
Digitaal 
ondertekenen

van praktijkovereenkomsten 



Het Deltion College stapt vanaf april 2021 over op 
digitale ondertekening van praktijkovereenkomsten.  
Dit betekent dat alle praktijkovereen komsten  
van Deltion vanaf deze datum digitaal worden  
ondertekend door het leerbedrijf én de student. 

Waarom digitaal ondertekenen?

De digitale handtekening versnelt het proces rondom het ondertekenen  

van de POK. Het voorkomt gesleep met papier en bespaart de student  

en het leerbedrijf veel tijd. Met digitaal ondertekenen heeft u de POK  

in een handomdraai getekend.

Hoe werkt het? 

• U ontvangt per mail de POK.

• Via een link in de mail kunt u de POK digitaal ondertekenen. 

• Nadat uw handtekening is geplaatst verstuurt u met één druk 

op de knop de overeenkomst retour.

• De student ontvangt gelijktijdig dezelfde e-mail.

• Zodra de POK door beide partijen is ondertekend ontvangt 

u van ons per e-mail een digitaal exemplaar voor uw archief.

Wat vragen wij van u als leerbedrijf?

Om de POK door de juiste medewerker van het leerbedrijf te laten tekenen 

hebben wij de naam en het e-mailadres van degene die de POK namens  

het bedrijf tekent nodig. De student of de bpv-begeleider zal u hierom vragen. 

Deze gegevens hebben wij voor elke afzonderlijke POK nodig.

Is een digitale handtekening rechtsgeldig? 

De rechtsgeldigheid van uw digitale handtekening is gelijk aan een  

traditioneel geplaatste handtekening. Uiteraard is dit gehele proces 

goed beveiligd. 

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de onderwijsadministratie  

door een mail te sturen naar OA@deltion.nl. 

Belangrijk

• Kloppen de gegevens in de POK niet? Laat het ons  

weten door een mail te sturen naar oa@deltion.nl. 
• De link voor het ondertekenen is één maand geldig.  

We versturen om de zeven dagen een reminder. Lukt de 

ondertekening binnen deze termijn niet? Dan zoeken wij 

uit waar dit aan ligt en wordt de (gewijzigde) overeenkomst 

opnieuw ter ondertekening aan beide partijen aangeboden. 

• Komt u in aanmerking voor subsidies? Dan kunt u bij uw 

aanvraag gebruik maken van het digitale exemplaar van  

de POK.
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