Algemene voorwaarden en praktische zaken
bachelor-, associate degree-, tweejarige hboen post-bachelor opleidingen
Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden die HBO Drechtsteden hanteert zijn de voorwaarden die door de
overkoepelende brancheorganisatie NTRO zijn vastgesteld.
Klik hier voor de Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen.
Klik hier voor de Algemene Voorwaarden Beroep en Bedrijf voor Training en Opleiding.
Voor inschrijven voor een Bachelor, Associate degree en tweejarige hbo-opleiding gelden
aanvullende inschrijfvoorwaarden van HBO Drechtsteden. Deze prevaleren boven de algemene
voorwaarden NRTO.
HBO Drechtsteden is lid van NRTO

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). is de overkoepelende brancheorganisatie
voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland en heeft een belangrijke rol bij het
op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. De NRTO is een vanzelfsprekende
gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de
media.
Klik hier voor Gedragscodes leden NRTO.
Klik hier voor Algemene voorwaarden leden NRTO.

Catering
Voor studenten is koffie en thee beschikbaar. Tevens is het mogelijk dat afhankelijk van de opleiding
of cursus een lunch of maaltijd is inbegrepen. Mocht u een bepaald dieet volgen of een allergie
hebben, waardoor u een beperkte keuze uit producten heeft, dan kunt u dat doorgeven aan de
studentenadministratie (via email aan info@hbodrechtsteden.nl).
Afmelden lesbijeenkomst
Afmelden voor een bachelor- associate degree- of tweejarige hbo opleiding
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Als u zich wilt afmelden voor een lesbijeenkomst, dan kunt u dit doorgeven aan de docent waar u die
dag als eerste les van krijgt. (voor Toegepaste Psychologie is tevens van belang dat u de PPO docent
informeert.)
Neemt u zelf het initiatief om door mede-studenten en/of de docent te worden bijgepraat over de
door u gemiste les.
Afmelden voor een post-bachelor opleiding
Als u zich wilt afmelden voor een lesbijeenkomst, dan kunt u dit doorgeven aan de betreffende
docent of opleidingscoördinator.
Neemt u zelf het initiatief om door mede-studenten en/of de docent te worden bijgepraat over de
door u gemiste les.
Vakantieperiode
Vanaf de eerste of tweede week van juli en tot de voorlaatste week van augustus vinden doorgaans
geen lessen plaats vanwege de vakantieperiode. Ook rond kerst en oud en nieuw worden er geen
lessen gepland. Met de andere vaak regio-gebonden vakanties houdt HBO Drechtsteden in beperkte
mate rekening.
E-learning omgeving - Itslearning
Bachelor- associate degree- of tweejarige hbo opleiding
In de online leeromgeving, Itslearning staat alle relevante en actuele informatie over de opleiding die
u volgt. Mededelingen worden hier geplaatst. Bij plaatsing van een mededeling ontvangt u een alert
in uw mailbox (door u opgegeven privé e-mail of zakelijke e-mail). De door u behaalde resultaten
staan in Osiris. U plaatst uw opdrachten in Itslearning waarna deze beoordeeld worden. Cijfers
worden bekend gemaakt via Osiris en niet via email of telefoon. Bij uw aanmelding ontvangt u een
inlog en wachtwoord. U kunt zelf een wachtwoord kiezen na uw eerste inlog. U bereikt Itslearning en
Osiris via My HBO. Deze button vindt u tevens rechts bovenaan de website,
www.hbodrechtsteden.nl .
Bekijk voor uitleg deze korte instructie:
https://files.itslearning.com/data/2221/C2/Demo_04/index.html Ook in de eerste lesbijeenkomst
geven we kort uitleg over gebruik van Itslearning.
Post-bachelor opleidingen
In de online leeromgeving, Itslearning staat alle relevante en actuele informatie over de opleiding die
u volgt. Mededelingen worden hier geplaatst. Bij plaatsing van een mededeling ontvangt u een alert
in uw mailbox (door u opgegeven privé e-mail of zakelijke e-mail). De door u behaalde resultaten
staan in Osiris. U plaatst uw opdrachten in Itslearning waarna deze beoordeeld worden. Cijfers
worden bekend gemaakt via Itslearning en niet via email of telefoon. Bij uw aanmelding ontvangt u
een inlog en wachtwoord. U kunt zelf een wachtwoord kiezen na uw eerste inlog. U bereikt
Itslearning via My HBO. Deze button vindt u tevens rechts bovenaan de website,
www.hbodrechtsteden.nl.
