ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS
ONDERGETEKENDEN:
De onderwijsinstelling:
1.Stichting voor educatie en beroepsonderwijs Zadkine, gevestigd te
3068 AV Rotterdam, Marten Meesweg 50, vertegenwoordigd door
de direct verantwoordelijke directeur:
Naam en voorletters :
Directeur van
:
Postadres
:
en de deelnemer (id)
:
2.Achternaam
:
Voorletters
:
Eerste voornaam
:
Geboren
:
Geslacht
:
Adres
:
Postcode, Woonplaats :

4. Indien deze overeenkomst betrekking heeft op een
experimentele opleiding en deze opleiding moet voortijdig
worden beëindigd, kan de deelnemer instromen in een verwante
opleiding, van gelijke duur, gelijk niveau, gelijke leerweg een een
gelijkwaardige beroepspraktijkvorming als de opleiding in het
kader van het experiment.

en bij minderjarigheid de wettelijke vertegenwoordiger:
3.Naam
:
Adres
:
Postcode, Woonplaats :

De artikelen zoals vermeld in de bijlage behorend bij deze
overeenkomst, geldig per 1 augustus 2011, zijn van toepassing.

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN IN TWEEVOUD OPGEMAAKT
Plaats
Datum

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:
Artikel 1 De opleiding
De deelnemer wordt behoudens het bepaalde in artikel 4
ingeschreven in het beroepsonderwijs en wel in de volgende
opleiding overeenkomstig artikel 3, lid 1:
- Naam opleiding
:
- Code opleiding
:
- Leerweg, niveau
:
Artikel 2 Duur en omvang van de opleiding
1.De opleiding vangt aan op :
en eindigt op
:
(met inachtneming van het bepaalde in artikel 25 en 26 van de
onderwijsovereenkomst)
2.De opleiding waarop deze overeenkomst betrekking heeft voldoet
- aan de eisen van de Wet studiefinanciering 2000;
- aan de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en
schoolkosten.
3.Op grond van het voorgaande lid kan geen aanspraak gemaakt
worden op een uitkering of tegemoetkoming in de
studiefinanciering. Nadere informatie over studiefinanciering en
tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten is verkrijgbaar
op de deelnemersadministratie of www.ib-groep.nl
Artikel 3 Inhoud en inrichting van de opleiding
1. a.Uitgangspunten voor de inhoud van de opleiding zijn de door
de onderwijsinstelling gehanteerde regeling van het onderwijs en
de examens en overeenkomsten met subsidiegevers en het
bedrijfsleven.
b.De onderhavige overeenkomst heeft betrekking op

2. Waar in deze overeenkomst sprake is van 'opleiding' wordt
daarmee bedoeld de opleiding zoals overeengekomen in
artikelen 1, 2 en 3 lid 1.
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3. Indien de deelnemer volgens lid 1 is ingeschreven voor
uitsluitend bij de opleiding behorende examenvoorzieningen zijn
van de Voorwaarden Onderwijsovereenkomst alleen van
toepassing de artikelen:
10 (Examens en getuigschriften), 13 (Inzagerecht), 16 (Kosten
opleiding), 17 (Verplichting afleggen examens), 18 (Verplicht
gedrag), 23 (Verwijdering deelnemer van de onderwijsinstelling),
24 (Aansprakelijkheid onderwijsinstelling), 25 (Wijziging van de
overeenkomst), 26 (Einde overeenkomst) en 27 (Slotbepaling).

: Rotterdam
:

