OWO

ONDERWIJSOVEREENKOMST
REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM NIJMEGEN
Onderwijsovereenkomstnummer:

or
be
el
d

Ondergetekenden:

De Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Nijmegen, gevestigd in Nijmegen, hierna te noemen:
'ROC Nijmegen', in dit geval krachtens volmacht van het College van Bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd
door
, in de functie Onderwijsdirecteur

en

Naam student:
Eigennaam:
Geboortedatum en -plaats:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Hierna te noemen: 'de student'

Studentnummer:
M/V:

indien student minderjarig is, vertegenwoordigd door:
Naam:
Straat en huisnummer:
Postcode en plaats:
Komen als volgt overeen:
Dit opleidingsblad vormt samen met de daarbij behorende algemene voorwaarden de onderwijsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel
8.1.3 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Als ROC Nijmegen het opleidingsblad voor de tweede of daaropvolgende keer uitgeeft
en daarbij de in de algemene voorwaarden geregelde procedure volgt, hoeft dit niet opnieuw ondertekend te worden.
Het nieuwe opleidingsblad vervangt het voorgaande opleidingsblad.
De opleidingsinschrijving
De student wordt ingeschreven voor de volgende opleiding en/of examenvoorziening:
Kwalificatie:
CREBO-code:
Niveau:
Studievorm:
Startdatum:

Variant:
Leerweg:
Intensiteit:
Verwachte einddatum:

1

De student verklaart zich bekend met de verplichting tot het betalen van lesgeld en/of cursusgeld op grond van de Les- en
cursusgeldwet. 2

Vo

Aanvaarding algemene voorwaarden en overige documenten
De student en/of ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) verklaart/verklaren kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de
bij dit opleidingsblad behorende algemene voorwaarden en de documenten (waaronder het Studentenstatuut) waarnaar
in de algemene voorwaarden wordt verwezen. 3
Na kennisneming van de inhoud, aldus overeengekomen en in tweevoud
ROC Nijmegen

Student

Wettelijke vertegenwoordiger van de student

Plaats:
Datum:

Plaats:
Datum: …… /...... /………..

Plaats:
Datum: …… /...... /………..

*Indien minderjarig tekent de student en ook de wettelijke vertegenwoordiger
1
2
3

Als jouw bovenstaande opleidingsgegevens niet kloppen, neem dan binnen tien werkdagen per e-mail contact op met de studentenadministratie
(onderwijsovereenkomst@roc-nijmegen.nl) onder vermelding van jouw naam, studentnummer en onderwijsovereenkomstnummer.
Wijzigingen van het opleidingstraject zoals vermeld op dit opleidingsblad kunnen gevolgen hebben voor het recht op studiefinanciering en de OV-studentenkaart. Kijk
voor meer informatie op www.duo.nl/particulier/mbo-er.
De algemene voorwaarden zijn voor het sluiten van de overeenkomst aan de student ter hand gesteld. Daarnaast zijn de algemene voorwaarden en de daarin genoemde
documenten te raadplegen op www.roc-nijmegen.nl.
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