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ARTIKEL 1. 
DEFINITIES

Aanmelder   De persoon die zichzelf, dan wel een ander aanmeldt voor een 
    opleiding.

Afstandsonderwijs   Vorm van onderwijs, waarbij instructeur en cursist niet gelijktijdig 
    persoonlijk aanwezig zijn.

Assessment   Test waarbij wordt beoordeeld of de cursist adequaat kan 
    handelen in kritische situaties door het geïntegreerd 
    toepassen van kennis, inzicht, vaardigheden, houding en 
    reflectie. 

Beoordelingsformulier Formulier dat een examinator kan gebruiken om een examinandus te beoordelen 
    op punten die op het formulier staan beschreven.

Bewijs van deelname Een verklaring waaruit blijkt dat de cursist die staat vermeld op de verklaring 
    heeft deelgenomen aan een onderwijsactiviteit of met goed gevolg een bepaald 
    onderwijsonderdeel heeft gevolgd.

Cesuur   De minimumscore om te slagen voor een test, examen of 
    examenonderdeel.

Certificaat   Officieel document, afgegeven door Medicales, dat verklaart 
    dat de houder ervan één of meerdere competenties bezit, zoals op 
    het document omschreven. 

Certificerende instantie Organisatie die het certificeren en/of diplomeren van cursisten voor haar 
    rekening neemt en de daarbij behorende administratie voert. Certificerende 
    instanties hebben hun eigen examencommissie en examinatoren. 

Competentie  Het vermogen adequaat te handelen in situaties en daarbij kennis, inzicht, 
    vaardigheden en/of houding te integreren. De competenties zijn per opleiding 
    vastgesteld in de betreffende opleidingscompetentielijsten.

Consument   De natuurlijke persoon die niet handelt namens een bedrijf of in 
    de uitvoer van zijn beroep en een overeenkomst aangaat met de 
    ondernemer.

Contactonderwijs   Vorm van onderwijs met directe interactie tussen instructeur en 
    cursist. 

Cursist   De persoon die een opleiding volgt onder de aangegeven naam op 
    het aanmeldingsformulier.

Dag    Kalenderdag

Diploma   Het door Medicales afgegeven document dat verklaart dat de houder competent 
    is bevonden en dat aan alle op het document beschreven eisen is voldaan. 

Docent   De persoon die vanuit Medicales onderwijs verzorgt. 

Eindtermen   De meest gedetailleerde beschrijving van kennis-, inzichts-, 
    vaardigheids- en houdingseisen, waaraan de houder van het 
    diploma en/of certificaat voldoet. 

Examen   Een examen omvat de praktische en/of theoretische toetsing op 
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    kennis, inzicht, vaardigheden en/of houding van een kandidaat op basis 
    van eisen en normen die nader zijn uitgewerkt in de beschrijving van 
    eindtermen en cesuur voor de verschillende diploma’s en 
    certificaten.

Examencommissie  De commissie die vaststelt of een cursist, examinandus en/of geëxamineerde 
    voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling (OER) stelt. 
    De commissie heeft tot taak de kwaliteit van examinering te waarborgen.

Examinandus   De persoon die een test, examen of examenonderdeel moet afleggen.

Examinator   Degene die door Medicales is aangewezen als bevoegd en 
    onafhankelijk beoordelaar van examenonderdelen.

Fraude   Elk handelen, nalaten, pogen, aanzetten en/of toelaten van gedrag, 
    dat het op de juiste wijze vormen van een correct en eerlijk 
    oordeel over iemands kennis, inzicht, vaardigheden of houding, geheel of 
    gedeeltelijk onmogelijk maakt.

Geëxamineerde  De persoon die een test, examen of examenonderdeel heeft aflgelegd.

Instructeur   De door Medicales bevoegde leraar/docent, die de 
    cursist/cursisten lesgeeft op de dag van afgesproken 
    praktijksessie. Ook kan een studiebegeleider, die dezelfde 
    bevoegdheden heeft, een instructeur genoemd worden.

