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Toelating en inschrijving

De gekozen locatie van een vestiging van EuroCollege
correspondeert met de gelijk genoemde vennootschap waarmee
de overeenkomst wordt afgesloten respectievelijk EuroCollege
Hogeschool Amsterdam bv, EuroCollege Hogeschool
Rotterdam bv, EuroCollege Hogeschool Utrecht bv, EuroCollege
Hogeschool Groningen bv, en EuroCollege Hogeschool
Eindhoven bv (ook wel aan te duiden, als “EuroCollege”).

EuroCollege heeft een uitgesproken didactische visie.
Daarin is veel aandacht voor het aanleren van discipline
en een juiste werkhouding, zoals die geacht wordt vereist
te zijn in de Hospitality en Business sector.
Het ‘EuroCollege concept’ bestaat in de kern uit ‘de 10
spelregels’ die toezien op structuur en discipline en ‘de
17 succesprincipes’ die gericht zijn op het ontwikkelen
van een op positiviteit gerichte houding en mindset. Dit
concept is samen met het opleidingsprogramma in het
intaketraject toegelicht aan de student.
Tussen EuroCollege en de student is in het intake traject
nagegaan of de student voldoet aan de wettelijke
vooropleidingseisen, beschikt over de juiste mentaliteit,
en bereid is om te leren en te werken binnen het
‘EuroCollege concept’.
De hbo-bachelor opleidingsovereenkomst wordt met de
student die het voor de toelating tot de opleiding vereiste
schoolexamen nog niet heeft behaald, aangegaan onder
het voorbehoud dat deze ontbonden wordt als de student
zakt voor het betreffende schoolexamen (vmbo, havo,
vwo).
De administratiekosten van de inschrijving voor een hbo-
opleiding zijn € 250,- EuroCollege verplicht zich tot
restitutie van deze kosten minus € 100,- wanneer de
student het voor de toelating tot de opleiding vereiste
schoolexamen niet heeft behaald. Als bewijsstuk dient de
cijferlijst te worden opgestuurd.

Opleidingsprogramma

Een hbo-bacheloropleiding met het 'Honours programma'
is versneld en heeft een inschrijfduur en een studieduur
van drie (3) jaren. Een hbo-bacheloropleiding met het
'Plus programma' heeft een inschrijfduur van vier (4)
jaren.
Het 'Honours programma' is zowel wat betreft
toelatingseisen, diplomering, inhoud van het
onderwijsprogramma als tentaminering vergelijkbaar met
het 'Plus programma'. Essentiële verschillen zijn het
aantal onderwijsvrije periode(s) en de inschrijfduur.
Beide varianten zijn tijdens het intake traject toegelicht
aan de student en middels een opleidingsschema
besproken. In het opleidingsschema staat precies
beschreven waar en wanneer de student alle onderdelen
van de opleiding gaat volgen.
De hbo-bacheloropleidingen van EuroCollege zijn
volledig erkend door het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap én geaccrediteerd door de
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO); De
NVAO is dé onafhankelijke organisatie die de kwaliteit
van het hoger onderwijs in Nederland waarborgt.
EuroCollege organiseert het onderwijs en de examinering
daarvan zodat de student gekozen hbo-opleiding
redelijkerwijs binnen de studieduur met succes kan
afronden.
EuroCollege draagt zorg voor het realiseren van de
ingeroosterde lessen en de afname- en beoordeling van
examens.
EuroCollege zorgt aan het begin van ieder studiejaar
door middel van een jaarplanning voor een overzicht
waarbij voor de duur van een studiejaar en per lesweek
alle onderwijsactiviteiten, lessen- en examenroosters
aangegeven worden.
De student heeft met betrekking tot de overdracht van
kennis en vaardigheden voor zover redelijk recht op
‘intensieve begeleiding’ om een zo goed mogelijk
studieresultaat te realiseren. Het gaat hierbij om:
het verstrekken van informatie aan de student over de
manier waarop de leerstof wordt aangeboden;
het aanbieden van mogelijkheden om begrip en inzicht in
de leerstof te verkrijgen;
het kiezen van geschikt leermateriaal;
het bepalen welke leeractiviteit plaatsvindt tijdens de
ingeroosterde contacturen;
het uitleggen hoe bepaalde opdrachten uitgevoerd
kunnen worden;
het bieden van mogelijkheden om onder toezicht
zelfstandig te leren werken.

De student spant zich zo goed mogelijk in om de
gekozen hbo-opleiding af te ronden binnen de. In het
bijzonder is de student verplicht aan alle
opleidingsactiviteiten deel te nemen, zich te houden aan
‘de 10 spelregels’ die toezien op structuur en discipline
en ‘de 17 succesprincipes’, tenzij dit om zwaarwegende
redenen niet van hem/ haar kan worden verwacht.

