ALGEMENE VOORWAARDEN VU-NT2 ACADEMY
voor cursisten met een DUO-lening
VU-NT2 is onderdeel van Stichting VU
Inschrijving nieuwe cursisten
1. Inschrijving dagcursussen
Als je aan een dagcursus wilt deelnemen, schrijf je je in via de website nt2.vu.nl. Daarna maak je aar een afspraak
voor het spreekuur van VU-NT2, want een persoonlijk gesprek is noodzakelijk. Afhankelijk van het resultaat van dit
gesprek, word je uitgenodigd voor een intaketoets. Cursisten met een DUO-lening kunnen alleen aan een
dagcursus deelnemen omdat deze hen voorbereidt op het Staatsexamen NT2 programma I of II.
2. Reservering
Na inschrijving en als je een gesprek hebt gehad tijdens het spreekuur (en eventueel een intaketoets) ontvang je
een uitnodigingsbrief met informatie. Er is dan een plaats in de cursus voor je gereserveerd. Je inschrijving is dan
nog niet definitief. Zie hiervoor punt 5.
3. Wachtlijst
Als een cursus volgeboekt is, word je op een wachtlijst geplaatst. Tot uiterlijk een week na aanvang van de cursus
kun je nog bericht krijgen dat er een plaats is vrijgekomen. Is dit niet het geval, dan word je op de lijst gezet voor
de cursus in de volgende periode.
4. Annulering cursus
Bij onvoldoende (betaalde) inschrijvingen wordt de cursus geannuleerd. VU-NT2 zal dit uiterlijk drie dagen voor
de geplande aanvang van de cursus melden aan de ingeschreven cursisten. De cursus wordt dan niet gefactureerd.
5. Definitieve plaatsing
De reservering wordt definitief
 als je uiterlijk twee weken voor de start van de cursus een kopie overlegt van de brief waarin DUO
bevestigt dat je een lening krijgt, of een ander bewijs dat aantoont dat je nog voldoende geld kunt lenen
van DUO voor tenminste één cursus
 en als je uiterlijk twee weken voor de start van de cursus per email aan ons doorgeeft dat je de cursus
wilt volgen
 en als je niet op de wachtlijst wordt geplaatst (zie punt 3)
 en als de cursus niet wordt geannuleerd (zie punt 4).
6. Factuur
Je krijgt voor de cursus steeds facturen voor een deel van de cursus. In ‘Mijn Inburgering’ moet je goedkeuring geven
voor betaling van de facturen. Als je dat niet voor het aangegeven tijdstip doet, heeft VU-NT2 het recht je de toegang
tot de les en de eindtoetsen te weigeren.
7. Huisregels
Eenmaal geplaatste cursisten houden zich aan de huisregels van VU-NT2, waaronder regels omtrent verplichte
aanwezigheid bij de lessen en het maken van huiswerk. Cursisten ontvangen de huisregels op de eerste cursusdag
of kunnen deze opvragen bij de cursusadministratie.
8. Contract
Voorafgaand aan het begin van de cursus teken je een contract met de wederzijdse afspraken over aanwezigheid
tijdens de cursus, voorwaarden voor het tussentijds beëindigen van de cursus, etc. Als je definitief of tijdelijk wilt
stoppen na een cursus, geef je dat duidelijk aan bij de cursusadministratie en de docent. VU-NT2 kan ook besluiten
dat je het traject niet kunt afmaken, bijvoorbeeld omdat je de eindtoetsen niet hebt gehaald of omdat je te weinig
inzet toont.
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Inschrijving zittende cursisten
9. Inschrijving
Zittende cursisten ontvangen een uitnodigingsbrief voor het volgende niveau, nog vóór de eindtoetsen. Als je per
e-mail aan VU-NT2 bevestigt dat je verder wilt met de volgende cursus, wordt er een plaats voor je gereserveerd
in die cursus.
10. Vereist toelatingsniveau voor vervolgcursus
Om deel te nemen aan een cursus hoger dan niveau 1, moet je geslaagd zijn voor de eindtoets van het
voorgaande niveau. Als je zakt voor deze eindtoets, word je niet toegelaten tot het volgende niveau.
11. Wachtlijst
Zittende cursisten krijgen voorrang, als zij uiterlijk twee weken voor het begin van de cursus hebben doorgegeven
aan VU- NT2 dat ze de cursus willen vervolgen.
12. Doubleren
Als je niet geslaagd bent, mag je de cursus alleen overdoen als de docenten en de coördinator Academy daarmee
akkoord gaan. Je wordt dan op de wachtlijst geplaatst. Je hoort zo snel mogelijk, maar uiterlijk twee weken na de
start van de cursus of je de cursus mag overdoen.
13. Annulering cursus
Zie punt 4.
14. Annulering deelname
Zie punt 16 en 17
15. Definitieve plaatsing De reservering wordt definitief
 als je geslaagd bent voor de eindtoets (zie punt 10)
 en als je per email hebt aangegeven naar het volgende niveau te willen gaan (zie punt 9)
 en als de cursus niet wordt geannuleerd (zie punt 4).

Annulering deelname
16. Termijn voor annulering
Tot twee weken voor aanvang van de geboekte cursus kun je de cursus annuleren. Als je later dan twee weken
voor de start van de cursus je deelname annuleert, ben je in principe verplicht de cursus te volgen en de facturen
voor DUO in ‘Mijn Inburgering’ goed te keuren.
17. Tussentijdse beëindiging
Als cursist met een lening van DUO maak je in principe de cursus af waarvoor je het contract heb ondertekend. Als
het tussentijds redelijkerwijs niet meer mogelijk voor je is om de cursus te volgen, mag je de cursus stopzetten en
het contract met VU-NT2 opzeggen. Een beargumenteerde aanvraag daarvoor dient vergezeld te gaan van een
doktersverklaring of ander relevant document. Als VU-NT2 akkoord gaat met de opzegging, krijg je geen facturen
meer vanaf de datum van opzegging.
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