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Artikel 1 Begripsbepaling
De begrippen die in dit document zijn gehanteerd worden op de volgende wijze
gedefinieerd:
a) Student
Degene die zich heeft ingeschreven en studeert aan het EFS College COVAB.
Opleiding
b) Het onderwijs (studie) dat men geniet, bestaande uit een samenhangend geheel
van onderwijseenheden (modulenonderdelen) gericht op de verwezenlijking van
welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, vaardigheden en
attitudes waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken. \
c) Kandidaat
Degene die zich heeft geregistreerd voor een opleiding binnen het EFS College
COVAB.
d) Stageperiode
De periode die de student verplicht doorbrengt in de praktijk. Tijdens de
stageperiode krijgt de student de gelegenheid om de theorie toe te passen in de
praktijk en zich te ontwikkelen tot een beginnende beroepsoefenaar.
e) EFS College COVAB

Elsje Finck Sanichar College Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en
beoefenaren van Aanverwante Beroepen.

Dit is een beroepsgericht opleidingsinstituut waar verpleegkundigen en
aanverwante beroepsgroepen op verschillende niveaus, een opleiding genieten
die hen direct voorbereid op de uitoefening van het beroep of de functie waarvoor
zij worden opgeleid.
f) Studieoverschrijding voor langstudeerders
Een langstudeerder is een student wiens nominale studiejaren verstreken zijn en
die langer dan 2 jaar doet over een studie van 1 jaar (VA), langer dan 4 jaar doet
over een studie van 2 jaren (ZV), langer dan 5 jaren doet over een studie van 3
jaren (MBOV, langer dan 2,5 jaar doet over een studie van 1,5 jaar (postbasis) en
langer dan 6 jaren doet over een studie van 4 jaren (HBO).
g) Inschrijfgeld
Inschrijfgeld is het bedrag dat de student per schooljaar verplicht is om te
betalen, om ingeschreven te kunnen zijn op een der opleidingen binnen het EFS
College COVAB.
Artikel 2 Registratie
2.1 Registraties kunnen gedurende het hele jaar plaatsvinden bij de
Studentenadministratie.
2.2 Bij elke registratie dient het volgende te worden overlegd:
▪ Een volledig ingevuld registratieformulier
▪ 4 pasfoto’s
▪ Gewaarmerkte kopieën van diploma’s en cijferlijsten
▪ 1 uittreksel van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB)
▪ Bewijs van goedgedrag
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2.3 Het registratieformulier kan handmatig worden ingevuld bij de
Studentenadministratie of digitaal via de website.
Artikel 3 Selectie
De selectie is een onderdeel van de toelating tot de opleiding en vindt plaats op basis
van de toelatingseisen die vervat zijn in het opleidingsreglement van de desbetreffende
opleiding.
De selectie onderdelen zijn:
1. Verificatie van vereiste vooropleiding aan de hand van gewaarmerkte diploma’s
en bijbehorende cijferlijsten.
2. Selectiegesprek bestaande uit een interview en een casuïstiek. Dit onderdeel
wordt alleen toegepast voor de basisopleidingen en de HBO- Verpleegkunde,
waarbij de toelating score gesteld is op minimaal een zeven (7).
3. Medische keuring bestaande uit een lichamelijk onderzoek en een
laboratoriumonderzoek voor de geselecteerden van de basisopleidingen en de
HBO-Verpleegkunde.
4. Hepatitis B vaccinatie, voor de geselecteerden van de basisopleidingen en de
HBO-Verpleegkunde.
5. Een bewijs van goed gedrag voor de geselecteerden van de basisopleidingen en
de HBO-Verpleegkunde.
6. Verificatie of de kandidaat geen openstaande saldo heeft binnen het EFS College
COVAB. Indien de kandidaat een openstaande saldo heeft van een voorgaande
opleiding, zal deze niet geselecteerd worden alvorens aan het openstaande saldo
is voldaan.
Artikel 4 Inschrijving
Een individu is pas ingeschreven indien deze met goed gevolg de selectieprocedure
heeft volstaan, een medische keuring met goedgevolg heeft doorlopen en een
stortingsbewijs van het collegegeld heeft overlegd bij de afdeling Finance.
