Bijlage Overeenkomst examendeelname
De partijen, genoemd op de overeenkomst, te weten de onderwijsinstelling
(het Da Vinci College) en de deelnemer (en bij minderjarigheid tevens de
wettelijk vertegenwoordiger) gelet op
artikel 8.1.1 van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) van 31 oktober 1995, houdende
bepalingen met betrekking tot de educatie en het beroepsonderwijs, Staatsblad 1995 501;
de instemming van de Ondernemingsraad van het Da Vinci College ten aanzien van
het model onderwijsovereenkomst; in aanmerking nemende
dat aan de inschrijving van de examendeelnemer bij het Da Vinci College een overeenkomst
tussen het Da Vinci College en de deelnemer ten grondslag dient te liggen, komen overeen
hetgeen in onderstaande artikelen is geregeld.
Artikel 1 beroepsopleiding
1. De deelnemer wordt als examendeelnemer ingeschreven voor de genoemde beroepsopleiding.
2. De onderhavige overeenkomst heeft betrekking op de opleiding dan wel een onderdeel
daarvan volgens de onderwijs- en examenregeling.
3. Van de opleiding waarop deze overeenkomst betrekking heeft is de datum begin en de datum
einde vastgesteld.
Artikel 2 inhoud en inrichting van de opleiding en de examenvoorzieningen
De deelnemer heeft voor informatie over de inhoud en de inrichting van de opleiding en over de
examenvoorzieningen kennis genomen van de onderwijs- en examenregeling van het Da Vinci
College.
Artikel 3 tijdvakken en locaties
1. Het Da Vinci College maakt het rooster en de locaties tenminste twee weken voor het begin van
het examen aan de deelnemer bekend.
2. Het Da Vinci College behoudt zich het recht voor het rooster en de locaties om
organisatorische en/of onderwijsinhoudelijke redenen te wijzigen.
3. Het Da Vinci College geeft wijzigingen van het rooster en/of de locaties zo mogelijk een week
voor aanvang van de wijziging aan de deelnemer door.
4. De deelnemer is voor aanvang van de desbetreffende examenactiviteit, in de daartoe
aangewezen locatie aanwezig.
Artikel 4 aanbiedingsverplichting en verplichting aflegging examen(onderdelen)
1. Het Da Vinci College verplicht zich het examen, dan wel de toetsen of andere onderzoeken voor
de onderdelen van het examen, die horen bij de in deze overeenkomst overeengekomen
opleiding (artikel 1), aan te bieden.
2. De deelnemer verplicht zich het examen dan wel de toetsen of andere onderzoeken voor de
examenonderdelen, behorende bij hetgeen in deze overeenkomst conform artikel 1 is
afgesproken, af te leggen.
Artikel 5 afwezigheid deelnemer wegens ziekte
1. Indien de deelnemer wegens ziekte verhinderd is deel te nemen aan examenactiviteiten, dient
hij/zij dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op de ziektedag voor aanvang van de
examenactiviteiten, bij de daartoe aangewezen persoon, te melden.
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Bij herhaalde ziekmelding of langdurige ziekte kunnen het Da Vinci College en de
deelnemer op basis van gezamenlijk overleg en een gezamenlijke inspanning een
inhaaltraject overeenkomen.

Artikel 6 kosten deelname examen
Het bevoegd gezag stelt de kosten vast en maakt deze kenbaar aan de examendeelnemer.
Artikel 7 algemene verplichtingen inzake gedragingen
De deelnemer is verplicht zich te houden aan de voorschriften genoemd in het deelnemersstatuut
en het huishoudelijk reglement.
Artikel 8 einde overeenkomst
Deze overeenkomst, en daarmee de inschrijving van de deelnemer, eindigt:
a. door het verstrijken van de termijn waarop deze overeenkomst van toepassing is (zie artikel 1).
b. doordat de deelnemer de opleiding met een diploma dan wel certifica(a)t(en) van het Da
Vinci College heeft afgerond.
c. Indien de deelnemer het Da Vinci College binnen de termijn waarop deze overeenkomst
betrekking heeft, op eigen initiatief kennelijk definitief heeft verlaten, na het niet reageren op
een herhaalde schriftelijke oproep van het Da Vinci College.
d. door de definitieve verwijdering van de deelnemer conform het deelnemersstatuut.
e. met wederzijds goedvinden van de deelnemer en het Da Vinci College, nadat dit door
beiden schriftelijk is bevestigd.
f. door het overlijden van de deelnemer.
Artikel 9 nieuwe overeenkomst
Indien de deelnemer niet binnen de werkelijk overeengekomen einddatum als vermeld in artikel 1
de opleiding met succes blijkt te (hebben) kunnen afronden, ondanks maximale inspanningen van
beide partijen, kunnen de deelnemer en het Da Vinci College een nieuwe overeenkomst aangaan.
Daartoe wordt opnieuw een overeenkomst examendeelname aangegaan.
Artikel 10 aansprakelijkheid instelling
1. De aansprakelijkheid van het Da Vinci College voortvloeiende uit het verwijtbaar niet
nakomen of niet behoorlijk nakomen van deze overeenkomst is beperkt tot een bedrag dat
ten hoogste gelijk is aan het bedrag dat de deelnemer ter uitvoering van de overeenkomst
aan het bestuur verschuldigd is.
2. Het Da Vinci College is niet aansprakelijk voor schade die de deelnemer lijdt indien hij/zij
definitief van het Da Vinci College wordt verwijderd. De deelnemer heeft alsdan geen recht op
terugbetaling van door hem/haar reeds betaalde kosten als bedoeld in artikel 6.
Artikel 11 slotbepaling
1. In de gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist het Da Vinci College na overleg
met de deelnemer.
2. Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden voorgelegd aan een klachtencommissie
3. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
4. Als deze overeenkomst in de plaats komt van een eerder afgesloten overeenkomst vervalt
deze eerder afgesloten overeenkomst.
1)

Adres klachtencommissie:

1)

Postbus 1184, 3300 BD Dordrecht
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