Klacht   Een opmerking van consument, cursist en/of opdrachtgever 
    met de bedoeling een ongewenste situatie aan te duiden.

Locatie   Plaats en tijd die met aanmelder, cursist, klant en/of 
    opdrachtgever is afgesproken ten behoeve van de levering van 
    producten, opleidingen, diensten en/of een andere binnen 
    de bedrijfsvoering van opdrachtnemer vallende activiteit of 
    dienstverlening.

Medicales    Medicales gevestigd te Zoetermeer, ingeschreven in het 
    handelsregister van de Kamers van Koophandel te Den Haag 
    onder nummer 27377000. Tevens Opdrachtnemer.

Medisch docent/  Docent of examinator die is ingeschreven in het BIG-register als 
Medisch examinator verpleegkundige of als arts en die in het bezit is van de NRR-erkende 
    aantekening BLS/AED.

Normering   De verdeling van het aantal punten over de verschillende prestaties 
    en onderdelen, ofwel de weging ervan. 

Ondernemer  Medicales

Opdrachtgever  Onder opdrachtgever wordt de rechtspersoon of natuurlijke persoon verstaan die 
    aan opdrachtnemer een opdracht verstrekt tot de uitvoer van levering 
    van producten, opleidingen, diensten en/of een andere binnen de 
    bedrijfsvoering van opdrachtnemer vallende activiteit of 
    dienstverlening.

Opdrachtnemer  De rechtspersoon of natuurlijke persoon die zich jegens opdrachtgever heeft 
    verbonden tot uitvoer van een opdracht. 
    De wederpartij van opdrachtgever.
    Medicales.
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Opleiding   Met een opleiding wordt een training, workshop, nascholing, bijscholing of cursus 
    bedoeld.

Overeenkomst  Overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ten 
    behoeve van de levering van producten, opleidingen, 
    diensten en/of een andere binnen de bedrijfsvoering van 
    opdrachtnemer vallende activiteit of dienstverlening.

Overeenkomst op  Een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend
afstand   gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor 
    communicatie op afstand, zoals schriftelijke correspondentie 
    of elektronische communicatie. 
    
Partijen   De opdrachtgeveren/of zijn/haar vertegenwoordiger.

Plagiaat   Het overnemen van materialen zonder bronvermelding volgens APA-normen. 
    Plagiaat wordt behandeld als fraude.

Product   Alle door ondernemer aangeboden goederen.   

Vertegenwoordiger Een natuurlijke persoon die namens een rechtspersoon of andere natuurlijke 
   persoon optreedt. 
   In het geval van een opleiding wordt met een vertegenwoordiger ook wel cursist 
   bedoeld die door opdrachtgever is aangemeld.
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ARTIKEL 2. 
TOEPASSELIJKHEID

 

Deze regelingen hebben betrekking op het onderwijs dat wordt aangeboden door 
en afgenomen van Medicales, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers 
van Koophandel Haaglanden onder nummer 27377000.

Aanvaarding van een offerte, het verstrekken van een opdracht, het aanmelden 
voor een test, examen of examenonderdeel en/of het anderszins tot stand komen 
en/of voortzetten van een overeenkomst, houdt in dat de opdrachtgever de 
toepasselijkheid van deze onderwijs- en examenreglement (OER) heeft aanvaard.

Afwijkende bedingen gelden slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door een 
bevoegde vertegenwoordiger van opdrachtnemer zijn aanvaard.

Afwijkingen van deze onderwijs- en examenreglement (OER) gelden uitsluitend 
voorzover deze uitdrukkelijk schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van 
opdrachtnemer zijn aanvaard en gelden uitsluitend voor de desbetreffende 
overeenkomsten, de desbetreffende test, het desbetreffende examen of het 
desbetreffende examenonderdeel.

Wanneer een artikel, lid of een gedeelte daarvan nietig wordt verklaard, blijft de 
rest van het onderwijs- en examenreglement in stand.

