Tripartiete LeerARBEIDSovereenkomst Opleiden in de School bepaalde tijd
- model Hoofdfase 2 (jaar 3) en Afstudeerfase (jaar 4) –
overeenkomstig de in de Stuurgroep OSR van 6 juli 2016 overeengekomen voorwaarden OidS-studenten (v/h duale
studenten) OSR

Model OSR versie 6, 1 augustus 2016

Partijen:
……………………………………………………………………………… (bevoegd gezag)
gevestigd te ..…………………………………………………………………………………
vertegenwoordigd door …………………………………………………..(naam schoolleider)
van school: ……………………………………………………………………………………,
hierna te noemen: de school
en
Stichting Hogeschool Rotterdam, gevestigd te Rotterdam, vertegenwoordigd door de
regiomanager van het instituut voor Lerarenopleidingen (IVL), hierna te noemen
het instituut
(naam regiomanager).…………………………………………………………………………
en
de student: dhr/mw ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….(naam en voorletters),
met studentnummer: …………………………………………………………………………
in het vak …………………………..........., in het studiejaar ……………..- ………………
overwegende
- dat partijen wensen samen te werken op het gebied van Opleiden in de
School in het kader van een OidS-opleidingstraject (v/h duaal
opleidingstraject) tot tweedegraads leraar vo-bve in aansluiting op de
samenwerkingsovereenkomst van de Opleidingsschool Rotterdam van 1
augustus 2010 en de samenwerkingsovereenkomst van 1 augustus 2015;
- dat de student zich heeft ingeschreven voor de tweede graads
lerarenopleiding vo-bve aan de Hogeschool Rotterdam;
- dat de student de intentie heeft na succesvolle afronding van het
opleidingstraject als bevoegd docent werkzaam te zijn aan een van de scholen
van de binnen de Opleidingsschool Rotterdam samenwerkende besturen voor
voortgezet onderwijs;
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-

-

dat er een regeling getroffen dient te worden wat betreft de werkzaamheden
van de student in de beroepspraktijk als essentieel onderdeel van de
opleiding;
dat partijen de samenwerking met in achtneming van de voornoemde
samenwerkingsovereenkomsten op hoofdpunten in een
leerarbeidsovereenkomst wensen vast te leggen;

verklaren kennis te hebben genomen van en te zijn overeengekomen hetgeen
in de bijlage ‘Bepalingen bij de tripartiete Leerarbeidsovereenkomst Opleiden
in de School voor bepaalde tijd - Hoofdfase 2 (jaar 3) en Afstudeerfase (jaar 4)
– overeenkomstig de in de Stuurgroep OSR van 6 juli 2016 overeengekomen
voorwaarden OidS-studenten (v/h duale studenten) OSR (v6, 1 augustus 2016)
is neergelegd. Deze bepalingen worden geacht onlosmakelijk deel uit te maken
van deze overeenkomst. De bepalingen zijn in te zien op de opleidingsscholen
en op de website van de OSR (www.osr.nu) en worden ter hand gesteld bij
ondertekening van de overeenkomst.

Opgemaakt in drievoud.
Voor akkoord,

Namens de
schoolleiding

Regiomanager
instituut

Student

Naam:

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

Handtekening:

Plaats:

Plaats:

Plaats:

Datum:

Datum:

Datum:
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