Bekijk voor uitleg deze korte instructie:
https://files.itslearning.com/data/2221/C2/Demo_04/index.html Ook in de eerste lesbijeenkomst
geven we kort uitleg over gebruik van Itslearning
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Post-bachelor opleidingen
Voorbereiding eerste les
In een aantal gevallen wordt van u ook voor de eerste bijeenkomst een voorbereiding verwacht. Deze
opdracht leest u in de map Bijeenkomst 01 op Itslearning.
Studiemateriaal
Studiemateriaal kan bestaan uit:
- Studieboeken en/of reader(s);
- E-learning in Itslearning.
Per opleiding geven we na uw aanmelding aan op welke wijze u in het bezit komt van het benodigde
studiemateriaal. De verschillende wijzen zijn:
1) Studiemateriaal wordt uitgereikt tijdens de eerste lesbijeenkomst;
2) U schaft zelf de boeken aan die in de boekenlijst zijn opgenomen;
3) Studiemateriaal wordt via pakketdienst of post bij u thuis afgeleverd*;
4) Digitaal studiemateriaal wordt door de docent in Itslearning geplaats.
* Indien studiemateriaal per pakketdienst of post bij u thuis wordt afgeleverd, dan heeft u uiterlijk
vijf werkdagen voor aanvang van de opleiding de boeken in huis. In het geval u geen levering heeft
ontvangen, neemt u dan contact met de administratie van HBO Drechtsteden (Mail aan
info@hbodrechtsteden.nl).
Copyright en eigendomsrecht van alle in de cursussen en opleidingen gebruikte en opgeleverde
materialen berusten bij HBO Drechtsteden, tenzij met de opdrachtgever / cursist anders overeen
wordt gekomen.
Tussentijdse beëindiging van de opleiding
Tussentijds beëindigen van de opleiding tijdens het collegejaar leidt niet tot teruggave dan wel
kwijtschelding van het collegegeld in het eerste jaar. Bij het stoppen met de opleiding tijdens het 2e
t/m 4e jaar geldt:
Opleiding die start in september:
- Bij stoppen vóór 1 februari bent u de helft van het collegegeld verschuldigd.
- Bij stoppen ná 1 februari bent u het volledige bedrag van het collegegeld verschuldigd.
Opleiding die start in januari:
- Bij stoppen vóór 1 september bent u de helft van het collegegeld verschuldigd.
- Bij stoppen ná 1 september bent u het volledige bedrag van het collegegeld verschuldigd.
Verlenging van de opleiding
Bij extra verlenging van de inschrijfduur voor een bacheloropleiding: Vanaf het 5e schooljaar betaalt
de student vanaf de start van het nieuwe studiejaar alleen de periode (uitgedrukt in maanden) die
benodigd is om de opleiding met succes af te ronden.
Bij aanvang opleiding in september: Voor deze berekening start het studiejaar op 1 september en
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eindigt op 1 juli (10 maanden).
Bij aanvang opleiding in januari: Voor deze berekening start het studiejaar op 1 januari en eindigt op
1 januari (10 maanden). (De maanden juli en augustus tellen niet mee). Per maand dat de student
staat ingeschreven bedragen de kosten 1/10 deel van het jaarlijkse collegegeld. Indien een student
eerder wil worden uitgeschreven dan eindigt de regeling per de maand die volgt op de maand waarin
de student schriftelijk - via info@hbodrechtsteden.nl - een verzoek tot uitschrijving heeft gedaan.
Bij extra verlenging van de inschrijfduur voor een Associate degree of tweejarige opleiding op hboniveau: Vanaf het 3e schooljaar betaalt de student vanaf de start van het nieuwe studiejaar alleen de
periode (uitgedrukt in maanden) die benodigd is om de opleiding met succes af te ronden.
Bij aanvang opleiding in september: Voor deze berekening start het studiejaar op 1 september en
eindigt op 1 juli (10 maanden).
Bij aanvang opleiding in januari: Voor deze berekening start het studiejaar op 1 januari en eindigt op
1 januari (10 maanden). (De maanden juli en augustus tellen niet mee). Per maand dat de student
staat ingeschreven bedragen de kosten 1/10 deel van het jaarlijkse collegegeld. Indien een student
eerder wil worden uitgeschreven dan eindigt de regeling per de maand die volgt op de maand waarin
de student schriftelijk - via info@hbodrechtsteden.nl- een verzoek tot uitschrijving heeft gedaan.
Jaarlijks verlengen wij uw inschrijving tot het moment van succesvol afronden van de opleiding.
Facturering geschiedt per schooljaar.
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