OPLEIDINGSOVEREENKOMST
PERSPECTIEF *12 PERSPECTIEF*1
Opleiding
De deelnemer wordt ingeschreven in de volgende opleiding*:
Opleiding
□

ASSISTENT BOUW ENTREE

□

TIMMERMAN NIV 2

□

ASSISTENT METAALBEWERKEN ENTREE

□

METAALBEWERKER NIV 2

□

ASSISTENT HORECA ENTREE

□

KOK NIV 2

□

GASTHEER/GASTVROUW NIV 2

□

CERTIFICERING HORECA

□

CERTIFICERING METAAL

□

ANDERS:……………………………….

Start opleiding:
Indicatie einde opleiding:
*Aanvinken wat van toepassing is

.

Deze overeenkomst heeft betrekking op de gehele opleiding.
1. Waar in het vervolg van deze overeenkomst sprake is van ‘opleiding’, wordt bedoeld de opleiding als hierboven aangevinkt.
2a. De MBO opleiding waarop deze overeenkomst betrekking heeft, voldoet aan de eisen voor het verkrijgen van een door
444de overheid erkend diploma. Het examen en het diploma vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Perspectief.
444Examinering en diplomering valt onder de verantwoordelijkheid van het ROC NOVA COLLEGE. Hierbij wordt er niet gewerkt
met vrijstellingen. Ook op grond van originele bewijsstukken krijgt de deelnemer geen vrijstelling voor het onderwijs of de
examinering
2b. De certificering waarop deze overeenkomst betrekking heeft, voldoet aan de eisen voor het verkrijgen van een door
444Perspectief afgegeven certificaat. Het examen en het certificaat vallen onder de verantwoordelijkheid van Perspectief.
3. De opleiding waarop deze overeenkomst betrekking heeft bestaat tenminste uit 40 weken.
4. Indien de deelnemer niet binnen de gestelde tijdsduur als vermeld met succes de opleiding blijkt te (hebben) kunnen
444afronden, ondanks maximale inspanningen van beide partijen, kunnen de deelnemer en Perspectief een nieuw
444opleidingstraject overeenkomen. Dit zal dan een verlenging zijn van dit contract.
Inhoud en inrichting opleiding
1. De deelnemer heeft voor informatie over de inhoud en de inrichting van de opleiding en de eventuele examenvoorzieningen
kennis genomen via de studiegids van Perspectief.
2. Perspectief richt de opleiding zodanig in dat de deelnemer redelijkerwijs in staat geacht moet worden de opleiding binnen de
gestelde termijn met succes af te ronden.
3. Indien de opleiding waar de deelnemer voor is ingeschreven voortijdig door Perspectief wordt beëindigd, dan stelt Perspectief
alles in het werk om de deelnemer in eenzelfde of vergelijkbare opleiding bij een ander instituut onder te brengen.
Tijdvakken en locaties
1. Perspectief maakt het rooster en de locaties tijdig voor het begin van de opleiding aan de deelnemer bekend.
2. Perspectief behoudt zich het recht voor het rooster en/of de locaties om organisatorische en/of opleiding-inhoudelijke
redenen te wijzigen.
3. Perspectief geeft wijzigingen van rooster en/of locaties tijdig aan de deelnemer door.
4. Om een brede ervaring op te doen worden deelnemers in de horeca opleidingen in principe na verloop van tijd overgeplaatst
van restaurant de Ripper naar restaurant de Kloosterkeuken en vise versa, beide gevestigd in Haarlem
Opleidingsbegeleiding
1. Perspectief draagt zorg voor een passende opleidingsbegeleiding.
Uitval van opleidingsactiviteiten
1. Perspectief is gehouden uitval van opleidingsactiviteiten naar beste vermogen te voorkomen.
2. Door uitval niet genoten opleidingsactiviteiten worden op een ander tijdstip door Perspectief aangeboden. Het nieuwe tijdstip
wordt, zo mogelijk, in overleg met de deelnemer vastgesteld.
3. De uitval van opleidingsactiviteiten, alsmede het opnieuw aanbieden van deze activiteiten, wordt zo spoedig mogelijk aan de
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deelnemer bekend gemaakt.
verplichtingen deelnemer
1. De deelnemer is gehouden zich naar beste vermogen in te spannen de opleiding binnen de gestelde termijn met succes af te
ronden.
2. Indien de deelnemer wil telefoneren doet hij/zij dit buiten de lesruimte.
3. Bij ongewenst gedrag of het niet nakomen van afspraken kan de deelnemer door de docent de toegang tot de lessen worden
ontzegd.
4. Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor verlies c.q. diefstal van haar eigendommen.
