
  BPV-blad - BOL 

 
Behorende bij de praktijkovereenkomst als bedoeld in artikel 7.2.8 van de Wet educatie en beroepsonderwijs 

 

Onderwijsinstelling 

Stichting Agrarisch Opleiding Centrum Terra te Groningen, vertegenwoordigd door de directeur of 

diens plaatsvervanger. 

Vestiging :  

BPV-begeleider :  

BPV-coördinator : 

 

Student  

Studentnummer :  

Klas :  

Achternaam :  

Voorletters :  

Geboortedatum :  

Geboorteplaats :  

Adres :  

Postcode en Plaats :  

  

Leerbedrijf 

Naam leerbedrijf :  

Adres :  

Postcode en Plaats :  

Leerbedrijf-id  :  

Contactpersoon :  

Email :  

Telefoonnummer :  

  

Indien de student in dienst is bij een uitzendorganisatie moet het onderstaande ook ingevuld worden 

Werkgever :  

Adres :  

Postcode en Plaats :  

 

Komen als volgt overeen 

Dit BPV-blad vormt samen met de algemene voorwaarden de tussen de partijen gesloten 

praktijkovereenkomst. Voor zover daarvan in dit BPV-blad niet wordt afgeweken, zijn de algemene 

voorwaarden van toepassing. 

 

De beroepspraktijkvorming (bpv) maakt deel uit van de opleiding 

Opleiding :  

Kwalificatie(dossier) :  

Crebo :  

Niveau :  

Leerweg : Beroepsopleidend 

 

Duur en omvang van de beroepspraktijkvorming 

Startdatum :  

Verwachte einddatum :  

Totale omvang in uren :  

https://cdn.w4u.site/terrambo/Media/Bestanden/BPV-gids/Formulieren/Algemeen/Algemene%20Voorwaarden%20praktijkovereenkomst%20BOL%202022-2023.pdf


 

Keuzedelen (voor zover in BPV uitgevoerd) 

 

 

 

 

 

 

Ondertekening 

 

• De instelling verklaart door ondertekening van deze overeenkomst de in de algemene 

voorwaarden opgenomen verplichtingen te zullen nakomen.  

• De student verklaart door ondertekening kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de 

algemene voorwaarden die deel uitmaken van deze praktijkovereenkomst. 

• De student verklaart de documenten die onderdeel uitmaken van deze overeenkomst of als 

bijlage bij deze overeenkomst worden gevoegd te hebben ontvangen en te hebben ingezien. 

• Het leerbedrijf heeft kennis genomen van de algemene voorwaarden en is op de hoogte van de 

aansprakelijkheid voor schade zoals vermeld in artikel 9. 

• Wanneer wordt afgeweken van de artikelen behorende bij deze praktijkovereenkomst, dient dat 

hieronder te zijn aangegeven. 

 

 

Stichting AOC Terra 

 

Datum :  

Plaats :  

Handtekening :  

 

  

Student 

 

Datum :  

Plaats :  

Handtekening :  

 

 

Leerbedrijf 

 

Datum :  

Plaats :  

Handtekening :  
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