Artikel 5 Her-inschrijving
5.1 Indien de student wegens enige redenen dan ook de opleiding volgens de nominale
duur niet heeft kunnen afronden, dan wordt de student in de gelegenheid gesteld om
binnen drie (3) maanden de studie af te ronden.
5.2 Heeft de student de opleiding binnen deze 3 maanden niet kunnen afronden, dan is
de student verplicht om binnen 1 maand her-inschrijfgeld te betalen.
5.3 Het her-inschrijfgeld dat de student dient te betalen is gelijk aan het inschrijfgeld van
het lopend jaar voor de betreffende opleiding.
Artikel 6 Herkansing module onderdelen
6.1 Indien de student wegens enige redenen dan ook een module onderdeel niet heeft
behaald, dan komt de student in aanmerking voor twee herkansingen.
6.2 Indien de student na de tweede herkansing een module onderdeel niet behaald dan
zal deze het module onderdeel opnieuw moeten volgen, waarvoor kosten in rekening
zullen worden gebracht.
6.3 De kosten zullen berekend worden op basis van de kosten van de module.
Artikel 7 Opleidingsreglement
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Voor elke opleiding die verzorgd wordt aan het EFS College COVAB is er een
opleidingsreglement van toepassing. In elk opleidingsreglement is het doel, de duur, de
structuur en de wijze van examinering van desbetreffende opleiding vastgelegd.
Artikel 8 Schoolreglement
In het schoolreglement zijn de regels omtrent kleding, representatie en gedragingen
vastgelegd waaraan de studenten zich moeten houden, binnen de faciliteiten van het
EFS College COVAB en de stage instellingen.
Artikel 9 Bibliotheek reglement
De bibliotheek behoort tot de onderwijsfaciliteiten van het EFS College COVAB. Voor het
garanderen van optimaal en verantwoord gebruik van de bibliothecaire diensten zijn er
regels en gedragingen vastgelegd voor de gebruikers, in het bibliotheek reglement.
Artikel 10 Stageperiode
De omschrijving, structuur, duur, begeleiding, beoordeling van de stageperiode is
beschreven in het stagebeleid.
Artikel 11 Legitimatie
11.1 Bij aanvang van de opleiding wordt door de Studentenadministratie een badge met
een uniek studenten nummer verstrekt aan de student, waarbij de bepalingen zoals
opgenomen in het Schoolreglement van toepassing zijn.
11.2 De badge wordt zichtbaar op borsthoogte opgespeld en moet reeds bij het
betreden van het terrein aldaar aanwezig zijn.
11.3 De student is verplicht om bij het betreden van het terrein zijn/haar badge op
aanvraag te tonen aan de portier. Zulks is ook het geval aan personeelsleden van het
EFS College COVAB tijdens het volgen van onderwijs, tijdens examens en het
bezoeken van de onderwijsfaciliteiten.
11.4 Bij afstuderen of vroegtijdig verlaten van de opleiding wordt de badge door de
student ingeleverd bij de Studentenadministratie.
11.5 Alle bepalingen vastgelegd in het identificatiebeleid van het EFS College COVAB en
geldig voor studenten zijn van toepassing.
Artikel 12 Opleidingskosten en betalingsvoorwaarden
12.1 De opleidingskosten worden door directeur van het EFS College COVAB
vastgesteld.
12.2 De opleidingskosten worden voldaan middels drie mogelijkheden:
a) Het volledig bedrag in één (1) keer voor aanvang van de opleiding.
b) In drie termijnen waarbij 50% van de opleidingskosten worden voldaan voor de
aanvang van de opleiding, 25% twee maanden na aanvang van de opleiding
en nogmaals 25% twee maanden hierna.
c) In vier termijnen waarbij 40% van de opleidingskosten worden voldaan voor de
aanvang van de opleiding, 20% twee maanden na aanvang van de opleiding,
nogmaals 20% twee maanden hierna en nog eens 20% twee maanden hierna.
