OPLEIDINGSBLAD REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM NIJMEGEN
Onderwijsovereenkomstnummer:

Opleidingsblad behorende bij de onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet educatie en beroepsonderwijs die is gesloten
tussen

Kwalificatie:
CREBO-code:
Variant:
Niveau:
Leerweg:
Studievorm:
Intensiteit:
Keuzedeel:
Identificatiecode:
Keuzedeel:
Identificatiecode:
Startdatum:
Verwachte einddatum:

be

en
Naam student:
Eigennaam:
M/V:
Geboortedatum en –plaats:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Studentnummer:
hierna te noemen: 'de student'
De opleidingsinschrijving
De student wordt ingeschreven voor de volgende opleiding: 1

, in de functie

el
d

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
Onderwijsdirecteur

2

or

De op dit opleidingsblad ingevulde gegevens zijn juist en met goedvinden van de student tot stand gekomen conform de van toepassing zijnde
algemene voorwaarden. ³
De algemene voorwaarden behorend bij de onderwijsovereenkomst blijven onverkort van kracht (te raadplegen via www.roc-nijmegen.nl).
Namens het bevoegd gezag:
ROC Nijmegen

Vo

Plaats:
D atum:

1 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.
Als jouw bovenstaande opleidingsgegevens niet kloppen, neem dan binnen tien werkdagen per e-mail contact op met de studentenadmi
nistratie (onderwijsovereenkomst@roc-nijmegen.nl) onder vermelding van jouw naam, studentnummer en
onderwijsovereenkomstnummer.
³ Alle eventuele voorgaande opleidingsbladen zijn hiermee vervallen.
2
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Toelichting Opleidingsblad
Dit opleidingsblad geeft de actuele opleidingsgegevens weer. Je krijgt dit opleidingsblad omdat het
onderwijsteam in overleg met jou nieuwe opleidingsgegevens heeft aangeleverd. Van onderstaande
wijzigingen in jouw opleidingsgegevens sturen wij een melding naar DUO.

Je ziet dit op je opleidingsblad terug door:
•
•
•

Een gewijzigde crebocode
Een gewijzigde omschrijving van je Kwalificatie(dossier)
Eventueel een gewijzigd kwalificatieniveau

Overstap van BOL naar BBL of omgekeerd
Je ziet dit op je opleidingsblad terug door:
Een gewijzigde leerweg

be

•

el
d

Overstap of doorstroom binnen het kwalificatiedossier

Van student naar extraneus

Je ziet dit op je opleidingsblad door:

Een gewijzigde studievorm: er staat dan 'extraneus'
Een gewijzigde intensiteit: er staat dan 'n.v.t.'

or

•
•

Studieverlenging

Je ziet dit op je opleidingsblad door:
•

Een gewijzigde verwachte einddatum.

Vo

Keuzedeel

Je ziet dit op je opleidingsblad door:
•
•

Een toegevoegd keuzedeel.
Bij verwijdering van een keuzedeel ontvang je een nieuw opleidingsblad.
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