Kosten en betalingsvoorwaarden
1. Aan het volgen van de opleiding zijn voor de deelnemer de kosten verbonden.
2. De deelnemer draagt zorg voor het betalen van de opleidingskosten voor aanvang van de opleiding. Deze kosten zijn €340,per leerling, per jaar. Restitutie is niet mogelijk.
3. Het vereiste bedrag moet binnen 30 dagen worden voldaan door overschrijving op rekeningnummer NL98INGB0652157289
t.n.v. van Perspectief te Haarlem.
4. Gespreide betaling is in overleg mogelijk. Hiervoor worden individuele afspraken gemaakt.
Annulering
1. De opleidingsovereenkomst is van kracht na ondertekening van deze opleidingsovereenkomst.
2. De deelnemer heeft hierna gedurende twee weken de tijd om de opleidingsovereenkomst
eenzijdig op te zeggen.
3. Perspectief verplicht zich, om bij annulering, zoals hierboven beschreven, binnen vier weken tot terugbetaling over te gaan.
4. Indien de bedenktijd van twee weken is verstreken, wordt niet meer tot restitutie over gegaan.
5. Perspectief kan besluiten tot het niet doorgaan van de opleiding indien er minder dan vijf voorinschrijvingen zijn.
6. Perspectief verplicht zich om dit tijdig, doch uiterlijk 4 weken voor aanvang van de opleiding te melden.
Einde overeenkomst
Deze overeenkomst, en daarmee de inschrijving van de deelnemer, eindigt:
1. Door het verstrijken van de termijn waarop deze overeenkomst van toepassing is;
2. Doordat de deelnemer de opleiding van Perspectief heeft afgerond;
3. Indien de deelnemer Perspectief 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 Perspectief. Het aldus eindigen van
de overeenkomst laat onverlet de verplichting van de deelnemer de in het artikel kosten opleiding genoemde kosten geheel
te voldoen;
4. Met wederzijds goedvinden van de deelnemer en Perspectief, nadat dit door beiden schriftelijk is bevestigd;
5. In het geval Perspectief door aantoonbare overmacht niet langer in staat is de opleiding aan te bieden.
Aansprakelijkheidsstelling
1. De aansprakelijkheid van Perspectief, voortvloeiende uit het verwijtbaar niet nakomen of niet behoorlijk nakomen van deze
overeenkomst, is gemaximeerd tot een bedrag van door hem/haar reeds betaalde kosten.
2. Behoudens opzet en grove schuld is Perspectief niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering, verlies en/of beschadiging van
eigendommen of bezittingen van de deelnemer.
3. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel of schade welke de deelnemer mocht lijden tijdens of in verband
met zijn aanwezigheid in de organisatie, dan wel bij de uitvoering van zijn werkzaamheden, behalve voor zover dit letsel of
deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatie of diens personeel.
COPYRIGHT EN EIGENDOMSRECHT
Op het opleidingsmateriaal van Perspectief rust geen copyright of eigendomsrecht. Op de aan te schaffen boeken rust copyright
zoals door de uitgeverij is vastgelegd.
Inwerkingtreding opleidingsovereenkomst
Deze opleidingsovereenkomst treedt twee weken na de ondertekening in werking.
Gedurende deze periode van twee weken is de deelnemer in de gelegenheid de opleidingsovereenkomst te bestuderen en
eenzijdig op te zeggen zonder aansprakelijk gesteld te kunnen worden.
De opzegging geschiedt schriftelijk en dient gericht te worden aan de rechtsgeldige vertegenwoordiger van Perspectief, zoals
genoemd in ‘ondergetekenden’ op het laatste blad van deze overeenkomst.
Slotbepaling
1. In de gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist Perspectief na overleg met de deelnemer.
2. Geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, kunnen worden voorgelegd aan de klachtencommissie van Perspectief en
de onafhankelijke Commissie van Beroep van Perspectief.
3. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Tenslotte verklaart de deelnemer dat hij/zij de documenten, waarnaar in deze overeenkomst wordt verwezen en/of die als
bijlage(n) bij de overeenkomst zijn gevoegd, heeft ontvangen en/of daarvan heeft kennisgenomen. Aldus getekend en in
tweevoud opgemaakt.
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