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Onderdeel van de
Onderwijsovereenkomst

als bedoeld in artikel 8.1.3. van de 
Wet educatie en beroepsonderwijs 

Opleidingsblad

Ondergetekenden:
Volwassenen College, gevestigd te Leeuwarden, hierna te noemen 'de instelling',

en voor- en achternaam

meisjesnaam

straat en huisnummer

postcode en woonplaats

geboortedatum

geboorteplaats

BSN

emailadres

telefoonnummer
Vermeld hieronder de relevante vooropleidingen die nodig zijn voor de toelating.
Voeg kopiën toe (geen originelen) van behaalde diploma's en getuigschriften.
De kopiën krijg je niet terug, die worden door de instelling gearchiveerd. 

vooropleiding 1

vooropleiding 2

vooropleiding 3
hierna te noemen 'de student',

1 Komen als volgt overeen:        
1.1 Dit opleidingsblad vormt samen met de algemene voorwaarden de tussen de partijen gesloten 

onderwijsovereenkomst. Voor zover daarvan in dit opleidingsblad niet wordt afgeweken, zijn de algemene 
voorwaarden van toepassing.

1.2 De instelling schrijft de student in voor een door de instelling verzorgde opleiding.

2 Opleidingsinschrijving        
De student wordt, mits aan de vooropleidingseisen is voldaan, ingeschreven voor de volgende (voltijd) opleiding:

kwalificatie: Doktersassistent (Crebocode: 25473)
niveau: 4
locatie:
keuzedeel
(1 aankruisen)

O Doorstroom HBO Gezondheidszorg
O Eerstelijns- en Ketenzorg
O Geneesmiddelkennis

startdatum
Binnen de overeenkomst heeft de student het recht op toetsing en begleiding tot 18 maanden na de startdatum, 
zolang het diploma nog niet is behaald.
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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.
3.2 De instelling verklaart door ondertekening van deze overeenkomst de in de algemene voorwaarden 

opgenomen verplichtingen te zullen nakomen.
3.3 De student verklaart door ondertekening kennis te hebben genomen van de documenten waar in deze 

overeenkomst naar wordt verwezen.
3.4 De student verklaart de documenten die onderdeel uitmaken van deze overeenkomst bij deze 

overeenkomst worden gevoegd te hebben ontvangen en te hebben ingezien.
3.5 De student verklaart zich bekend met de verplichting tot het betalen van lesgeld op grond van Les- en 

cursusgeldwet.
3.6 Het lesgeld voor de opleiding tot Doktersassistente bedraagt € 5350,-. (Prijs 2020)

Bij betaling van het volledige bedrag binnen de betalingstermijn én voor aanvang van de opleiding wordt 
een korting verstrekt en is het bedrag € 4950,-. 

3.7 Er wordt een betalingstermijn aangehouden van 2 weken. Indien de tijd tussen inschrijving en startdatum 
minder is dan 2 weken, wordt de korting alleen gegeven als vóór de startdatum is betaald.
Indien men (nog) niet beschikt over een factuur, kan men het bedrag alvast overmaken op de rekening 
van het Volwassenen College o.v.v. de naam van de student, de leslokatie en startdatum.

3.8 Indien een student niet heeft betaald, kan er niet worden deelgenomen aan (eind)toetsen. 
3.9 Een student heeft pas een plaats gereserveerd indien:

a) er is betaald;  (banknummer staat onderaan)
b) het inschrijfformulier is ingestuurd; (adres staat onderaan)
c) de instelling ook dit formulier heeft getekend.

3.10 Er bestaat recht op (gedeeltelijke) restitutie bij voortijdige beëindiging van de opleiding, zie de Algemene 
voorwaarden (Onderdeel van de Onderwijsovereenkomst) en Studiegids.

Aldus overeengekomen in:

plaats

datum
en ondertekend door:

handtekening namens Volwassenen College handtekening student

naam en functie

Dit opleidingsblad vormt samen met de Algemene Voorwaarden de onderwijsovereenkomst.
Bij deze onderwijsovereenkomst kan een addendum van kracht zijn m.b.t. Passend Onderwijs.
Indien er sprake is van van een 'vrijwillige bijdrage' is dit opgenomen in een aparte overeenkomst Extra 
Voorzieningen.
Door ondertekening van de onderwijsovereenkomst verklaart de student op de hoogte te zijn van de 
gepubliceerde Onderwijsbenodigdhedenlijst en dat de vermelde benodigdheden aangeschaft zullen zijn voor 
aanvang van het betreffende onderwijs.

Er zijn door de student in totaal . . .  kopiën als bijlage toegevoegd, namelijk:
O Kopie van een ID-bewijs (rijbewijs  /  identiteitskaart  /  paspoort *)

O Kopie van diploma of getuigschrift 1: ...........................................

O Kopie van diploma of getuigschrift 2: ...........................................

O  .....................................................................................................
Postadres: Volwassenen College, Postbus 7654, 8903 JR Leeuwarden Banknr: NL 90 TRIO 0338 7959 44
Mailadres: administratie@volwassenencollege.nl


