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1. Met wie heb je te maken tijdens jouw opleiding?  

Het leerbedrijf  

De opleiding bestaat uit werken en leren. Je wordt gedurende de opleiding gedetacheerd bij  

één of meerdere erkende leerbedrijven. In het leerbedrijf word je begeleid door een 

praktijkopleider. Je krijgt de kans het beroep in de praktijk te leren. Voor vragen over je 

werkplek, kun je bij de praktijkopleider van het leerbedrijf terecht.  

Regionaal opleidingscentrum  

Het theoriedeel van de opleiding volg je op een regionaal opleidingscentrum (ROC). De BPV 

overeenkomst (BeroepsPraktijkVorming) ook wel Praktijkovereenkomst wordt afgesloten 

tussen jou, het ROC en het leerbedrijf. Het ROC begeleidt je tijdens de opleiding, en heeft 

dus ook contact met jouw praktijkopleider. Voor vragen hierover kun je bij het ROC terecht.  

HCFlex  (Human Capital Flex) 

Tijdens je opleiding sluit je een stageovereenkomst met HCFlex die jouw vergoeding 

uitbetaalt. In de overeenkomst met HCFlex zijn de afspraken vastgelegd, bijvoorbeeld de 

arbeidsvoorwaarden. Bij HCFlex kun je terecht met vragen over de urenverantwoording en 

de stagevergoeding.  

Je krijgt elke maand een vergoedingoverzicht thuisgestuurd. Op dit overzicht staat het 

bedrag dat je op je rekening gestort krijgt, maar ook hoeveel je bij ons verdiend hebt, 

hoeveel premies je hebt afgedragen, hoe het verschil tussen netto- en brutovergoeding wordt 

berekend en op welke toeslagen en reserveringen je kunt rekenen.  

We raden je aan de specificaties goed te bewaren, bijvoorbeeld in een map waarin ook 

zaken zoals de stageovereenkomst, bevestigingen van plaatsingen, kopieën van 

vergoedingspecificaties en jouw urenverantwoordingen. Bij vragen of problemen over 

bijvoorbeeld de stagevergoeding, reiskosten of werktijden, heb je de gegevens op die manier 

snel bij de hand.. Het is niet alleen handig om te bekijken of het juiste nettobedrag op jouw 

rekening bijgeschreven is. De gegevens zijn ook onmisbaar bij het invullen van belastingfor-

mulieren of bij de aanvraag van een uitkering of huursubsidie.  

Contactgegevens  

HCFlex 
Mariniersweg 5 E  
3011 NB ROTTERDAM   
T 06 14130122  
www.HCFLex.nl 
info@HCFlex.nl  
 
KvK 24442047 
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2. Arbeidsvoorwaarden  

Arbeidstijden  

In de Arbeidstijdenwetgeving is vastgelegd hoeveel uur je per week mag werken. De 

regelingen over werktijden, werkduur en rusttijden kunnen verschillen per leerbedrijf. Je zult 

je moeten houden aan de regels bij jouw leerbedrijf. Jonger dan 18 jaar mag je alleen in 

ploegendienst werken tussen 6.00 uur en 23.00 uur, met een maximum van 9 uur per dag. 

Nachtdiensten mag alleen als je 18 jaar bent! Bij vragen hierover, neem dan contact op met  

HCFlex. Als het ROC gesloten is, werk je 5 dagen per week.  

Stagevergoeding  

Je zal een urenverantwoording moeten bijhouden zodat HCFlex weet hoeveel uren je 

gewerkt hebt en dus op hoeveel stagevergoeding je recht hebt.(zie ook hoofdstuk 5). Alleen 

als de urenverantwoording op tijd bij HCFlex is ingeleverd, ontvang je stagevergoeding. Je  

stagevergoeding gaat omhoog in de maand volgend op je verjaardag.   

Reiskosten  

Alleen als het leerbedrijf akkoord gaat met het betalen van reiskosten ontvang je per dag een 

reiskostenvergoeding op basis van de ANWB routeplanner, maar nooit meer dan 50 km per 

dag à € 0,19 per Km.  

Vakantie  

Als je 12 maanden gewerkt hebt, heb je recht op 25 vakantiedagen (bij voltijds contract, 

maar meestal werk je 4 dagen per week en één dag naar school). Als je vakantie op wilt 

nemen, moet je wel toestemming hebben van je leerbedrijf. Vakantie kan alleen opgenomen 

worden tijdens de officiële schoolvakanties. 

HCFlex berekent jouw vakantiedagen dus op basis van het aantal gewerkte uren! Je kan niet 

meer vakantiedagen opnemen dan waar je recht op hebt! Te veel aangevraagde 

vakantiedagen worden dus niet uitbetaald. In iedere stagevergoeding betaling is 8% 

vakantiegeld inbegrepen. Het saldo vakantiedagen wordt verrekend als je contract bij 

HCFlex eindigt. 

Verhuizen  

Verhuis je tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst of heb je een nieuw 

telefoonnummer, geef dan zo snel mogelijk jouw nieuwe adresgegevens door aan HCFlex.  

