
AANVRAAGFORMULIER
REGELING DOCENTSTAGES MBO EN HBO
BINNEN DE WATERBOUW

Datum aanmelding: _________________________________

Stichting O&O-fonds Waterbouw WATERBOUWBEDRIJF
Bezuidenhoutseweg 12 Naam organisatie : __________________________________________
2594 AV Den Haag KvK-nummer : __________________________________________
+31 (0)70 349 07  11 Postadres : __________________________________________

Postcode en plaats : __________________________________________www.waterbouw.nl 

CONTACTPERSOON VOOR O&O-FONDS WATERBOUW
Naam : __________________________________________
Functie : __________________________________________
E-mailadres : __________________________________________
Telefoonnummer : __________________________________________

GEGEVENS DOCENTENSTAGE
Stagevariant : ☐ Verkennende stage
(één stagevariant per aanvraag) ☐ Verbredende stage

☐ Verdiepende- / onderzoeksstage
Stage voor type opleiding: ☐ mbo1  ☐ mbo2 ☐ mbo3  ☐ mbo4 ☐ hbo
Startdatum stage : __________________________________________
Einddatum stage : __________________________________________
Aantal dagen stage : __________________________________________

GEGEVENS DOCENT
Naam : ____________________________________m/v______
Geboortedatum : __________________________________________
E-mailadres : __________________________________________
Telefoonnummer : __________________________________________
Opleidingsniveau : ☐ mbo1  ☐ mbo2 ☐ mbo3  ☐ mbo4 ☐ hbo 

Naam onderwijsinstelling: __________________________________________
Plaats onderwijsinstelling: __________________________________________
Lesgevend niveau : ☐ mbo  ☐ hbo
Vakrichting : mbo:

hbo:

https://www.waterbouw.nl/


AANVRAAGFORMULIER
REGELING DOCENTSTAGES MBO EN HBO
BINNEN DE WATERBOUW

LEERDOEL DOCENTSTAGE

Leerdoel
Wat is het leerdoel / zijn de leerdoelen van deze stage?

Leerresultaat
Welke activiteiten gaan er uitgevoerd worden?

Welke praktijk/afstudeeropdracht gaat er  ontwikkeld worden?

Hoe is de begeleiding geregeld?



AANVRAAGFORMULIER
REGELING DOCENTSTAGES MBO EN HBO
BINNEN DE WATERBOUW

Op deze aanvraag is de regeling Docentenstages mbo en hbo binnen de Waterbouw van toepassing.

Met de ondertekening van dit document verklaren het waterbouwbedrijf en de docent :
− dat de docentstage nog niet is gestart ten tijde van indiening van deze aanvraag;
− dat de aan het O&O-fonds Waterbouw verstrekte informatie (incl. persoonsgegevens) gebruikt mag 

worden voor het uitvoeren van deze regeling;
− dat te allen tijde meegewerkt wordt aan eventuele accountantscontroles vanuit het O&O-fonds

− dat wordt meegewerkt aan monitoring en rapportage over deze regeling en dat akkoord wordt gegaan
met het delen van de opgedane kennis/ervaring binnen en buiten de sector Waterbouw;

− kennis te hebben genomen van de overige voorwaarden verbonden aan deze regeling.

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kunt u sturen naar j.horak@waterbouwers.nl
Stichting O&O-fonds Waterbouw neemt alleen complete en ondertekende aanvragen in behandeling. 

Aldus naar waarheid ingevuld:

Datum: __________________

Handtekening waterbouwbedrijf  Handtekening docent

________________________ ______________________________

Waterbouw;


Aanvraagformulier
J.Horak
31.05.2018
v1
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Datum aanmelding: 
_____________________
_________
___
Stichting O&O-fonds Waterbouw
WATERBOUWBEDRIJF
Bezuidenhoutseweg 12
Naam organisatie
:
__________________________________________
2594 AV
Den Haag
KvK
-
nummer
:
__________________________________________
+31 (0)70 349 07  11 
Postadres
:
__________________________________________
Postcode en plaats
:
__________________________________________
www.waterbouw.nl 
CONTACTPERSOON
VOOR O&O-FONDS WATERBOUW
Naam
:
__________________________________________
Functie
: 
__________________________________________
E
-
mailadres
:
__________________________________________
Telefoonnummer
: 
__________________________________________
GEGEVENS DOCENT
EN
STAGE
Stagevariant
: 
☐
Verkennende stage
(één
stagevariant per aanvraag)
☐
Verbredende stage
☐
Verdiepende
-
/ onderzoeksstage
Stage voor type opleiding: 
☐
mbo1  
☐
mbo2 
☐
mbo3  
☐
mbo4 
☐
hbo
Startdatum stage
: 
__________________________________________
Einddatum stage
: 
__________________________________________
Aantal dagen stage
: 
__________________________________________
GEGEVENS DOCENT
Naam
: 
____________________________________
m/v
______
Geboortedatum
: 
__________________________________________
E
-
mailadres
:
__________________________________________
Telefoonnummer
: 
__________________________________________
Opleidingsniveau
: 
☐
mbo1  
☐
mbo2 
☐
mbo3  
☐
mbo4 
☐
hbo 
Naam 
onderwijsinstelling
: 
__________________________________________
Plaats 
onderwijsinstelling
: 
__________________________________________
Lesgevend 
niveau 
: 
☐
mbo  
☐
hbo
Vakrichting
:
mbo:
h
bo:
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LEERDOEL
DOCENTSTAGE
Leerdoel
Wat is het leerdoel / zijn de leerdoelen van deze stage?
Leerresultaat
Welke activiteiten gaan er uitgevoerd worden?
Welke praktijk/afstudeeropdracht gaat er  
ontwikkeld worden?
Hoe is de begeleiding geregeld?
AANVRAAG
FORMULIER
REGELING 
DOCENT
STAGES MBO EN HBO
BINNEN DE WATERBOUW
O
p deze aanvraag is de regeling 
Docentenstages mbo en hbo binnen de Waterbouw van toepassing.
Met de ondertekening van dit document verkla
ren
het waterbouwbedrijf
en de docent
:
-
dat de 
docentstage
nog niet 
is
gestart ten tijde van indiening van deze aanvraag;
-
dat de aan het O&O-fonds Waterbouw verstrekte informatie (incl. persoonsgegevens) gebruikt mag worden voor
het uitvoeren van deze regeling;
-
dat te allen tijde meegewerkt
wordt
aan eventuele accountantscontroles vanuit het O&O-fonds
-
dat
wordt meegewerkt
aan monitoring en rapportage over deze regeling en 
dat 
akkoord
wordt gegaan
met het delen van de opgedane 
kennis/ervaring
binnen en buiten de sector Waterbouw;
-
kennis
te hebben genomen van de overige voorwaarden verbonden aan deze regeling.
Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kunt u sturen naar 
j.horak@waterbouwers.nl
Stichting O&O-fonds Waterbouw neemt
alleen 
complete en 
ondertekende aanvragen in behandeling. 
Aldus naar waarheid ingevuld:
Datum
:
_______________
___
Handtekening 
waterbouwbedrijf              
Handtekening 
docent
________________________
____________________
__
____
____
Waterbouw;
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