Indien de student voor het verstrijken van de
inschrijfduur van de gekozen opleiding jaar 1 hbo-
bachelor, of jaar 2 hbo-bachelor) opnieuw wilt afleggen,
dan bedragen de kosten hiervoor de helft van het in dat
desbetreffende jaar verschuldigde collegegeld van die
opleiding, vermeerderd met examineringsgelden van
€1.950,-
De hbo-bacheloropleidingsovereenkomst eindigt na het
verstrijken van de inschrijfduur van de gekozen hbo-
opleiding, voor het 'Honours programma' na het einde
van jaar 3 hbo-bachelor, en voor het 'Plus programma'
na jaar 4 hbo-bachelor. Indien de student op dat
moment gekozen hbo-opleiding nog niet heeft afgerond,
dan kan de student onder voorwaarden een verzoek
doen om verlenging van de inschrijfduur bij de opleiding.

Studieverlenging

Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor
toekenning van een verzoek om verlenging van de
inschrijfduur bij de opleiding is dat de student heeft laten
zien te beschikken over de juiste mentaliteit en bereid is
te leren en te werken binnen het ‘EuroCollege concept’.
Redenen voor afwijzing van een verzoek om verlenging
van de inschrijfduur bij de opleiding kunnen zijn onder
andere: een te grote achterstand in studieonderdelen;
een frequente absentie zonder opgave van redenen; de
verwachting omtrent afronding van de opleiding; de
eventuele financiële impact voor de student; de
bereidheid van de student om de periode van de
verlenging van de inschrijfduur te voldoen aan de regels
van EuroCollege (zoals verplichte aanwezigheid bij
onderwijs- en begeleidingssessies, het voldoen aan
deadlines, het verplicht aanwezig zijn op de
aangewezen Vestigingslocatie op voorgeschreven
tijden).
Een afwijzing gaat altijd gepaard met een opgave van
redenen en een doorverwijsadvies voor een bepaald
type opleiding danwel een andere onderwijsinstelling of
een baan.
Bij toekenning van een verzoek doen om verlenging van
de inschrijfduur bij de opleiding wordt een inschrijving
gedaan voor een 'studieverlengingsovereenkomst'
tussen EuroCollege en de student afgesloten. De
studieverlenging kan dan in eenheden van drie (3)
kalendermaanden worden aangevraagd. De
opleidingskosten voor de studieverlenging bedragen €
2.950,- per periode van drie maanden.

Beëindiging

Deze overeenkomst eindigt door:
Het verstrijken van de inschrijfduur waarvoor de
gekozen hbo-opleiding is aangegaan.
Het behalen van het diploma door afronding van alle
examenonderdelen van de opleiding.
De verwijdering van de student door EuroCollege bij
wangedrag.
Het overlijden van de student.
Het niet tijdig betalen van college- en examengelden.
In het geval EuroCollege door aantoonbare overmacht
niet langer in staat is de opleiding aan te bieden.
Opzegging door de student die begint in de maand
september (september- instroom) respectievelijk de
maand januari (januari- instroom) van een studiejaar:
Opzeggen tot twee maanden voor aanvang is de
student het inschrijfgeld en 10% van de
overeengekomen prijs voor alleen het komend
studiejaar, zijnde een redelijk loon, verschuldigd.
Opzeggen tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang
is de student 20% van de overeengekomen prijs voor
alleen het komend studiejaar, zijnde een redelijk loon,
verschuldigd.
Opzeggen tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang is
de student 30% van de overeengekomen prijs voor
alleen het komend studiejaar, zijnde een redelijk loon,
verschuldigd.
Opzeggen minder dan 2 weken voor aanvang is de
student 35% van de overeengekomen prijs voor alleen
het komend studiejaar, zijnde een redelijk loon,
verschuldigd.
Bij tussentijdse beëindiging is de student 35% (als
opstartkosten) van de overeengekomen prijs voor alleen
het lopende studiejaar verschuldigd, plus de kosten van
het reeds gevolgde onderwijs ongeacht, of de student
aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale
kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs.
De kosten van het reeds gevolgde onderwijs worden bij
de gekozen hbo- opleiding lopend over het hele jaar
vastgesteld naar rato van het aantal maanden waarin de
opleiding, inclusief de lopende maand, is gevolgd.
Het redelijk loon is een bijdrage in de kosten die reeds
gemaakt zijn en/ of waartoe de verplichting tot betaling
reeds is aangegaan, in de verwachting dat de student
het gehele jaar zou volmaken zoals onder andere
organiseren, regelen en betalen van onder meer loon
docenten, studie- en studentbegeleiders, kosten
huisvesting en het daarbij behorende budget voor het
gehele jaar afhankelijk van het aantal studenten.

