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Overeenkomst Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) 
 

De ondergetekenden: 
 
1.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘[naam]’, gevestigd te [adres en 

woonplaats], te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [naam], hierna te noemen: 
‘werkgever’;  

of 
 De heer/mevrouw [naam], tevens handelende onder de naam ’[naam]’, gevestigd te [adres en 

woonplaats], hierna te noemen: ‘werkgever’; 
of 
 De vennootschap onder firma ‘[naam]’, gevestigd te [adres en woonplaats], te dezen 

vertegenwoordigd door haar vennoten, de heer/mevrouw [naam] en de heer/mevrouw [naam], 
hierna te noemen: ‘werkgever’; 

 
2.  De heer/mevrouw [naam], geboren op [geboortedatum] wonende te [adres en plaatsnaam], 

hierna te noemen: ‘leerling’; 
 
Gezamenlijk te noemen: Partijen, 
 
 
Nemen in aanmerking dat: 
 
a. Partijen wensen deze overeenkomst en de daarbij behorende voorwaarden in het kader van de 

Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) schriftelijk vast te leggen. 
 

b. Gelijktijdig met deze BBL-overeenkomst zal er een praktijkovereenkomst worden gesloten tussen 
de opleidingsinstelling, werkgever en leerling.  
 

c. Op deze overeenkomst is de cao [invullen] van toepassing. 
 
 
Komen overeen als volgt: 
 
Indiensttreding 

1. De BBL-overeenkomst is voor bepaalde tijd aangegaan voor de duur van de opleiding [invullen] 
(ingevolge de Wet Educatie en Beroepsonderwijs). Deze overeenkomst gaat in op [datum], 
voor de duur van [periode].  
 

2. Leerling is ingedeeld in functiegroep [invullen] en functiejaar [invullen]. Bij aanvang bedraagt 
het salaris €[bedrag] bruto per uur. Werkgever betaalt het salaris van de leerling per week/ 4-
weken/ maand en verstrekt bij elke uitbetaling een schriftelijke specificatie. Keuze  

 
3. De arbeidsduur bedraagt [aantal] uur per week. De leerling zal werkzaam zijn op de volgende 

dagen: [invullen]. Iedere [invullen] geldt als scholingsdag. Gedurende een werkdag van [aantal] 
uur heeft de leerling recht op [aantal] minuten pauze. De pauze wordt niet tot de arbeidsduur 
gerekend en gedurende de pauze bestaat dan ook geen recht op doorbetaling van loon. 

4. Werkgever betaalt de scholingsdag niet door / werkgever betaalt een hele scholingsdag per 
week door / werkgever betaalt 10% van het loon over de arbeidstijd en schooltijd samen. Keuze 
In geval dat de leerling om welke reden dan ook niet aanwezig is of hoeft te zijn op school 
(uitgezonderd ziekte) zal hij op deze dag zijn werkzaamheden verrichten voor werkgever. In 


