
Informatie voor leerbedrijven  
over digitaal ondertekenen POK

Vanaf september 2018 laat ROC Midden Nederland praktijk-overeenkomsten 
(POK’s) digitaal ondertekenen door student en het leerbedrijf. 

De belangrijkste reden om dat te doen is efficiencyverbetering voor studenten, 
leerbedrijven en het ROC. Er hoeft geen papier meer heen en weer geschoven te 
worden tussen partijen en zodra student en bedrijf getekend hebben ontvangen 
beiden digitaal een getekend exemplaar voor hun archief.

HOE WERKT HET?
Nadat student en leerbedrijf elkaar gevonden hebben leggen 
wij de POK vast in ons systeem en bieden we die aan voor 
ondertekening:

1.  Eerst ontvangt de student een e-mail met een link 
waarmee hij de POK kan ondertekenen. Hij doet dat met 
zijn DigiD, dus niet met een ‘natte handtekening’.

2.  Zodra de student getekend heeft ontvangt de  

 
contactpersoon van het leerbedrijf een e-mail met een 
link waarmee hij kan tekenen. De contactpersoon tekent 
door een krabbel te zetten.

Onderaan de POK staan de ‘handtekeningen’ van de drie 
ondertekenaars. Bij de student staat Auth: DigiD, wat 
aangeeft dat hij met zijn DigiD getekend heeft. Er staat dus 
geen echte handtekening.

WAT VRAGEN WIJ VAN U?
Om de POK door de juiste, tekenbevoegde, medewerker van 
het leerbedrijf te laten tekenen moeten wij over de naam en 
het e-mailadres van die persoon beschikken. Anders kunnen 
we het ondertekenverzoek niet naar hem/haar sturen.

Daarom krijgt de student een aantal weken voor aanvang van 
de BPV een aanvraagformulier waarop deze gegevens door 
de student ingevuld moeten worden. Wij vragen u erop toe 
te zien dat deze gegevens correct worden ingevuld.

Het onderste deel van de POK met de handtekeningen van student, leerbedrijf en school.

Een deel van het aanvraagformulier dat de student moet ingeven. De gele velden zijn verplicht.



DIGITAAL ONDERTEKENEN VAN POK IN NOTENDOP
Uw bedrijf wordt Leerbedrijf voor een student van ROC Midden Nederland.
De student en het Leerbedrijf sluiten een praktijkovereenkomst (POK).

   De student geeft naam en e-mailadres door van de (juiste en tekenbevoegde) contactpersoon  
van het Leerbedrijf aan ROC MN. U helpt hierbij.

   ROC MN maakt en ondertekent een POK, die digitaal door alle partijen ondertekend wordt: 
  Student ‘tekent’ POK met DigiD (via link in e-mail) 
   Contactpersoon Leerbedrijf tekent POK (via link in e-mail)

   Uw bedrijf krijgt een digitaal exemplaar met drie ‘handtekeningen’ voor uw archief.
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