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Algemene voorwaarden Studenten Werkend Leren  (AV WLsbo 2018) 

Schooljaar 2018 / 2019 

In principe gelden voor Werkend Leren de gebruikelijke voorwaarden en regels die de school 

normaal gesproken hanteert voor al haar opleidingen.  

Denk hierbij aan regels over bijvoorbeeld drugs- en alcoholgebruik, afwezigheid, 

telefoongebruik, kleding, gedrag en veiligheid. De opleidingskosten en betalingsregelingen 

worden tevens door de school bepaald. Bijzondere voorwaarden voor specifieke opleidingen 

worden altijd apart vermeld in de betreffende informatiefolder. Een voorbeeld van zo’n bijzonder 

voorwaarde is de minimum leeftijd van 17 jaar en 8 maanden bij de aanvang van de opleiding 

voor beveiligingsmedewerker niveau 2. Dit heeft te maken met het feit dat je pas in de sector als 

beveiliger mag werken als je minimaal 18 jaar bent.  

Zodra de student als leerling-medewerker een arbeidscontract heeft en in dienst treedt bij het 

leerbedrijf, gelden voor de studenten dezelfde arbeidsvoorwaarden als voor de andere 

medewerkers zoals het recht op vakantiedagen en ziekteverlof. Verplicht zijn het bezit van een 

geldige sedula en bewijs van goed gedrag op hetmoment van indiensttreding. Tijdens de 

schoolvakanties wordt gewoon gewerkt in het leerbedrijf.  

Als leerling-medewerkers heb je recht op betaling van loon en goede begeleiding door school 

en het leerbedrijf. Maar je hebt natuurlijk ook plichten. Zo moeten taken en instructies van zowel 

school als leerbedrijf worden opgevolgd en worden een gemotiveerde en actieve 

beroepshouding van je verwacht.  

Hier wordt dan ook veel aandacht aan besteed bij de toelatingsprocedure van de opleiding. Na 

aanmelding en het aantonen van de juiste vooropleiding volgt een intake-gesprek om te 

beoordelen of je over voldoende motivatie beschikt en de opleiding bij jou past.  

Aanmelding &toelating 

Aanmelding geschiedt door het aanmeldingsformulier volledig ingevuld te sturen aan FEFFIK, 

Horacio Sprock 4 te Brievengat of per mail : WLaanmelding@feffik.cw.  

Indien je voldoet aan de toelatingseisen wordt je voor een intakegesprek uitgenodigd in juni 

2018. Je dient diverse bewijsstukken mee te brengen zoals de vereiste diploma’s, bewijs van 

inschrijving svb, geldig ID en een bewijs van goed gedrag. Tijdens het intakegesprek worden 

gegevens gecontroleerd en wordt ingegaan op je motivatie voor de keuze voor de opleiding.  

Alleen als aan alle vooropleidingseisen is voldaan voor de betreffende opleiding, in combinatie 

met een positief advies na het intakegesprek, wordt je toegelaten voor de leerweg Werkend 

Leren binnen de opleiding van je keuze. Kijk voor de vooropleidingseisen op de website: 

www.werkendleren.cw  
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