Beëindiging overeenkomst  

Als het leerbedrijf je laat weten dat je daar niet meer welkom bent, neem dan direct contact 

op met HCFlex. We proberen dan een oplossing te vinden. Diefstal, heling, het onder invloed 

zijn van alcohol of drugs, (verbaal) geweld, werkweigering en/of afwezig zijn op je werk 

zonder geldige reden zijn voor het leerbedrijf reden om het contract te beëindigen. Het 

ontbinden van de BPV-overeenkomst betekent ook automatisch het ontbinden van de 

stageovereenkomst met HCFlex. Dit gebeurt op dezelfde datum. Als je zelf wilt stoppen met 

de opleiding, doe dit dan in overleg met HCFlex. 
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3. Veiligheidvoorschriften  
Bij alle leerbedrijven geldt dat je de daar geldende veiligheidsvoorschriften moet naleven. 

Vraag jouw leidinggevende bij het leerbedrijf welke veiligheidsvoorschriften er gelden.  

Veiligheidsschoenen en otoplastieken 

Bij aanvang van je werkzaamheden ontvang je eenmalig een paar otoplastieken en ontvang 

je één keer per jaar werkschoenen. Deze schoenen mag je alleen gebruiken voor de in de 

Arbo-wetgeving genoemde werkzaamheden. Je bent verplicht deze otoplastieken en 

veiligheidsschoenen tijdens alle werkzaamheden te dragen, zoals de Arbo-wetgeving 

voorschrijft. Draag je jouw veiligheidsschoenen en otoplastieken niet, dan kan dat gevolgen 

hebben voor de verzekeringsdekking en een eventuele uitkering van ziektegeld. 

Veiligheidskleding en andere PBM’s 

Moet je voor jouw werkzaamheden ook andere pbm’s en/of veiligheidskleding dragen (zoals 

bijvoorbeeld handschoenen of thermokleding) dan stelt het leerbedrijf je deze in bruikleen 

beschikbaar.  

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) verzekering  

Veroorzaak je onder toezicht van het leerbedrijf schade aan goederen, materiaal of 

personen, dan ben je verzekerd volgens de WA-verzekering van het leerbedrijf.  

Jij kan echter ook persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je 

opzettelijk schade veroorzaakt, of schade veroorzaakt door tegen de regels van het 

leerbedrijf te handelen, of schade veroorzaakt door het rijden zonder rijbewijs of zonder 

toestemming in een auto of op een heftruck. Zorg er daarom voor dat je ook zelf een geldige 

WA-verzekering hebt.  
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4. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid  
Ben je ziek, bel dan direct naar het leerbedrijf voor aanvang van de werktijd of ROC 

schooltijd en vervolgens naar HCFlex vóór 10.00 uur. 

Is je eerste ziektedag een schooldag en ben je de volgende dag ook nog ziek, dan moet je 

ook ziekmelden bij je leerbedrijf. Heb je op je eerste ziektedag wel een aantal uur gewerkt, 

maar ga je ziek naar huis, informeer dan je leerbedrijf en geef dat altijd direct telefonisch 

door aan HCFlex.  

Wachtdag  

Ziek melden doe je op de dag dat je ziek wordt, en dus niet een dag wachten! Ziek melden 

kan niet met terugwerkende kracht. De eerste twee dagen zijn wachtdagen en krijg je niet 

uitbetaald. Heb je gewerkt en ben je in de loop van die dag ziek naar huis gegaan, dan krijg 

je de gewerkte uren uitbetaald. 

Thuis blijven  

Tijdens ziekte blijf je thuis en je zorgt dat je telefonisch bereikbaar bent. Ook als je tijdens de 

vakantie ziek wordt, moet je bereikbaar zijn. Tijdens je ziekte word je begeleid door HCFlex 

of door de Arbodienst. Zorg ervoor dat men altijd weet wat jouw verpleegadres is. Dit geldt 

ook voor ziekte tijdens vakantie. Ook bijvoorbeeld ziekenhuisopname moet je zo spoedig 

mogelijk doorgeven.  

Beter worden en beter melden  

Je bent verplicht alles te doen om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen gaan. 

Onverantwoord gedrag tijdens de ziekteperiode kan ertoe leiden dat HCFlex de doorbetaling 

aan jou stopzet. Ga je weer werken of naar school, meld je dit vóór 10.00 uur bij HCFlex. Je 

moet je in principe een dag van tevoren beter melden bij jouw leidinggevende bij het 

leerbedrijf. Als je je ziek hebt gemeld bij het ROC, moet je je ook daar direct beter melden.  

Doorbetaling stagevergoeding  

HCFlex betaalt door bij ziekte, dat wil zeggen 80% van je stagevergoeding totdat je weer 

beter bent of tot je contract van rechtswege eindigt. Tijdens langdurige ziek (langer dan 30 

dagen) bouw je geen vakantierechten op  
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5. Urenverantwoording  
De gegevens op de urenverantwoording bepalen jouw stagevergoeding, en geven aan welke 

vakantiedagen en andere bijzonderheden er voor jou zijn geweest in een werkweek. Na 

iedere week vul je de urenverantwoording in via de website van HCFlex, hiervan gaat een 

kopie naar de leidinggevende van jouw leerbedrijf. Je ontvangt zelf ook een kopie voor je 

eigen administratie. Voor het goed invullen van de urenverantwoording ben je zélf 

verantwoordelijk. Als de urenverantwoording te laat is ingeleverd, wordt de betaling van jouw 

stagevergoeding uitgesteld.  

