleider en BOC
(Bovenschools Opleidingscoördinator van het bestuur) en de stageadministratie van de
pabo (stagebureau.pabo@saxion.nl) na overleg met de schoolopleider/stagedocent en de
student, indien zich zodanige omstandigheden voordoen dat van de opleidingsschool het
doen voortduren van deze overeenkomst redelijkerwijze niet kan worden verlangd.

Artikel 13
Bijzondere bepalingen (indien van toepassing).
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)
 De student heeft een kopie van de VOG overhandigd aan de schoolopleider/stagedocent
(s.v.p. aanvinken).

Aldus overeengekomen

te ........................................................................... op ...................................................................

HANDTEKENINGEN:

de schoolopleider/stagedocent:

..................................................................................................

de student: .................................................................................................

