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Leer-/arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding in het kader van de 

beroepspraktijkvorming van de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) 
 

 

 

De ondergetekenden: 

 

Stichting Verzorging St. Franciscus   

Gevestigd te Kerkstraat 20, 5126 GC Gilze 

verder te noemen de werkgever, 

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door S.C. Kanters, Raad van Bestuur 

   

en 

 

Mevrouw  

Wonende te              

Geboren op                         te    

Burgerservicenummer   

verder te noemen de werknemer,  

  

verklaren hierbij een leer-/arbeidsovereenkomst te hebben aangegaan onder de navolgende 

voorwaarden: 

 

Artikel 1 Dienstverband 

De werknemer treedt in dienst bij de werkgever met ingang van 1 september 2017 in de functie 
van leerling verzorgende IG. 
 

Artikel 2 Aard van de arbeidsovereenkomst 

1. Deze leer-/arbeidsovereenkomst wordt aangegaan ten behoeve van het praktijkgedeelte van  

 de beroepsopleiding tot Verzorgende IG. 

2. Gekoppeld aan deze leer-/arbeidsovereenkomst wordt een praktijkovereenkomst  

overeengekomen ten behoeve van de beroepspraktijkvorming van de beroepsbegeleidende 

leerweg. 
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 Artikel 3  Duur van de overeenkomst 

1. De leer-/arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en wel voor de duur van  

 de opleiding als bedoeld in artikel 2 van deze overeenkomst 

2. De leer/arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat de werknemer de  

 opleiding met een diploma dan wel certificaat van de onderwijsinstelling heeft afgerond. 

3. De leer/arbeidsovereenkomst eindigt tevens van rechtswege op het moment dat de 

praktijkovereenkomst en daarmee de opleiding voortijdig wordt beëindigd wegens een van 

de objectieve redenen als bedoeld in artikel 8 van de praktijkovereenkomst. 

4. De leer-/arbeidsovereenkomst eindigt eveneens bij het voortijdig beëindigen van de opleiding  

 wegens langdurige ziekte. 

 
Artikel 4 Proeftijd 

De eerste twee maanden na indiensttreding zullen gelden als de wettelijke proeftijd als bedoeld 

in artikel 7:652 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

Artikel 5 Arbeidsduur 
1. De arbeidsduur bedraagt gemiddeld 27 uur per week, te meten per praktijkleerjaar. 
2. De werknemer heeft het recht om in het kader van de opleiding als bedoeld in artikel 2 de  

arbeidsduur als bedoeld in lid 1 met behoud van salaris te onderbreken voor binnenschoolse 
lestijd aan de onderwijsinstelling, met een maximum van 3 uren per week. 

3. In perioden dat de lestijd feitelijk minder bedraagt dan 3 uren per week, dient de werknemer  
 27 uur per week arbeid binnen de instelling te verrichten. 

 
Artikel 6 Salaris 
1. Het salaris bij indiensttreding bedraagt € 909,61 bruto per maand (€ 1.212,81 op fulltime basis) 

volgens de salarisschaal voor de opleiding tot Verzorgende (1e leerjaar), als bedoeld in artikel 

3.16.2 van de CAO voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. 

2. De eerste periodieke verhoging zal plaatsvinden bij overgang naar het tweede leerjaar, op 1 

september 2018. Het salaris bedraagt dan € 1.073,08 per maand (€ 1.430,77 op fulltime basis) 

volgens de salarisschaal voor de opleiding tot Verzorgende (2e leerjaar), als bedoeld in artikel 

3.16.2 van de CAO voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. 

3. Bij overgang naar het derde leerjaar bedraagt het salaris per 1 september 2019 € 1.385,78 per 

maand (€ 1.847,70 op fulltime basis) volgens de salarisschaal voor de opleiding tot 

Verzorgende (3e leerjaar), als bedoeld in artikel 3.16.2 van de CAO voor de Verpleeg-, 

Verzorgingshuizen en Thuiszorg. 

 

Artikel 7 Vakantiebijslag  

De werknemer heeft recht op 8% vakantiebijslag van het salaris.  

 

Artikel 8 Vakantie-uren 

Het aantal vakantie-uren waarop de werknemer recht heeft, is  178,5 uren per jaar en bedraagt voor 

het lopende kalenderjaar                      uren. 
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Artikel 9 Pensioen 

De werkgever draagt zorg voor aanmelding bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).  

 

Artikel 10    Tussentijdse opzegging 

De leer-/arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd laat beide partijen onverlet de 

arbeidsovereenkomst tussentijds op te zeggen. De opzegtermijn bedraagt voor de werknemer en de 

werkgever één maand. 

 

Artikel 11      Opleidingskosten 

De tijdens de opleidingsduur te betalen kosten van studieboeken en les-/collegegelden worden voor 

70% door de werkgever aan de werknemer vergoed. Indien de opleiding om welke reden dan ook 

voortijdig of zonder diploma/certificaat wordt beëindigd, is de werknemer gehouden tot 

terugbetaling van alle studiekosten die door de werkgever zijn vergoed.  

 

Artikel 12      Overleg ROC 

De werknemer verleent aan de werkgever toestemming om, na overleg met de werknemer, 

informatie op te vragen bij het ROC over de aanwezigheid en de theoretische prestaties van de 

werknemer. 

 

Artikel 13      Geheimhouding 

De werknemer verplicht zich tot geheimhouding van hetgeen hem uit hoofde van zijn functie ter 

kennis komt, voor zover deze verplichting uit de aard der zaak volgt of hem uitdrukkelijk is opgelegd. 

Deze verplichting blijft ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht. 

 

Artikel 14 Verklaring Omtrent Gedrag 

De werknemer overhandigt de werkgever uiterlijk op                  een Verklaring Omtrent Gedrag. Bij 

het niet voldoen aan deze verplichting eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege  op  

 

Artikel 15      Slotbepalingen 

De Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg zoals deze 

luidt of zal komen te luiden en de krachtens die CAO vastgestelde arbeidsvoorwaarden, vormen met 

deze leer-/arbeidsovereenkomst één geheel. 

 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend: 

 

te Gilze,                       2017 

 

de werkgever:                   de werknemer:    

 
 
 
 
S.C. Kanters           
        