De bepaling als bedoeld in het artikel 2 lid 5 zal door de opdrachtnemer worden 
vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare, vergelijkbare bepaling die wel 
verbindend is en zo min mogelijk, gelet op het doel en de strekking van dit 
onderwijs- en examenreglement (OER), afwijken van de niet-verbindende 
bepaling.

Wanneer voor eenzelfde opdracht met meer dan één (1) opdrachtgever wordt 
gewerkt, is ieder van de opdrachtgevers verantwoordelijk voor de in deze 
algemene voorwaarden genoemde verantwoordelijkheden en aanspraken. 
Wanneer opdrachtgever wordt geschreven in deze algemene voorwaarden, moet 
daar opdrachtgevers worden gelezen.

De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt 
hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Medicales heeft te allen tijde het recht, zonder voorafgaande notificatie, dit 
onderwijs- en examenreglement (OER) te wijzigen en/of aan te vullen. 
Opdrachtgever is er zelf verantwoordelijk voor dat hij/zij de meest actuele versie 
van het onderwijs- en examenreglement (OER) raadpleegt.

Het onderwijs- en examenreglement is een aanvulling op de algemene 
voorwaarden van Medicales, welke zijn gepubliceerd op de website 
(www.medicales.nl) en in het depot van de Kamers van Koophandel Haaglanden 
onder nummer 27377000.
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ARTIKEL 3. 
DOEL EN INHOUD VAN HET ONDERWIJS

 

De inhoud van het onderwijs is vastgelegd in de studiegids van de betreffende 
opleiding en is afgestemd op de competenties waarover de cursist aan het eind 
moet beschikken.

Het onderwijs wordt gegeven en de examens worden afgenomen in het 
Nederlands.
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ARTIKEL 4. 
LEEROPDRACHTEN EN VOLGEN VAN ONDERWIJS

 

Het volgen van onderwijs en het uitvoeren van leeropdrachten die voor de cursist 
zijn/ haar cursus zijn vastgesteld, is verplicht. Uitzondering hierop is wanneer de 
cursist vrijstelling heeft voor het betreffende onderwijs. 

Aan een cursist kunnen eisen worden gesteld voor toelating tot een test, examen 
en/of examenonderdeel.

Voor iedere cursist geldt een aanwezigheidsplicht van 100%. Wanneer niet aan de 
aanwezigheidsplicht wordt voldaan, kan de cursist uitgesloten worden van 
deelname aan het examen.
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ARTIKEL 5. 
AANMELDING

 

Aanmelding vindt plaats doordat de aanmelder een persoon aanmeldt voor een 
opleiding door middel van het inschrijfformulier op de website, het 
inschrijfformulier via de post of telefonisch.

Medicales verzendt na ontvangst van de aanmelding een inschrijvingsbevestiging.

Medicales is niet gehouden te onderzoeken of aanmelding is geschied door een 
bevoegd persoon.

Medicales is bevoegd om aanmeldingen zonder opgaaf van reden te weigeren.

Onderwijs- en examenreglement (OER), versie 1.0, mei 2014 | i: www.medicales.nl | e: info@medicales.nl | pagina 9 van 21

Artikel 5.1

Artikel 5.2

Artikel 5.3

Artikel 5.4

http://www.medicales.nl
http://www.medicales.nl
mailto:info@medicales.nl
mailto:info@medicales.nl


ARTIKEL 6. 
TOELATING

 

Om te bepalen of de aanmelder aan gestelde toelatingseisen voldoet, kan 
Medicales ertoe besluiten dat de aanmelder een toelatingsassessment dient te 
doen. 

Voor iedere opleiding van Medicales dient de aanmelder te voldoen aan de 
volgende eisen:
- de aanmelder beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
- de aanmelder is fysiek in staat om alle handelingen uit te voeren die tijdens de 
opleiding van hem/haar worden verwacht;
- de aanmelder dient tijdens afname van het examen 16 jaar of ouder te zijn.

