Studentenstatuut
1. Algemeen
Dit statuut is van toepassing op alle cursisten die een HBO programma (bij- en nascholingen, themadagen,
cursussen, opleidingen) volgen bij Evenwijs en beschrijft de rechten en plichten van Evenwijs cursisten
2. Informatie
Evenwijs zorgt ervoor dat voor de aanvang van het studiejaar de volgende onderwerpen toegankelijk zijn:
- het onderwijsaanbod en het onderwijs- en examenreglement (OER)
- de eisen en mogelijkheden voor toelating tot de verschillende opleidingen
- het beroepenveld waarvoor wordt opgeleid, evenals het daarmee verbonden beroepsprofiel
- de hoogte van het studiegeld en een indicatie van de bijkomende studiekosten
- algemene voorwaarden, klachtenprocedure, privacyreglement en het protocol datalekken
- de beschikbare studentenvoorzieningen
Genoemde gegevens worden zodanig openbaar gemaakt dat de aanstaande student zich een goed oordeel kan
vormen over de inhoud en inrichting van het onderwijs.
3. Onderwijsdoelen en competenties
De eindcompetenties van een opleiding zijn afgeleid van het beroepsprofiel van het beroep waar de opleiding
op voorbereidt en van de eigen visie en profilering van de opleiding. Leerdoelen (in relatie tot de competenties),
onderwijsinhoud, studielast en toetsprogramma worden bij elk programma aangegeven.
4. Studentenvoorzieningen
Evenwijs beschikt over de volgende studenten voorzieningen:
a. een mediatheek/bibliotheek
b. reproductievoorzieningen
c. kantinevoorzieningen en verblijfsruimte
d. magnesium- en koud-watertobbe
Voor het gebruik van bepaalde voorzieningen of diensten kan een vrijwillige bijdrage worden gevraagd. Koffie,
thee en lunch is, tenzij anders aangegeven, bij het studiegeld inbegrepen.
5. Ondersteunende materialen
De lesstof wordt ondersteund door een handout. Een verzamelmap, schrijfblokken en pennen worden uitgereikt.
Bij aanvang van het programma wordt een inlogcode verstrekt. Daarmee kan de cursist toegang krijgen tot de
digitale versie van de presentatie en eventueel aanvullende studiematerialen zoals schema’s, reviews, teksten, etc.
6. Huisregels
Het pand plus bijbehorende voorzieningen zijn betaald met behulp van studiegelden. Ook de huidige cursisten
leveren een bijdrage aan de instandhouding ervan. Evenwijs heeft maar één huisregel en die nemen we bijzonder
serieus. Wees een beetje zuinig op je bezit.
Tot slot
Indien zich omstandigheden voordoen waarin het studentenstatuut zou moeten voorzien doch dit niet doet,
beslist de directie.
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