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Begrippen
De gehanteerde begrippen en afkortingen worden hieronder nader uitgelegd: eerst de verwijzing naar de
wet, vervolgens uitleg in dagelijks taalgebruik. De begrippen worden gebruikt in de Algemene bepalingen
van de Onderwijsovereenkomst en Stageovereenkomst.
Accreditatie (erkenning)
Beroepsbegeleidende leerweg =
BBL

Beroepsopleidende leerweg =
BOL

Beroepspraktijkvorming (BPV)
College van Bestuur
Crebo = Central Register
Beroepsonderwijs
Examenblad

Examendeelnemer (extraneus)

Hij
Keuzedeelblad

Keuzedeel Stageblad
Klachtenreglement
Leerbedrijf
Leerweg
MBO College
Onderwijsbegeleider

Onderwijsinstelling
Onderwijsovereenkomst

Art. 7.2.10 (WEB); erkenning/gunstige beoordeling van
het leerbedrijf door de SBB.
Art. 7.2.7, vierde lid (WEB); De student in een BBL
traject heeft een arbeidsovereenkomst/kan een
arbeidsovereenkomst hebben met een werkgever en
volgt daarnaast een mbo-opleiding. De opleiding is
praktijkgericht.
Art. 7.2.7, derde lid (WEB); De student in een BOL
traject volgt onderwijs en daarnaast een aantal stages
in de beroepspraktijk. De opleiding is gericht op theorie
en zelfstudie.
Zie stage.
Art. 9.1.4. (WEB); het bevoegd gezag van de
onderwijsinstelling.
Code waarmee de beroepsopleiding is toegelaten door
het ministerie van OCW.
Het Examenblad is een vast onderdeel van de
onderwijsovereenkomst. Op het Examenblad staan de
opleidingsgegevens van de student en de nog af te
leggen examenonderdelen.
Art. 8.1.1, eerste lid (WEB); wettelijke term voor een
persoon die uitsluitend is ingeschreven voor deelname
aan examenactiviteiten. Wordt soms ook extraneus
genoemd.
Waar hij staat kan ook zij gelezen worden.
Bij opleidingen die starten vanaf 1 augustus 2016
worden de door de student gekozen keuzedelen
vastgelegd op een Keuzedeelblad.
Opleidingsgegevens voor het Keuzedeel dat wordt
afgelegd in de vorm van een stage.
Regeling voor behandeling van klachten over het
onderwijs.
Art. 7.2.8 lid 3 (WEB); de instelling, organisatie of het
bedrijf waar je je stage volgt.
Art. 7.2.2, tweede lid (WEB); hier wordt bedoeld BOL of
BBL.
Een cluster van opleidingen aangestuurd door een
directie. De school waar je je opleiding volgt.
BPV-begeleider in de zin van art. 7.2.8.lid 1 (WEB) of
anderszins een begeleider van de student vanuit de
opleiding/school.
Art. 1.3.1 (WEB); een regionaal opleidingencentrum
(ROC), de school.
Art 8.1.3 (WEB); De onderwijsovereenkomst regelt de
rechten en verplichtingen van de onderwijsinstelling en
de student die ze onderling hebben afgesproken binnen
de formele kaders.

Opleidingsblad

Het Opleidingsblad is een vast onderdeel van de
onderwijsovereenkomst. Op een Opleidingsblad staan
de opleidingsgegevens van de student (leerweg,
niveau, domein, kwalificatiedossier of kwalificatie met
bijbehorend uniek crebo-nummer.

Praktijkopleider

Een door het leerbedrijf aangewezen persoon, die
belast is met de begeleiding van de student binnen
het leerbedrijf.

Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven =
SBB
Schooldag

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in
SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven
met uitzicht op een baan (www.s-bb.nl).
Een schooldag is een van de 200 dagen per schooljaar
waarop onderwijsactiviteiten zijn gepland.
De gids die bij aanvang van de opleiding vastlegt aan
welke eisen de student dient te voldoen om de opleiding
succesvol af te ronden.
Het onderricht in de praktijk van het beroep, of wel
beroepspraktijkvorming (BPV) in de zin van art. 7.2.8
lid1 WEB dan wel andersoortige stages in het kader van
contractonderwijs.
Art.7.2.8 lid1 (WEB); Het deel van de
stageovereenkomst waarop de opleidingsgegevens
staan vermeld.
Gids met de onderwijsinhoud, beoordelingscriteria en
urenverantwoording van de stage(opdrachten) om de
stage succesvol af te ronden.
Art.7.2.8 lid1 (WEB); Het onderricht in de praktijk van
het beroep, of wel beroepspraktijkvorming (BPV) dan
wel andersoortige stages in het kader van
contractonderwijs.
Art. 8.1.1, eerste lid, eerste volzin (WEB); deelnemer,
persoon die middelbaar beroepsonderwijs volgt met als
doel het behalen van een diploma.
In het studentenstatuut staan de rechten en de plichten
van de student. Er staat beschreven wat de student van
de onderwijsinstelling mag verwachten en wat de
onderwijsinstelling van de student verwacht.
Wet educatie en beroepsonderwijs.
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