Onderwijsovereenkomst 2018-2019
Algemene Voorwaarden
-

Waar in deze overeenkomst hij/zijn staat vermeld,
kan ook zij/haar worden gelezen.
Waar student staat, wordt in geval van
minderjarigheid ook zijn wettelijke
vertegenwoordiger bedoeld.
De studentenraad van Wellantcollege heeft
ingestemd met de model onderwijsovereenkomst
van Wellantcollege

Artikel 1
Aard van de overeenkomst
1. De Algemene Voorwaarden vormen samen met het
opleidingsblad de onderwijsovereenkomst (OOK) als
bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet educatie en
beroepsonderwijs.
2. Het opleidingsblad is een onlosmakelijk onderdeel
van deze overeenkomst. Overal waar in deze
overeenkomst ‘opleiding’ staat, wordt de opleiding
bedoeld zoals vermeld op het opleidingsblad.
3. De opleidingsgegevens zoals opgenomen in artikel 1
van het opleidingsblad kunnen gedurende de
opleiding met wederzijdse instemming van partijen
worden gewijzigd of aangevuld. Het opleidingsblad
wordt dan gedurende de looptijd vervangen door
een nieuw opleidingsblad (mutatieblad), dat
Wellantcollege per email of schriftelijk stuurt naar
de student.
4. Als de student niet akkoord gaat met de inhoud van
het nieuwe opleidingsblad, al dan niet omdat de
aangepaste opleidingsgegevens niet correct zijn
weergegeven, dan moet hij dit binnen tien
schooldagen schriftelijk of mondeling aan zijn coach
doorgeven. De opleidingsgegevens worden in
dergelijk geval gecorrigeerd. In dit geval blijft de
student de opleiding volgen zoals vermeld op het
vorige opleidingsblad. Als de student niet binnen de
afgesproken termijn reageert, vervangt het nieuwe
opleidingsblad het vorige opleidingsblad en wordt
daarmee een onlosmakelijk onderdeel van de OOK.
5. De student heeft altijd recht op inzage in het eigen
dossier.
6. De Algemene Voorwaarden kunnen voorafgaand
aan elk schooljaar gewijzigd worden.
7. De student krijgt, bij wijziging van de voorwaarden,
deze aan het begin van het schooljaar uitgereikt.

