VOORBEELD STUDIEKOSTENOVEREENKOMST
De partijen:
1. <naam werkgever>, gevestigd te <plaats>, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door
<naam contactpersoon>, hierna  te  noemen  ”Werkgever”;;
en
2. <naam werknemer>, wonende te <plaats>, aan de <adres>, geboren op <geboortedatum>,
hierna  te  noemen  ”Werknemer”;;
IN AANMERKING NEMENDE DAT:
- werkgever de kosten van de opleiding, waaronder de lesgelden, het boekengeld, het
examengeld en de reiskosten (volgens de forfaitaire reiskostenvergoeding), alsmede de
loonkosten (voor zover de opleiding in de gebruikelijke arbeidstijd plaatsvindt) aan werknemer
zal voorschieten;
- werknemer in het kader van de uitoefening van zijn functie de opleiding <naam opleiding> gaat
volgen;
- dat partijen overeenkomen dat werknemer de in de considerans bedoelde kosten aan
werkgever onder voorwaarden zal terugbetalen, een en ander zoals in deze overeenkomst zal
worden vastgelegd;
KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:
1. Indien de arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief van werknemer, is werknemer verplicht het uit
de artikelen 2 en 3 voortvloeiende bedrag aan werkgever terug te betalen.
2. De werkgever zal indien zich een situatie voordoet zoals bedoeld in artikel 3 aan de werknemer
een overzicht verstrekken van alle kosten van de opleiding, waaronder in ieder geval zal zijn
begrepen de cursusgelden, het boekengeld, de lesgelden, het examengeld en de reiskosten van
de werknemer (volgens de forfaitaire reiskostenvergoeding), alsmede de loonkosten (voor zover
de opleiding in de gebruikelijke arbeidstijd heeft plaatsgevonden). Desgewenst zal de werkgever
de kosten van de opleiding aan de werknemer deugdelijk specificeren. Ook indien specificatie
overigens nog niet heeft plaatsgevonden, is werkgever indien zich de situatie voordoet zoals
bedoeld in artikel 3, gerechtigd tot invordering van het door de werknemer verschuldigde bedrag
over te gaan.
3.1 Indien de beëindiging van de arbeidsovereenkomst plaatsvindt op initiatief van werknemer binnen
een jaar na het behalen van het diploma of het afsluiten of (tussentijds) beëindigen (op welke
wijze dan ook) van de opleiding zal werknemer 75% van de kosten van de opleiding aan
werkgever terugbetalen; ingeval de beëindiging plaatsvindt binnen twee jaar, zal werknemer 50%
van de kosten van de opleiding aan werkgever terugbetalen; indien de beëindiging plaatsvindt
binnen drie jaar, zal werknemer 25% van de kosten van de opleiding aan werkgever terugbetalen.
De aan de werkgever uitgekeerde ESF zal nooit worden teruggevorderd bij de werknemer.
3.2 Voor het bepalen van het ingangstijdstip voor de berekening van de periode van een jaar, twee of
drie jaar zal, indien in een geval keuze bestaat het laatste in de tijd gelegen moment bepalend
zijn.

paraaf werknemer

paraaf werkgever

3.3 Werkgever zal zijn gerechtigd steeds bij de eindafrekening tot (gedeeltelijke) verrekening over te
gaan.
4. De kosten welke gepaard gaan met de invordering van hetgeen werknemer aan werkgever op
basis van deze overeenkomst verschuldigd mocht zijn, komen geheel voor rekening van
werknemer.

Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt, per pagina geparafeerd en ondertekend op
<datum vermelden> te <plaatsnaam vermelden>.

Werknemer

Werkgever
Ten deze vertegenwoordigd door

De  heer/mevrouw  ………………..