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12.3 De opleidingskosten worden voldaan middels storting op een door EFS College
COVAB aangegeven rekeningnummer.
12.4 De betalingsvoorwaarden zijn vastgelegd in een studieovereenkomst die de
student voor aanvang van de opleiding moet tekenen.
12.5 Bij annulering van de inschrijving voor een opleiding is aangevangen worden de
reeds voldane opleidingskosten, met inhouding van SRD 350,- aan administratieve
kosten, gerestitueerd aan de student.
12.6 Bij annulering van de inschrijving nadat een opleiding is aangevangen vindt er
geen restitutie van reeds voldane opleidingskosten plaats. De student is verplicht
om te voldoen aan het nog openstaand saldo van de opleidingskosten.
Artikel 13 Boetebepalingen
Voor het niet nakomen aan de betalingsverplichtingen jegens het EFS College COVAB
gelden de boetebepalingen zoals opgenomen in het Debiteurenbeleid van de organisatie.
Artikel 14 Afschrijving
14.1 Een student kan afgeschreven worden indien hij/zij:
a) Het aantal toegestane onderbrekingsdagen heeft overschreden;
b) Bij fraude, diefstal, plegen van plagiaat en valsheid in geschriften.
c) Bij gedragsexcessen tijdens de opleiding en stageperiode
d) Bij klachten van discriminatie en bejegening van cliënten / zorgvragers
gedurende de stageperiode en tijdens de opleiding
e) Bij alcohol- en drugsgebruik tijdens de opleiding, stageperiode en internverblijf
van het EFS College COVAB.
f) Het niet tijdig voldoen aan de opleidingskosten c.q. afgesproken termijn.
14.2 Indien de student, bij afschrijving, heeft voldaan aan het volledige verschuldigd
bedrag aan opleidingskosten zal deze niet worden gerestitueerd.
14.3 Indien de student, bij afschrijving, niet heeft voldaan aan het volledige verschuldigd
bedrag aan opleidingskosten zal de student alsnog aan het openstaand saldo
voldoen.
Artikel 15 Voortijdige schoolverlating
15.1 Indien de student, bij voortijdige schoolverlating, heeft voldaan aan het volledige
verschuldigd bedrag aan opleidingskosten zal deze niet worden gerestitueerd.
15.2 Indien de student, bij voortijdige schoolverlating, niet heeft voldaan aan het
volledige verschuldigd bedrag aan opleidingskosten zal de student alsnog het
openstaand saldo moeten voldoen.
Artikel 16 Studieoverschrijding
Bij het overschrijden van de studieduur door de student, zullen de bepalingen die zijn
opgenomen in het beleid voor langstudeerders van toepassing zijn. Met studielimiters
zal er een aparte studieovereenkomst worden gesloten waarin afstudeer afspraken zijn
verwerk
Artikel 17 Business Partners
Het EFS College COVAB behoudt zich het recht voor, om bepaalde opleidingen en/of
onderdelen hiervan door een door EFS College COVAB geautoriseerde partner(s) te
laten verzorgen, welke de student als onderdeel van zijn opleiding verplicht is te
volgen.
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Artikel 18 Ondersteunende documenten
Integraal onderdeel van deze Algemene Voorwaarden is al hetgeen welke is vastgelegd
in:
- De verschillende Opleidingsreglementen
- Het Schoolreglement
- Het Identificatie beleid
- Het Bibliotheek reglement
- Het Debiteuren beleid
- Het Klachtenreglement
- Het Decanen reglement
- Het Stagebeleid
- Het beleid voor Studielimieters
Artikel 19 Toepasselijk recht en de bevoegde rechter
19.1 Op de met het EFS College COVAB afgesloten Algemene Voorwaarden is het
Surinaams recht van toepassing.
19.2 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van het collegejaar
2019 en zijn van toepassing op alle geldende opleidingen van het EFS College
COVAB.

Aldus vastgesteld te Paramaribo, op 02 december 2019.
Gereviseerd op 24 maart 2021

Mw. A. Wallerlei – Kumbangsila MBA, RN
Directeur
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