Artikel 2
Inhoud en inrichting
1. De inhoud en inrichting van de opleiding en
examenvoorzieningen staan in de Onderwijs- en
Examenregeling (OER) en studiegids. Deze zijn in te
zien en te downloaden op Examinering mbo1
2. Uitgangspunt voor de inhoud van de opleiding is het
landelijk geldende kwalificatiedossier.
3. Van de opleiding op basis van de herziene
kwalificatiedossiers maken keuzedelen een
onlosmakelijk onderdeel uit. Het volgen van
keuzedelen en afsluiten met een examen is een
verplicht onderdeel van de opleiding. De student
kiest bij aanvang of gedurende de opleiding
keuzedelen. Wanneer een student een keuze maakt
om een keuzedeel te gaan volgen, wordt dit
geregistreerd op het opleidingsblad dat een
onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de
onderwijsovereenkomst. Als de student later in zijn
opleiding een keuze voor een keuzedeel maakt, dan
wordt er een nieuw opleidingsblad bij de
onderwijsovereenkomst afgesloten. Het aantal
keuzedelen is afhankelijk van de opleiding
4. Beroepspraktijkvorming (BPV) is een onderdeel van
de opleiding. Afspraken over BPV staan in de
praktijkovereenkomst (POK) tussen Wellantcollege,
de student en het leerbedrijf dat de BPV verzorgt.
5. Wellantcollege heeft de plicht te helpen bij het
vinden van een bpv-plek. De student moet zich
inspannen om een bpv-plek te vinden.
6. De student kan met Wellantcollege (aanvullende)
maatwerkafspraken maken eventueel op basis van
vrijstellingen. Deze afspraken worden vastgelegd en
aan het dossier toegevoegd.
Artikel 3
Examinering
1. Wellantcollege verplicht zich het examen, dan wel
de toetsen voor de onderdelen van het examen,
behorende bij de opleiding, op vastgestelde tijden
aan te bieden. Minimaal 4 weken voorafgaand aan
een examen, krijgt de student te horen wat de
examenplanning is.
2. Wellantcollege zorgt ervoor dat gegeven
opdrachten in het kader van de opleiding geen
onevenredig zware belasting zijn voor de student.
3. De student verplicht zich het examen dan wel de
toetsen voor de examenonderdelen, behorende bij
de opleiding, af te leggen.
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Artikel 4
Tijdvakken en locaties
1. Wellantcollege maakt het rooster en de locaties op
tijd en ruim voor het begin van de lessen aan de
student bekend.
2. De student moet de opleidingsactiviteiten volgens
het geldende rooster volgen.
3. In de studiegids staat opgenomen in welke periode
onderwijsactiviteiten worden aangeboden en welke
vakantieperioden er zijn.
4. Wellantcollege behoudt zich het recht voor het
rooster en de locaties om organisatorische en/of
onderwijsinhoudelijke redenen te wijzigen.
5. Wijzigingen van rooster en / of locaties worden
tijdig aan de student doorgegeven.
6. Wellantcollege verwacht van de student dat hij op
tijd, dat wil zeggen voor het begin van de
opleidingsactiviteit, op de locatie aanwezig is.
Artikel 5
Inspanningsverplichting
1. Wellantcollege organiseert het onderwijs en de
examinering daarvan op zo’n manier dat de student
de opleiding redelijkerwijs binnen de gestelde
termijn met succes af kan ronden. Te weten voor of
uiterlijk op de verwachte einddatum die op het
opleidingsblad staat.
2. Wellantcollege draagt zorg voor het realiseren van
de ingeroosterde lessen en andere activiteiten.
3. Wellantcollege zal ervoor zorgen dat uitval van
lessen en andere activiteiten naar beste vermogen
wordt voorkomen.
4. Wellantcollege spant zich in om op verzoek van de
student niet genoten lessen en andere activiteiten
als gevolg van uitval, aan te bieden op een ander
tijdstip.
5. De student is verplicht zich naar beste vermogen in
te spannen de opleiding binnen de gestelde termijn
met succes af te ronden. Dat is voor of uiterlijk op
de verwachte einddatum die op het opleidingsblad
staat. In het bijzonder is de student verplicht
daadwerkelijk aan lessen en andere activiteiten
deel te nemen, tenzij dit om zwaarwegende
redenen niet van hem kan worden verwacht.
Artikel 6
Studie en loopbaanbegeleiding
1. Wellantcollege zorgt voor passende studie- en
loopbaanbegeleiding. Hieronder valt de begeleiding
door de coach, regelmatige rapportages over de
voortgang en studie- en beroepskeuzevoorlichting.

