Verplichte bijlage bij BPVO voor stagiairs particuliere beveiliging
Partijen;
 De aspirant-beveiliger zonder arbeidsovereenkomst, hierna te noemen stagiair,
 De ouder / wettelijk vertegenwoordiger van de stagiair, indien de stagiair op de datum van ondertekening
minderjarig is.
 De onderwijsinstelling.
 De werkgever / het erkende leerbedrijf.
Het betreft een (*):
o stagiair die in het kader van een opleiding in de beroepsopleidende leerweg (BOL) of de derde leerweg
praktijkervaring als beveiliger opdoet bij de werkgever
o proefplaatsing door UWV WERKbedrijf of een andere re-integratie verantwoordelijke instelling
(*) Aanvinken wat van toepassing is
Overeengekomen is het volgende:
 de stage heeft tot doel het onder begeleiding opdoen van relevante ervaring binnen een erkend leerbedrijf;
 de verantwoordelijkheid voor de stagiair berust bij de onderwijsinstelling;
 voor de invulling van de begeleiding van de stagiair, zoals genoemd in de wet Educatie en Beroepsonderwijs,
wordt verwezen naar het BPV-protocol;
 de stage heeft een opleidend en voorbereidend karakter tot beginnend beveiliger;
 de werkgever zet de stagiair boven de sterkte in;
 de werkgever zet de stagiair niet-facturabel in;
 de werkgever wijst per stagiair één praktijkopleider aan die in bezit is van het grijze legitimatiebewijs en die
de training van ECABO of eX:plain voor praktijkopleiders in de particuliere beveiliging gevolgd heeft;
 de werkgever plaatst per dag zoveel stagiairs als er praktijkopleiders zijn, zodat een één-op-één begeleiding
gegarandeerd is;
 er is tussen de crebo-gecertificeerde onderwijsinstelling, de werkgever en de stagiair een volledig ingevulde
BPVO, inclusief verplichte bijlage, afgesloten, waarin ten minste de begin- en einddatum van de stage zijn
vastgelegd;
 de werkgever ziet er op toe dat de stagiair herkenbaar het vignet ‘Stagiair’ op het uniform draagt;
 met uitzondering van de bepalingen opgenomen in hoofdstuk 3 van de cao voor de particuliere beveiliging, is
de cao verder op de stagiair niet van toepassing
 indien er sprake is van een proefplaatsing, dan eindigt deze proefplaatsing twee maanden na de
ingangsdatum van de BPVO. Bij een proefplaatsing heeft de werkgever de intentie de stagiair na deze twee
maanden een arbeidscontract conform CAO aan te bieden,
 alle partijen zijn op de hoogte van de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
(RPBR) waarin gesteld wordt dat een legitimatiebewijs wordt afgegeven voor een periode van maximaal 12
maanden.

Overeengekomen te: ……………………………….. Datum: ….………………………………………………………………

Handtekening namens onderwijsinstelling: ………………..……………………………………………………………….
Handtekening namens werkgever: ……………………………….…………………………………………………………….
Handtekening stagiair: ………………………………………………………………………………………………………………
Handtekening ouder / wettelijk vertegenwoordiger: ………………………..................................................
(bij minderjarigheid van de stagiair)

e-mail: info@platformbeveiliging.nl

