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Onderwijsovereenkomst examendeelname Da Vinci College 

Volgnummer:  

De ondergetekenden: 
 

De Stichting Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland-Zuid 'Da Vinci College', gevestigd 
aan de Leerparkpromenade 100, 3312 KW Dordrecht, hierna te noemen 'Da Vinci College', 
vertegenwoordigd door de heer H. Stevens, voorzitter college van bestuur Da Vinci College 

 
en 

 
naam:   
voornamen:  
adres:  
postcode en woonplaats:  
geboortedatum:  geboorteplaats:  
studentnummer:  

 
hierna te noemen 'de student' komen het volgende overeen. 

 
1. Onderwijsovereenkomst examendeelname 

1.1 Dit opleidingsblad vormt samen met de bijlage overeenkomst examendeelname de tussen 
partijen gesloten onderwijsovereenkomst. 

1.2 Tot de einddatum wordt de student in de gelegenheid gesteld aan de bij de opleiding 
behorende examens deel te nemen. 

2. Opleiding 

2.1 Het Da Vinci College schrijft de student in voor de opleiding: 
naam opleiding:  
code opleiding (crebonummer):  
leerweg:  
kwalificatieniveau: Niveau  

2.2 Omvang opleiding 
startdatum opleiding:  
geplande einddatum:  

 
2.3 Keuzedelen 
Keuzedelen zijn onderdeel van de opleiding. Zodra er keuzedelen gekozen zijn, ontvangt de student 
hiervoor een aangepast opleidingsblad. 
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Controleer de op dit opleidingsblad vermelde gegevens goed. Als de gegevens onjuist zijn, neem 
dan contact op met de studentenadministratie van het Da Vinci College. Wijzig de gegevens op dit 
opleidingsblad niet zelf. 

Wijzigingen van opleiding en opleidingstraject kunnen gevolgen hebben voor de studiefinanciering, 
onderwijsbijdragen of schoolkosten. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl 

 
3. Ondertekening 

3.1 De student verklaart door ondertekening kennis te hebben genomen van en in te stemmen 
met de algemene voorwaarden die deel uitmaken van deze onderwijsovereenkomst. De instelling 
verklaart door ondertekening van deze overeenkomst de in de algemene voorwaarden opgenomen 
verplichtingen te zullen nakomen. 

3.2 De student verklaart door ondertekening kennis te hebben genomen van de documenten 
waar 
in deze overeenkomst naar wordt verwezen. De student verklaart de documenten die onderdeel 
uitmaken van deze overeenkomst of als bijlage bij deze overeenkomst worden gevoegd, te hebben 
ontvangen dan wel te hebben ingezien. 

3.3 Als de student minderjarig is, ondertekent de ouder of wettelijk vertegenwoordiger deze 
overeenkomst ook. 

3.4 De ouder of wettelijk vertegenwoordiger stemt er door ondertekening mee in dat de 
minderjarige student de praktijkovereenkomsten in deze opleiding zelfstandig ondertekent. 

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

Aldus in tweevoud overeengekomen te Dordrecht. 

Da Vinci College te Dordrecht 
naam: H. Stevens 
handtekening: 
 

 
naam student:  datum: 
handtekening: 

 
 
 
 
 
 

volgnummer:  
studentnummer:  
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