2. Om de kans te vergroten de opleiding binnen de
genormeerde periode te voltooien, kunnen
voorbereidende en ondersteunende activiteiten
worden toegevoegd. Deze activiteiten kunnen per
individu verschillen en maken deel uit van de
opleiding. Hierover worden bij voorkeur in het
intakegesprek duidelijke afspraken gemaakt die
worden vastgelegd.
Artikel 7
Passend Onderwijs
1. Indien van toepassing worden voor individuele
studenten aanvullende afspraken gemaakt over
extra begeleiding in het kader van de Wet Passend
Onderwijs. Afspraken over ondersteuning worden
in principe voor aanvang van de opleiding
gemaakt, maar kunnen ook tijden de looptijd van
de onderwijsovereenkomst worden gemaakt of
worden aangepast. De nadere invulling van deze
afspraken worden in een addendum bij de
onderwijsovereenkomst neergelegd. Deze maakt
onlosmakelijk deel uit van de
onderwijsovereenkomst.
2. De student levert de instelling de benodigde
informatie ober de (mogelijke) extra
ondersteuningsbehoefte zodat de instelling deze
ondersteuning kan bieden. Wanneer blijkt dat hij
deze informatie verzwijgt, wordt de extra
ondersteuning ook niet opgenomen in (de bijlage)
de onderwijsovereenkomst. De instelling hoeft de
noodzakelijke ondersteuning dan ook niet te
leveren. Als tijdens de opleiding blijkt dat de
student een ondersteuningsbehoefte heeft. Kan de
instelling zelf vaststellen of zij hieraan alsnog
tegemoet kan komen.
Artikel 8
Gedragsregels en voorschriften
1. Studenten hebben recht op een zorgvuldige,
correcte en rechtvaardige behandeling.
Wellantcollege waarborgt voor de student een vrije
en volwaardige aanspraak op al hun rechten.
2. De student laat gedrag na dat de goede gang van
zaken bij Wellantcollege verstoort.
3. De student houdt zich aan de huisregels en
voorschriften die gelden in de gebouwen en in op
terreinen van Wellantcollege.
4. De student houdt zich aan de regelingen die gelden
binnen Wellantcollege.
Artikel 9
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1. De student heeft kennisgenomen van het
verzuimbeleid van Wellantcollege zoals dat is
opgenomen in de studiegids.
2. De student heeft kennisgenomen van de controle
op (langdurige) afwezigheid en de mogelijke
consequenties daarvan.

onderwijsbenodigdheden voor aanvang van de
opleiding beschikbaar aan de student.
7. De student bepaalt zelf hoe en waar hij de
onderwijsbenodigdheden aanschaft. Uitzondering is
de ECC-licentie, die alleen via Wellantcollege
aangeschaft kan worden.

Artikel 10
Verwijdering en schorsing
1. De student die de goede voortgang van de les of
opleidingsactiviteit verstoort is verplicht de les te
verlaten zodra de docent hem dit opdraagt.
2. Als de student zich niet aan de regels van
Wellantcollege houdt zoals beschreven in het
leerlingenstatuut of ernstig of terugkerend
wangedrag vertoont, kan Wellantcollege de student
schorsen of definitief verwijderen.
3. Zowel voor de leerplichtige, als de nietleerplichtige student geldt de procedure schorsing
en verwijdering zoals opgenomen in het
Leerlingenstatuut2.

Artikel 12
Aansprakelijkheid
1. Bij aansprakelijkheid van Wellantcollege
voortvloeiend uit verwijtbaar niet (behoorlijk)
nakomen van deze overeenkomst, kan de
schadevergoeding maximaal gelijk zijn aan de
kosten die de student aan Wellantcollege betaald
heeft.
2. Wellantcollege is niet aansprakelijk voor diefstal,
verduistering, verlies en/of beschadiging van
eigendommen of bezittingen van de student.

Artikel 11
Financiële verplichtingen3
1. Aan het volgen van de opleiding zijn wettelijk
vastgestelde les- en/of cursusgelden verbonden.
2. Inschrijving is niet afhankelijk van een andere dan
bij of krachtens de wet4 geregelde geldelijke
bijdrage.
3. Wellantcollege bekostigt onderwijsactiviteiten en
daarvoor benodigde inventaris die op basis van het
kwalificatiedossier noodzakelijk zijn om studenten
in staat te stellen het onderwijs te volgen en het
diploma te behalen.
4. Daarnaast biedt Wellantcollege opleidingsactiviteiten en voorzieningen aan waar de student
zich op vrijwillige basis voor kan inschrijven.
Studenten die ervoor kiezen aan deze activiteiten
deel te nemen, moeten deze kosten apart betalen.
5. De student kan in voorkomende gevallen in
aanmerking komen voor reductie, kwijtschelding of
restitutie van (een deel) van de les- en/of
cursusgelden.
6. De student verklaart door ondertekening van de
OOK kennis te hebben genomen van de
onderwijsbenodigdheden waar hij voor aanvang
van de opleiding over moet beschikken.
Wellantcollege stelt de lijst
2 http://www.wellant.nl/over-wellant/downloads/reglementen