Betaling

Het collegegeld van een studiejaar van de gekozen hbo-
opleiding kan op twee manieren worden voldaan:

- Betaling van het volledig bedrag binnen 14 dagen
na factuurdatum; (€ 350,- korting in het 1e en 2e
jaar);

- Betaling in 6 aaneengesloten termijnen via
machtiging voor automatische incasso. (€ 300,-
korting in het 1e en 2e jaar);

Indien de gekozen hbo- opleiding geen doorgang vindt,
verplicht EuroCollege zich tot terugbetaling van eventueel
reeds voor dat studiejaar betaald collegegeld aan de
student; de student heeft geen recht heeft op vergoeding
van eventueel geleden schade of ander ongemak.
Indien betaling door de student en/ of ouder/voogd/
anders wettelijk vertegenwoordigeren/ of borg niet wordt
nagekomen kan de student de toegang tot de opleiding
worden ontzegd, kunnen examenuitslagen, cijferlijsten en
het diploma worden achtergehouden en kan de student
uiteindelijk worden uitgeschreven van de opleiding. In
deze omstandigheid vindt geen herberekening c.q.
restitutie van de reeds betaalde collegegelden plaats en
dienen nog niet betaalde facturen alsnog te worden
voldaan.

Overeenkomst van borgtocht

De borg verbindt zich jegens EuroCollege tot hoofdelijk
borg voor de betaling van alles wat de student aan
EuroCollege schuldig is of wordt inzake deze
overeenkomst en EuroCollege verklaart deze borgtocht
aan te nemen.
De borg doet afstand van de voorrechten waarvan de wet
afstand tegenover de schuldeiser toelaat.
Indien de borg gehuwd (of daarmee gelijkgesteld) is,
verklaart deze voor zover van toepassing dat de
echtgeno(o)t(e)/ partner van de borg toestemming heeft
verleend voor het aangaan van de vermelde borgtocht
met alle daaraan verbonden verplichtingen.

Aansprakelijkheid 

EuroCollege kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
wijzigingen aangaande de opleidingen die EuroCollege
verzorgt ten gevolge van overheidsmaatregelen en/ of
maatregelen en/ of besluiten van externe examen en/ of
accrediterende instanties.
De aansprakelijkheid van EuroCollege voortvloeiende uit
het verwijtbaar niet (behoorlijk) nakomen van deze
overeenkomst, wordt gesteld op een bedrag maximaal
overeenkomend met het collegegeld van het
desbetreffende studiejaar, dan wel een evenredig deel
daarvan als de opleiding eerder wordt beëindigd.
EuroCollege aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade als gevolg van tussentijdse beëindiging van deze
overeenkomst op grond van schorsing en/of verwijdering
van de student en/of tegenvallende studieresultaten en/of
stagnerende studievoortgang en/ of (toekomstige)
studievertraging waaronder doch niet uitsluitend het
moeten herkansen van onder andere de eindstage, het
afstudeeronderzoek, of het senior project. De student
heeft in geen van bovengenoemde gevallen recht op
terugbetaling van gemaakte kosten en/ of vergoeding van
eventuele (toekomstige) (gevolg) schade.

Algemene voorwaarden 

EuroCollege heeft het keurmerk van de NRTO
(Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). De
NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor
particuliere trainings- en opleidingsinstituten in Nederland.
Dit betekent dat EuroCollege aan hoge kwaliteitseisen
moet voldoen en hierop getoetst wordt door een externe
certificerende instelling.
EuroCollege houdt zich aan de Algemene voorwaarden en
Gedragscode van de NRTO. EuroCollege is via de NRTO
ook aangesloten bij de stichting Geschillencommissie
Consumentenzaken.
Op deze hbo-bachelor opleidingsovereenkomst zijn de
algemene voorwaarden van de NRTO van toepassing.
Door deze overeenkomst te ondertekenen verklaart de
student de algemene voorwaarden https://www.nrto.nl/wp-
content/uploads/Algemene-Voorwaarden-NRTO.pdf te
hebben gelezen en akkoord te gaan met de algemene
voorwaarden van de NRTO.

Slotbepalingen

Deze hbo-bachelor opleidingsovereenkomst vormt de
volledige weergave van alle tussen EuroCollege en de
student gemaakte afspraken met betrekking tot de
inschrijving voor de gekozen hbo-opleiding. Ter zake alle
aangelegenheden die de hbo-bachelor
opleidingsovereenkomst betreffen, verklaren EuroCollege
en de student geen andere aanspraken tegenover elkaar te
hebben en geldend te zullen maken dan volgt uit het in deze
hbo-bachelor opleidingsovereenkomst bepaalde.
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