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Reikwijdte
Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op alle door de Onderwijsinstelling gesloten
onderwijsovereenkomsten met betrekking tot Educatie.
De meeste recente algemene bepalingen kan men opvragen bij de deelnemersbalie, dan wel
vinden op de website van de onderwijsinstelling onder: https://www.rocva/info voor
studenten/educatie.

Inrichting onderwijs en toets voorziening
Studieprogramma
Voor de inrichting van het onderwijs en de examenvoorziening van het overeengekomen
studieprogramma wordt verwezen naar de studiegids en/of de onderwijs - en examenregeling,
die jaarlijks voor aanvang van het studiejaar wordt vastgesteld (zie ook artikel 7.4.8. WEB)
Tijdvakken en onderwijslocaties
Het rooster en de onderwijslocatie worden bij aanvang van het studieprogramma door de
Onderwijsinstelling aan de deelnemer kenbaar gemaakt.
De Onderwijsinstelling behoudt zich het recht voor de onderwijslocatie om organisatorische of
onderwijsinhoudelijke redenen te wijzigen.
Wijzigingen van het rooster en/of de onderwijslocatie worden tijdig door de Onderwijsinstelling,
voorafgaand aan de onderwijsactiviteit, aan de deelnemer kenbaar gemaakt.

Verplichtingen Onderwijsinstelling
Voorkomen uitval onderwijsactiviteiten
De Onderwijsinstelling heeft een inspanningsverplichting om uitval van onderwijsactiviteiten te
voorkomen.
De Onderwijsinstelling spant zich in om niet genoten onderwijsactiviteiten als gevolg van uitval
op een ander tijdstip, dan wel in een andere vorm, aan te bieden.
Het uitvallen alsmede het inhalen van onderwijsactiviteiten worden aan de deelnemer bekend
gemaakt voorafgaand aan het uitvallen of inhalen van deze activiteiten.

Verplichtingen deelnemer
Aanwezigheidsplicht
De deelnemer is verplicht het studieprogramma volgens het voor hem geldende rooster te
volgen.
De deelnemer dient tijdig, dat wil zeggen voor aanvang van de onderwijsactiviteit, op de daartoe
aangewezen onderwijslocatie aanwezig te zijn.
Inspanningsverplichting
De deelnemer verplicht zich om door middel van voldoende inzet en toewijding een zodanige
studieprestatie te leveren, dat het overeengekomen studieprogramma in of binnen de
genormeerde studieduur met succes kan worden afgerond.
De deelnemer verplicht zich de toets, dan wel onderdelen van de toets, behorende bij het
overeengekomen studieprogramma, af te leggen.
Huisregels
De deelnemer houdt zich in de vestigingen van de Onderwijsinstelling en op de daaraan
verbonden terreinen aan de voorschriften die door de Onderwijsinstelling zijn vastgesteld.
De deelnemer is verplicht zich te onthouden van gedragingen die de goede gang van zaken in
de Onderwijsinstelling verstoren en kan hierop aangesproken door personeel van de
Onderwijsinstelling.
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Kosten
7.
De deelnemer is verplicht de overeengekomen kosten te betalen.
8.
Naast de overeengekomen kosten zijn ook de reiskosten voor rekening van de deelnemer,
ongeacht eventuele locatiewisselingen.

5.
1.
2.
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2.

Ziekte
Indien de deelnemer ten gevolge van ziekte verhinderd is het studieprogramma te volgen, dient
hij de Onderwijsinstelling op de ziektedag voor 09.00 uur te informeren;
Bij herhaalde afwezigheid kan de Onderwijsinstelling van de deelnemer verlangen een bewijs te
overleggen, waaruit de redenen blijken waarom hij niet in de gelegenheid was het
studieprogramma te volgen;

Disciplinaire maatregelen
De Onderwijsinstelling kan de deelnemer een disciplinaire maatregel opleggen indien deze de
algemeen geldende regels, normen en waarden niet naleeft. Dit is in ieder geval van toepassing
bij het overtreden van de huisregels en/of instellingsvoorschriften, het toebrengen van schade
of bij frequent verzuim van onderwijsactiviteiten.
Al naar gelang de zwaarte van de overtreding zal één van de volgende disciplinaire
maatregelen kunnen worden opgelegd:
Tijdelijke ontzegging onderwijsactiviteiten
De afdeling Educatie & Inburgering kan de deelnemer tijdelijk de deelname aan een
onderwijsactiviteit ontzeggen. Dit wordt zo spoedig mogelijk gemeld aan de Manager Educatie
& Inburgering.
Schorsen / Verwijdering
De afdeling Educatie & Inburgering kan de deelnemer voor bepaalde tijd schorsen. Gedurende
deze periode wordt de deelnemer van alle onderwijsactiviteiten uitgesloten. De Manager
Educatie & Inburgering kan de deelnemer definitief verwijderen van de Onderwijsinstelling.