Artikel 13
Verlenging OOK
1. Verlenging van de overeenkomst kan plaatsvinden
als de student de opleiding niet binnen de gestelde
tijdsduur met succes blijkt te (hebben) kunnen
afronden, ondanks maximale inspanningen van
beide partijen. De OOK blijft van kracht tot het
tijdstip waarop de student de bedoelde opleiding
heeft voltooid, maar uiterlijk tot de eerst volgende
teldatum.
2. Verlenging van de overeenkomst kan plaatsvinden
als de student binnen Wellantcollege van opleiding
verandert.
Artikel 14
Beëindiging OOK
1. De OOK en daarmee de inschrijving van de
student, eindigt
a) doordat de student de opleiding met een diploma
van Wellantcollege heeft afgerond.
b) door het verstrijken van de termijn waarvoor deze
overeenkomst is aangegaan.
c) indien de student Wellantcollege binnen de
termijn waarop de OOK betrekking heeft, op eigen
initiatief kennelijk definitief heeft verlaten.
d) met wederzijds goedvinden van student en
Wellantcollege (door beiden schriftelijk bevestigd).
e) door het overlijden van de student.
f) met onmiddellijke ontbinding in geval het gestelde
in artikel 8.1.1, lid 1a WEB van toepassing is, in het
geval Wellantcollege door aantoonbare overmacht
niet langer in staat is de opleiding aan te bieden.

3 Kaderregeling schoolkosten
4 Artikel 8.1.4. WEB
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g)

na het niet reageren op een herhaalde schriftelijke
oproep van Wellantcollege of door de definitieve
verwijdering van de student.
h) Als er na een negatief (bindend) studieadvies aan
een student in de entreeopleiding van 18 jaar of
ouder geen overeenstemming bestaat over het
vervolg binnen Wellantcollege, kan de student
eenzijdig uitgeschreven worden na overleg met de
leerplichtambtenaar door Wellantcollege.
Het op deze manieren beëindigen van de
overeenkomst ontslaat de student niet van de
verplichting de aan de opleiding verbonden kosten,
zoals gespecificeerd bij de aanmelding, te voldoen.
i) Als er na een negatief (bindend) studieadvies aan
een student in de opleiding niveau 2,3 of 4 geen
overeenstemming bestaat over het vervolg binnen
Wellantcollege, kan de student eenzijdig
uitgeschreven worden na melding aan de
leerplichtambtenaar door Wellantcollege.
Het op deze manieren beëindigen van de
overeenkomst ontslaat de student niet van de
verplichting de aan de opleiding verbonden kosten,
zoals gespecificeerd bij de aanmelding, te voldoen.

1. In de gevallen waarin deze overeenkomst niet
voorziet, beslist Wellantcollege na overleg met de
student.
2. Geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst,
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
3. Op deze overeenkomst is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen t.o.v. 2017-2018:
1. Toevoegen artikel 14.1.i

Artikel 15
Nieuwe OOK
1. Als de student een opleiding bij Wellantcollege
succesvol heeft afgerond en/of om andere redenen
Wellantcollege heeft verlaten en besluit een nieuwe
opleiding bij Wellantcollege te gaan volgen, wordt
een nieuwe OOK afgesloten.
Artikel 16
Inwerkingtreding OOK
1. De OOK treedt in werking na ondertekening.
2. De student wordt voorafgaande aan de
ondertekening in de gelegenheid gesteld de OOK te
bestuderen.
3. Door ondertekening van de OOK verklaart de
student kennis te hebben genomen van alle
regelingen die ten grondslag liggen aan de OOK,
waaronder het leerlingenstatuut van
Wellantcollege.
4. Regelingen die ten grondslag liggen aan de
onderwijsovereenkomst zijn op elke locatie van
Wellantcollege in te zien en te vinden op
www.wellant.nl bij reglementen.

Artikel 17

Slotbepaling
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