VOORBEELD
ONDERWIJSOVEREENKOMST
REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM NIJMEGEN

Ondergetekenden:
1.
Onderwijsinstelling
De Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Nijmegen, gevestigd te Nijmegen
hierna te noemen: ROC Nijmegen
te dezen krachtens volmacht van het College van Bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
Onderwijsdirecteur ROC Nijmegen
en
2.

Student/cursist
Naam:
M/V:
Geboortedatum:

datum inschrijving:
deelnemernummer:
te:

Straat:
Postcode:

huisnummer:
woonplaats:

gelet op:
artikel 8.1.3. van de Wet van 31 oktober 1995, houdende bepalingen met betrekking tot educatie en het beroepsonderwijs
(Wet Educatie en Beroepsonderwijs, hierna te noemen: WEB), Staatsblad 1995/nr.501;
in aanmerking nemende dat:
aan de inschrijving van de deelnemer bij ROC Nijmegen een overeenkomst tussen ROC Nijmegen en de deelnemer ten
grondslag dient te liggen;

komen overeen:
Artikel 1 Opleiding
Het ROC Nijmegen stelt de deelnemer in de gelegenheid de volgende opleiding, dan wel het deel van de opleiding waarop de
inschrijving betrekking heeft, te volgen.
Naam educatie opleiding: Educatie gericht op breed maatschappelijk functioneren of sociale redzaamheid
De onderhavige overeenkomst heeft betrekking op: Nederlands/Rekenen/Dig. Vaardigh.
Artikel 2 Duur en omvang van de opleiding/deel van de opleiding
De opleiding, dan wel het deel van de opleiding, vangt aan op
en omvat de studietijd die voor deze opleiding staat,
of een gedeelte daarvan, conform het gestelde in artikel 7.2.4. lid 5 van WEB en/of conform de beschikking tot het volgen van
een inburgeringsprogramma. De einddatum wordt vastgesteld op
.
Artikel 3 Inrichting educatieve programma
De instelling draagt er zorg voor dat het programma zodanig is ingericht dat de deelnemer een optimaal niveau kan bereiken.
Artikel 4 Algemene inspanningsverplichting deelnemer
De deelnemer spant zich in zoals van hem/haar met het oog op het bereiken van een optimaal niveau redelijkerwijs
verwacht mag worden.
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Artikel 5 Verplichting afleggen toets
De deelnemer is verplicht om deel te nemen aan de bij het programma behorende toetsen.
Artikel 6 Certificaat
Indien deelnemer (een deel van) de opleiding heeft afgerond reikt de instelling een certificaat uit waaruit de aard van de
opleiding en de afronding daarvan genoegzaam lijkt.
Artikel 7 Algemene voorwaarden en studentenstatuut
Onderdeel van de overeenkomsten maken uit:
1. Algemene voorwaarden behorende bij de onderwijsovereenkomst van ROC Nijmegen
2. Het studentenstatuut van ROC Nijmegen
Artikel 8 Toestemming deelnemer informatieverschaffing aan gemeente
De deelnemer geeft de instelling toestemming de gemeente, zowel schriftelijk als mondeling, op de hoogte te stellen van de
voortgang van de deelnemer aan het educatieve programma, en van het resultaat van de toetsen en/of examens(s), alsmede
van het einde van de overeenkomst dan wel van (tussentijdse) beëindiging van deze overeenkomst op grond van artikel 7.
Artikel 9 Toelichting
Aan de deelnemer is voor ondertekening van de overeenkomst een mondelinge toelichting gegeven in voor hem/haar
begrijpelijke taal.

Na kennisneming van de inhoud, aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt
ROC Nijmegen

Student

Plaats: Nijmegen
Datum:

Plaats:
Datum: ....../....../........
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