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Agenda 
 
1. Algemene Voorwaarden  

- totstandkoming 
- juridische aspecten 

2. Opleidingsbladen 

3. Procedure gebruik nieuwe OOK 

4. Procedure reactie deelnemer 
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• Servicedocument MBO-raad als uitgangspunt  

• Bestuurssecretaris redigeert 

• Algemene Voorwaarden 
• Servicedocument 
• Eigen “oude” document 
• Documenten andere ROC’s (website) 

• Feedback uit de organisatie 

• Einddocument ter accordering bij CVB en 
deelnemersraad 

• Lay-out (1A4; achterkant) 
 

1. Algemene voorwaarden (1) 
totstandkoming 
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• Servicedocument 
• Blij: toonzetting, minder ambtelijk/juridisch 
• Boos: exoneratieclausule (aansprakelijkheid) 

niet minimaal (mbo-raad) maar maximaal (ROC 
Leeuwenborgh) 

• Aanpassingen tov servicedocument (highlights) 
• 14.2.b: duur en beeindiging (geen schriftelijke bevestiging 

meer van de deelnemer) 
• 17.1: onvoldoende deelname (nieuw) 
• 18.2: informatie naar ouders 
• 18.3, 4, 5: privacyregeling en zorgplicht (info aan derden) 
• 19: studieadvies 

 

1. Algemene voorwaarden (2) 
juridische aspecten 



5 1. Algemene voorwaarden (3) 
de kleine lettertjes 
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 Enkele wijzigingen opleidingsbladen 
 tov model Servicedocument 

2. Opleidingsbladen (1) 



7 2. Opleidingsbladen (2) 

Studentnummer toegevoegd 

Artikel 1.1 gesplitst 

ROC heeft deelnemer ingeschreven 

De deelnemer staat ingeschreven 



8 2. Opleidingsbladen (3) 

Opening opgenomen 
als twee artikels 
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1.02 

2. Opleidingsbladen (4) 

Identificatie deelnemer 

Inclusief studentnummer 

Samengevoegd met 
begeleidend schrijven 



10 2. Opleidingsbladen (5) 

De deelnemer staat ingeschreven 
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• In gebruik sinds 1 maart 2013 
 

• Voor alle inschrijvingen en mutaties per 
2 februari 2013 
 

• Oude Onderwijsovereenkomsten niet 
vervangen maar uitfaseren 
 

• Controlejaar 2012-2013 alleen oude 
Onderwijsovereenkomsten 

3. Procedure gebruik nieuwe OOK (1) 
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Opleidings-
mutatie 

Toevoegen 
opleiding? 

Aanmaken 
nieuwe OOK 

(OB + AV) 

Wijzigen 
opleiding? 

Aanmaken 
nieuwe OOK 

(OB + AV) 

Al een 
nieuwe 
OOK? 

Aanmaken 
nieuw OB 

Ja 

Ja Ja 

Nee 

Nee 

Nee 

OOK laten 
ondertekenen 

OOK laten 
ondertekenen 

2 

Crebo, leerweg, 
intensiteit, 
verlenging 
verwachte 
einddatum 

3. Procedure gebruik nieuwe OOK (2) 



13 

Diplomeren 
deelnemer? 

Aanmaken 
diploma 

Beëindigen 
opleiding? 

Ja 

Ja 

Nee 

1 

Aanmaken 
Bewijs van 

Beëindiging 

Per actieve 
inschrijving 

Als Bewijs van 
Beëindiging 

3. Procedure gebruik nieuwe OOK (3) 



14 

Artikel 4.3 
De opleidingsgegevens zoals opgenomen in artikel 2 
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 het ROC. 
Het ROC kan de deelnemer hierin altijd actief 
adviseren. Het opleidingsblad wordt bij een wijziging 
vervangen door een nieuw opleidingsblad, dat het 
ROC schriftelijk (op papier of elektronisch) aan de 
deelnemer - in geval van een minderjarige deelnemer 
ook aan zijn/haar ouder(s)/wettelijk 
vertegenwoordiger(s) - laat toekomen.  

4. Procedure reactie deelnemer (1) 

Artikel 4.4 
Als de deelnemer - in geval van minderjarigheid de 
ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) - niet akkoord 
gaat met de inhoud van een nieuw opleidingsblad, al 
dan niet omdat de aangepaste opleidingsgegevens 
niet correct zijn weergegeven, dan moet hij/zij dit 
binnen tien werkdagen schriftelijk of mondeling aan 
het ROC doorgeven. De opleidingsgegevens worden in 
dergelijk geval gecorrigeerd. In dit geval blijft de 
deelnemer de opleiding volgen zoals vermeld op een 
eventueel vorig opleidingsblad. Als de deelnemer niet 
binnen de afgesproken termijn reageert, vervangt een 
nieuw opleidingsblad het vorige opleidingsblad en 
wordt daarmee een onlosmakelijk onderdeel van deze 
onderwijsovereenkomst. 

Opleidingsbladen 
Let op: als de opleidingsgegevens niet kloppen, neem dan binnen tien werkdagen 
contact op met de deelnemersadministratie (inschrijvingen@leeuwnet.nl). 
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Reactie fout 
op OOK / OB 

Op tijd? 
Deelnemer 

neemt contact 
op met mentor 

Reactie op 
OB? 

Mentor neemt 
contact op met 

deelnemer 

Terugdraaien 
mutatie 

Nee 

Ja 

Ja 

Nee 

Geen wijziging 
in inschrijving 

Geen wijziging 
in inschrijving 

Crebo, 
leerweg, 

intensiteit, 
niveau, 

verwachte 
einddatum 

Mentor neemt 
contact op met 

deelnemer 

4. Procedure reactie deelnemer (2) 

Admini-
stratieve 

fout? 

Nee 

Ja Herstellen 
inschrijving 
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Frans Hoofwijk 
 f.hoofwijk@leeuwnet.nl 
 
John Schols 
 j.schols@leeuwnet.nl  

Vragen? 
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