Artikelen
onderwijsovereenkomst
extraneus 2021-2022

Artikel 1: Inschrijving extraneus
1. Een kandidaat die uitsluitend tot de examenvoorzieningen wenst te worden toegelaten, kan als
extraneus ingeschreven worden. Aan deze inschrijving zijn de volgende voorwaarden
verbonden:
a. De beroepspraktijkvorming (bpv) kan geen onderdeel uitmaken van het programma.
Dat wil zeggen als de bpv niet gekoppeld is aan een examen, moet de bpv voldaan zijn.
Indien de bpv gekoppeld is aan een examen, kan de bpv (nog) niet volledig zijn
afgerond;
b. De kandidaat mag deelnemen aan maximaal drie examens;
c. De kandidaat mag maximaal één jaar, aansluitend op het jaar van uitschrijving als
extraneus ingeschreven staan.
Artikel 2: Geldigheidsduur overeenkomst
1. De geldigheidsduur van de overeenkomst is afgestemd op de periode die voor het afleggen van
examens in de overeenkomst is overeengekomen.
Facultatief:
Overeenkomsten met extraneus jonger dan 23 jaar en afkomstig van opleiding van Aeres MBO,
die nog niet in het bezit zijn van een startkwalificatie, zijn maximaal drie maanden geldig.
Artikel 3: Examens afleggen
1. Aeres MBO stelt de extraneus binnen de daartoe overeengekomen periode in de gelegenheid
tot het afleggen van een examen zoals vermeld in de overeenkomst.
Artikel 4: Algemeen
1. Aeres MBO organiseert het examen volgens het examenreglement van de onderwijsinstelling
met bijbehorende uitwerkingen in de vorm van een examenregeling.
2. Aeres MBO voorkomt uitval van examen naar beste vermogen. Uitgevallen examens worden op
een ander tijdstip aangeboden. Zowel het uitvallen als het opnieuw aanbieden van examens
wordt zo spoedig mogelijk aan de extraneus bekend gemaakt.
3. De extraneus is verplicht om afspraken na te komen, aanwijzingen op te volgen en te
verschijnen op de afgesproken data en tijden. Bij niet nakomen hiervan treedt automatisch de
herexamenregeling/herkansingsregeling in werking (artikel 13 van het examenreglement, zie de
Onderwijs- en Examenregeling).
4. Naast de bepalingen uit deze overeenkomst is de extraneus tijdens de examens op de
onderwijslocatie en in de beroepspraktijk gebonden aan de geldende regels.
Artikel 5: Aansprakelijkheid
1. De onderwijsinstelling aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van tussentijdse
beëindiging van deze overeenkomst op grond van schorsing en/of verwijdering van de student.
De student heeft in dat geval geen recht op terugbetaling van de gemaakte kosten.
2. Met uitzondering van opzet of grove schuld is Aeres MBO niet aansprakelijk voor verlies,
diefstal, verduistering en/of beschadiging van eigendommen van de student.
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3. Indien een student aan het schoolgebouw, aan de leermiddelen die zich daarin bevinden of aan
andere bezittingen van het bevoegd gezag of aan andere onder het beheer van het bevoegd
gezag vallende zaken, schade toebrengt, dan wordt die schade hersteld op kosten van de
student die de schade heeft veroorzaakt of indien deze minderjarig is, op kosten van zijn/haar
ouder(s) en/of wettelijke vertegenwoordiger(s). Indien een minderjarige student voor enige
schade verantwoordelijk is, stelt de onderwijsinstelling de ouder(s) en/of wettelijk
vertegenwoordiger(s) daarvoor aansprakelijk.
4. De aansprakelijkheid van de onderwijsinstelling voortvloeiende uit het verwijtbaar niet
(behoorlijk) nakomen van deze overeenkomst, wordt gesteld op een bedrag minimaal
overeenkomend met het les- of cursusgeld van het desbetreffende studiejaar, dan wel een
evenredig deel daarvan als de opleiding eerder wordt beëindigd.
Artikel 6: Examenkosten
1. Aan het deelnemen aan de in de overeenkomst vermelde examens zijn onderstaande kosten
verbonden:
Examen
Eendaagse beroepsproeve
Meerdaagse beroepsproeve
Vaardigheidsexamen
Werkprocesexamen
Kennisexamen
Keuzedeelexamen2
Instellingsexamen of centraal examen Nederlands (per onderdeel)

Kosten
€500,-1
€500,-1
€250,€250,€100,€200,€70,-

Instellingsexamen of centraal examen Engels (per onderdeel)

€70,-

Instellingsexamen of centraal examen Rekenen
€70,1. Voor studenten in de BBL geldt dat dit bedrag niet hoger mag zijn dan de hoogte van het wettelijk
vastgestelde cursusgeld. Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd op de pagina van de
Rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-beroepsonderwijs/vraag-enantwoord/hoogte-lesgeld-en-cursusgeld-mbo).
2. De keuzedeelexamens van Besluit Houder van Dieren vormen hier een uitzondering op. Dit examen bestaat
uit een vaardigheidsexamen en een kennisexamen. Indien zowel het vaardigheidsexamen als het kennisexamen
gemaakt moet worden, zijn de kosten in totaal €350,-

2. Examenonderdelen die vóór 1 oktober van het desbetreffende jaar zijn afgerond, worden niet
in rekening gebracht.
3. Voor examenonderdelen die vanaf 1 oktober van het desbetreffende jaar worden gedaan,
ontvangt de extraneus een factuur met de te betalen kosten.
4. De factuur dient betaald te worden binnen de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur,
maar in ieder geval voordat het examen plaatsvindt.
5. Restitutie van de examenkosten is niet mogelijk.
Artikel 7: Duur en beëindiging overeenkomst
1. Deze overeenkomst treedt na ondertekening in werking en wordt in principe aangegaan voor
de duur van de opleiding zoals vermeld op het opleidingsblad.
2. De overeenkomst eindigt:
a. Door het verstrijken van de termijn waarop deze overeenkomst van toepassing is;
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b. Als de student de opleiding met succes heeft afgerond;
c. Indien de student de onderwijsinstelling binnen de termijn waarop de overeenkomst
betrekking heeft zich laat uitschrijven of op eigen initiatief definitief heeft verlaten;
d. Door de definitieve verwijdering van de student van de onderwijsinstelling;
e. Als de onderwijsinstelling niet langer in staat is de opleiding aan te bieden, waarbij de
onderwijsinstelling zich inspant ervoor te zorgen dat de student de opleiding bij een
andere onderwijsinstelling kan afmaken. Voor studenten die onder de Leerplichtwet
1969 vallen is bovendien artikel 8.1.3 lid 5 WEB van kracht;
f. Met wederzijds goedvinden van de student en de onderwijsinstelling;
g. Bij overlijden van de student;
h. Na advies van de Centrale Examencommissie, als gevolg van gedrag dat niet passend is
bij de beroepshouding, conform artikel 8.1.7b WEB.
Artikel 8: Slotartikel
1. In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet en voor zover het rechten en plichten van
de student betreft, beslist het bevoegd gezag.
2. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
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