Gewerkte uren  

Je vult het totale aantal uren in dat je per dag hebt gewerkt. Je noteert in kwartieren 

nauwkeurig, voor een kwartier noteer je 0,25, voor een half uur 0,5 en voor drie kwartier 

0,75. Noteer ook welke dag je naar school bent geweest. 

Ploegendienst 

Werk je in ploegendienst, overleg dan met je leerbedrijf welke van de percentages 

ploegentoeslag voor jou geldt.  

• 10% of 12,5% toeslag bij een systeem van twee ploegen met een vroege en een late 

dienst;  

• 15% of 20,5 % toeslag bij een systeem met drie of meer ploegen. (niet als je jonger bent 

dan 18 jaar) 

Niet gewerkte uren  

Vakantie  

Vul het aantal vakantie-uren in die je hebt opgenomen. Het vakantietegoed bouw je op per 

gewerkte tijd. Je vakantiesaldo vind je op je maandoverzicht. Vakantie kun je alleen 

opnemen met toestemming van je leerbedrijf. Je kunt vakantie ook opnemen als je niet bij je 

leerbedrijf kan werken, bijvoorbeeld omdat er een verplichte bedrijfssluiting geldt.  

Ziekte  

Als je ziek bent (geweest), vul je hier de uren in die je ziek bent geweest.  

• Ben je een gedeelte van de werkdag ziek en heb je daarvoor een aantal uren gewerkt 

(bijvoorbeeld 5 uur)? Dan vul je 5 uur in bij Gewerkte uren en 3 uur bij ziekte.  

• Ook bij ziekte op een schooldag, vul je ziekte-uren in.  

Bij niet, of te laat ziekmelden, krijg je geen ziektegeld uitbetaald.  

Feestdag  

Op alle erkende feestdagen krijg je doorbetaald. Voorwaarde is wel dat de feestdag valt op 

een dag waarop je gewoonlijk wél werkt én dat er bij het leerbedrijf niet gewerkt wordt. De 

nationaal erkende feestdagen in Nederland zijn: Nieuwjaarsdag, Koninginnedag, 2e 

Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, beide Kerstdagen, Bevrijdingsdag (eens per 5 

jaar, als op die dag algemeen vrij wordt gegeven).  

  



Versie 31-05-2018 

8 

 

6. Samenvatting spelregels  
Zowel bij HCFlex, het leerbedrijf en op het ROC gelden bepaalde spelregels, waaronder ook 

huishoudelijke regels en veiligheidsvoorschriften, waar je je aan moet houden.  

• Ieder leerbedrijf heeft eigen regels, bijvoorbeeld over werktijden of speciale kleding. Zorg 

dat je hiervan op de hoogte bent en houd je eraan.  

• Draag je veiligheidsschoenen tijdens je werkzaamheden bij het leerbedrijf.  

• Kom altijd op tijd: dit geldt natuurlijk voor het leerbedrijf, maar ook voor het ROC. Let erop, 

want het kan van invloed zijn op de beoordeling die je krijgt.  

• Het is belangrijk dat je de urenverantwoording goed invult. Als de urenverantwoording 

onvolledig of onjuist is ingevuld, of als je de urenverantwoording te laat hebt ingeleverd, heeft 

dat gevolgen voor de uitbetaling van je stagevergoeding.  

• Als je ziek bent, meld je dit voor aanvang van je werktijd bij je leerbedrijf of het ROC als het 

een schooldag is. Geef altijd vóór 10.00 uur telefonisch aan HCFlex door dat je ziek bent. Dit 

geldt ook als je tijdens je vakantie ziek wordt. Zie hiervoor hoofdstuk 4.  

• Bij herstel (na ziekte) moet je altijd vóór 10.00 uur HCFlex melden. Daarnaast meld je je 

beter bij je leerbedrijf en het ROC (mits je je daar ziek hebt gemeld).  

• Als je om een andere reden dan ziekte niet kunt komen werken, bijvoorbeeld omdat je naar 

de huisarts of de tandarts moet, bespreek je dit altijd vooraf met het leerbedrijf. Hetzelfde 

geldt als je vakantie of buitengewoon verlof wilt opnemen. Dit regel je altijd in overleg met 

jouw leerbedrijf en HCFlex.  

• Ga je verhuizen of heb je een nieuw telefoonnummer, geef je nieuwe gegevens dan door. 

• Als je problemen hebt bij jouw leerbedrijf, neem dan altijd contact op met HCFlex. Hij kan je 

helpen bij het vinden van een oplossing. Maak in ieder geval geen ruzie en loop nooit weg bij 

het leerbedrijf.  

 

 