7.
1.

2.
3.

8.
1.

Aansprakelijkheid Onderwijsinstelling
De aansprakelijkheid van de Onderwijsinstelling beperkt zich tot een schadevergoeding in geval
van het niet nakomen van deze overeenkomst door beëindiging van de bekostiging of
ontneming van rechten als bedoeld in artikel 2.1.3. onderscheidenlijk in artikel 6.1.4. of 6.2.2.
van de WEB jegens de Onderwijsinstelling. De maximale hoogte van deze schadevergoeding is
gelijk aan het betaalde les- en cursusgeld;
De Onderwijsinstelling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tussentijdse beëindiging van
deze overeenkomst op grond van definitieve verwijdering van de deelnemer van de
Onderwijsinstelling,
De Onderwijsinstelling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade door of aan
deelnemers die buiten haar verantwoordelijkheid is toegebracht. De Onderwijsinstelling
aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor het verlies, diefstal, verduistering en/of
beschadiging van bezittingen of eigendommen van deelnemers, zowel in als bij de instelling of
tijdens de onderwijstijd. Een en ander geldt ook m.b.t. les vervangende en niet-lesgebonden
activiteiten, waaronder tevens excursies en schoolreizen.

Looptijd Onderwijsovereenkomst
Inwerkingtreding
De overeenkomst treedt in werking op de ingangsdatum die in de overeenkomst is opgenomen.
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Beëindiging
2.
De overeenkomst eindigt als:
 de genormeerde studieduur van het overeengekomen studieprogramma is verstreken;
 de afsluiting van het studieprogramma, waarop deze overeenkomst betrekking heeft, heeft
plaatsgevonden;
 de deelnemer zich wenst uit te schrijven bij de Onderwijsinstelling;
 de Onderwijsinstelling en de deelnemer hierover onderling overeenstemming hebben;
 de deelnemer overlijdt;
 jegens de Onderwijsinstelling de bekostiging van het overeengekomen studieprogramma
wordt beëindigd of de rechten van het overeengekomen studieprogramma worden ontnomen
als bedoeld in artikel 2.1.3. onderscheidenlijk in artikel 6.1.4. of 6.2.2. van de WEB;
 partijen ten gevolge van overmacht niet in staat zijn de jegens elkaar aangegane
verplichtingen na te komen;
 de deelnemer wordt verwijderd.
3.
Als de deelnemer de overeenkomst tussentijds wenst te beëindigen dient dit schriftelijk te
geschieden. De schriftelijke uitschrijving dient 1 maand voorafgaande aan de beëindiging van
de cursus te zijn ontvangen door de Onderwijsinstelling. Na de desbetreffende datum dient aan
de volledige financiële verplichtingen te worden voldaan.
4.
5.

9.
1.
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Wijziging overeenkomst
Indien de deelnemer niet binnen de gestelde studieduur het overeengekomen studieprogramma
met goed gevolg heeft afgesloten, kunnen partijen overeenkomen dat de
onderwijsovereenkomst wordt verlengd.
In geval gedurende het opleidingstraject wijzigingen betreffende niveau, studievorm of
studierichting, dan wel een combinatie hiervan, van toepassing zijn, dan zullen partijen een
nieuwe onderwijsovereenkomst sluiten.

Slotbepalingen
Onvoorzien
In die gevallen waarin de onderwijsovereenkomst dan wel andere overeenkomsten, regelingen
en documenten waarnaar in de onderwijsovereenkomst en/of deze algemene bepalingen wordt
verwezen niet voorzien, beslist het bevoegd gezag.
Hardheidsclausule
In die gevallen waarin toepassing van enige bepaling of voorschrift van de onderwijs
overeenkomst dan wel andere overeenkomsten, regelingen en documenten waarnaar in de
onderwijsovereenkomst en/of deze algemene bepalingen wordt verwezen, de deelnemer
onbedoeld zwaar treft of kennelijk onredelijk voor hem uitwerkt, kan de Manager Educatie &
Inburgering op verzoek van de deelnemer daarvan afwijken.

Toepasselijk recht en geschillen
Op de onderwijsovereenkomst Educatie, eventuele bijlagen en deze Algemene bepalingen is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Als de student vindt dat deze overeenkomst onjuist of onzorgvuldig is toegepast kan hij zich in
eerste instantie wenden tot de afdeling Educatie & Inburgering. Als dit niet tot een bevredigende
oplossing leidt, kan de student zich wenden tot de Manager Educatie & Inburgering.
Tegen een besluit van de Manager Educatie & Inburgering kan de student een klacht indienen
volgens het Klachtenreglement van de onderwijsinstelling. Het Klachtenreglement staat op de
website van de onderwijsinstelling.
***
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