Onderwijsovereenkomst Scalda

zoals vastgesteld door het bevoegd gezag op 20 mei 2020

instemming Studentenraad 14 mei 2020

Ondergetekenden:
1.

De onderwijsinstelling:
Scalda, Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, gevestigd te Terneuzen
Opleidingslocatie: …………………………………………… te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door cluster…………. in de persoon van (naam en
voorletters): ........................................................., hierna te noemen: “de onderwijsinstelling”.

En:
2.

De student:
Studentnummer: ………………………………
volledige achternaam: ……………………
voorletters:……………………
adres: ………………………………………
postcode: ……………………
geboortedatum: ……………………………
geboorteplaats: …………….
Bij minderjarigheid tevens de wettelijke vertegenwoordiger:
naam: ………………………………………..
voorletters:…………………..
adres: ………………………………………
postcode: ……………………

roepnaam: …………………………………
woonplaats: ……………………………….
nationaliteit: ……………………………….

geslacht: m/v

woonplaats: ……………………………….

3.

De student wordt ingeschreven in een domein, kwalificatiedossier, kwalificatie, beroepsopleiding, uitstroomrichting van een beroepsopleiding of deel
van een beroepsopleiding of Vavo.1
naam (domein): …………………………………………………………………………………………………………..
studierichting: ……………………………………………………………………………………………………………
crebonummer: ……………………………………
kwalificatie / opleiding / uitstroom: …………………………………………………………………………………….
niveau:
intensiteit:
leerweg:
o1 o2
o3
o 4 / MAVO
o voltijd
o beroeps opleidend (BOL)
o 5 (HAVO) o 6 (VWO)
o deeltijd
o beroeps begeleidend (BBL)
o examendeelnemer
o (niet-bekostigd) overig onderwijs (OVO)

4.

Het opleidingstraject waarop deze overeenkomst betrekking heeft voldoet:
o aan de eisen van paragraaf 2.2 van de Wet Studiefinanciering 2000
o aan de eis om , via de belastingdienst in aanmerking te komen voor een toeslag kindgebonden budget (voor studenten onder de 18 jaar) op grond van de Wet
op het Kindgebonden Budget.
o aan geen van bovenstaande (Dit geldt standaard voor de BBL leerweg, de OVO leerweg, Vavo en inschrijving als examendeelnemer)
Indien onder 4 is vastgesteld dat de opleiding voldoet aan een van beide regelingen, houdt dit niet in dat de student zonder meer recht heeft op studiefinanciering of een toeslag
kindgebonden budget. Aan deze vaststelling kunnen geen rechten worden ontleent. Wijzigingen in het opleidingstraject kunnen gevolgen hebben voor het mogelijke recht op deze
regelingen.

5.

De opleiding waarop deze overeenkomst betrekking heeft duurt:
Van aanvangsdatum: …………………… tot einddatum: …………………………………. De (totale)studielast bedraagt ……………. Klokuren
De einddatum wordt vermeld in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) of (Plan van toetsing en afsluiting (PTA )bij Vavo, deze staat op www.scalda.nl en MijnScalda. Het aantal
vermelde klokuren is het totaal voor de gehele opleiding; indien genoemde opleidingsperiode korter is, is het aantal klokuren naar rato.

6a.

Vrijstellingen – Indien van toepassing zijn vrijstellingen, in een addendum, door de examencommissie vastgesteld.

6b.

Passend onderwijs:(extra) begeleiding/ondersteuning – Indien van toepassing zijn aanvullende afspraken hierover vastgelegd in een addendum.

6c.

Entreeopleiding – Indien van toepassing zijn aanvullende afspraken hierover vastgelegd in een addendum.

6d.

Keuzedelen –
O student heeft keuzedelen gekozen: de aanvullende afspraken hierover zijn vastgelegd in een addendum.
O student heeft nu nog geen keuze gemaakt, maar maakt deze op een later tijdstip. Indien de student kiest, wordt dit vastgelegd in een addendum.

7.

Ontbindende voorwaarden - Indien voor toelating tot de opleiding bij Scalda een diploma vereist is dat de student niet heeft behaald wordt deze overeenkomst
als ontbonden beschouwd. Verdere ontbindende voorwaarden zijn opgenomen in de vigerende Algemene Voorwaarden2.

8.

Betaling van les- c.q. cursusgeld – student verklaart zich bekend met de verplichting tot het betalen van les- of cursusgeld op grond van de Les- en
cursusgeldwet.

9.

Slotbepaling
a. In de gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet kunnen de onderwijsinstelling en de student in onderling overleg een regeling treffen.
b. Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst, die niet in overleg kunnen worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
c. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing
d. Persoonsgegevens kunnen op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming gedeeld worden met andere instanties en organisaties.

10. Ondertekening - Ondergetekenden verklaren zich akkoord met de vorenstaande gegevens en verklaren voorts hierbij, op grond van die gegevens, in de zin
van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs een onderwijsovereenkomst te sluiten, met inachtneming van het document “Onderwijs- en Examenregeling”.
Ondergetekenden verklaren akkoord te gaan met de voor de opleiding van toepassing zijnde vigerende Algemene Voorwaarden2 en, indien van toepassing met
de afspraken verwoord in het addendum/ de addenda en deze te hebben ontvangen / te hebben ingezien.
datum:
plaats:
De onderwijsinstelling:

datum:

De student:

en bij minderjarigheid: de wettelijke vertegenwoordiger. Door ondertekening stem ik ermee in dat de
minderjarige student zelfstandig de praktijkovereenkomsten in deze opleiding ondertekent.
datum:

1
2

Tijdens het MBO opleidingstraject kan deze overeenkomst worden aangevuld met een addendum met informatie over een nieuwe keuze die door de student is gemaakt.
De vigerende Algemene Voorwaarden (MBO / Vavo / educatieve trajecten) worden op verzoek uitgereikt of kunnen worden geraadpleegd op de website; www.scalda.nl en MijnScalda

Scalda mei 2018