Voor een aantal opleidingen zijn aanvullende eisen vastgesteld. In de 
opleidingsgids en op de internetsite van Medicales (www.medicales.nl) staan op 
de opleidingsspecifieke pagina’s vermeld welke aanvullende eisen worden gesteld. 
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ARTIKEL 7. 
EXAMINERING

 

De datum en tijdstip waarop het examen wordt afgenomen, wordt uiterlijk zeven 
(7) werkdagen voor aanvang van het betreffende examen kenbaar gemaakt.

Voorwaarden deelname examen
Wanneer deelname aan een examen voorwaarden kent, kan de cursist pas 
deelnemen aan het examen als hij of zij aan de betreffende voorwaarden heeft 
voldaan.

De examinandus dient aan de aanwezigheidsplicht 

De examinandus moet zich bij deelname aan examen kunnen legitimeren met een 
op grond van de Wet op de identificatieplicht erkend legitimatiebewijs. Wanneer 
een examinandus zich niet kan legitimeren met een geldig Nederlands paspoort, 
een geldige Nederlandse identiteitskaart, een geldig reisdocument uit een land van 
de EU, een geldig verblijfsdocument of een geldig Nederlands rijbewijs, wordt de 
examinandus uitgesloten van deelname aan het examen.

Inhoud van examen
Ieder examen sluit aan op de competenties waarover u aan het eind van de 
opleiding moet beschikken. 

De vragen en opgaven van het examen mogen de opgegeven examenstof niet te 
buiten gaan.

Deelname aan examen
Laatkomende examinandi worden niet toegelaten tot de examenruimte. De 
examinandi mag niet meer aan het examen deelnemen en het examen wordt voor 
de examinandus als een gemiste kans aangemerkt.

Na de start van het examen tot het eind van het examen is het niet toegestaan om 
de ruimte waarin het examen wordt gehouden te verlaten. Wanneer een 
examinandus besluit om een examenruimte toch te verlaten, wordt zijn/haar 
examen ongeldig verklaard.

Alle tijdens het examen gebruikte stukken, zoals examenopgaven, antwoorden en 
kladpapier worden na het verstrijken van de examentijd -voorzien van voor- en 
achternaam van de examinandus- ingeleverd bij de examinator.

Het nuttigen van drank en etenswaren is tijdens het examen niet toegestaan.

Beoordeling en uitslag van examen
De examinandus is voor het betreffende examen geslaagd wanneer hij of zij voor 
het examen het resultaat ‘competent’, ‘voldoende’ of 5,5 of hoger heeft behaald.

De resultaten van onderdelen van examens kunnen niet onderling worden 
gecompenseerd.

Het resultaat van een examen wordt uiterlijk vijftien (15) werkdagen na afname 
van het examen bekendgemaakt.

Wanneer een examen door meer dan een (1) examinator wordt afgenomen, 
dragen de examinatoren er zorg voor dat zij het examen beoordelen aan de hand 
van dezelfde normen.
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Bijstelling van de beoordelingsnormen na afname van het examen, geschiedt enkel 
ten voordele van de examinandus.

Nabespreken en inzagemogelijkheid van examen
De examinandus kan inzage krijgen in de beoordeling van het examen door uiterlijk 
vijftien (15) werkdagen na bekendmaking van de examenuitslag een schriftelijke 
aanvraag in te dienen bij de examencommissie. 

Het inzagemoment wordt uiterlijk zestig (60) werkdagen na bekendmaking van de 
examenuitslag door de examencommissie gepland op een door de 
examencommissie te bepalen locatie.

Niet deelnemen aan examen
Wanneer u verhinderd bent deel te nemen aan een examen, dient u dit schriftelijk  
aan de examencommissie te melden. Wanneer u reeds bent ingeschreven voor het 
examen, wordt uw  als een gemiste kans geregistreerd.

Wanneer een examen door omstandigheden aan de zijde van Medicales geen 
doorgang kan vinden, zorgt Medicales voor een vervangend examen.

Examenfraude
Wanneer de examinator onrechtmatig gedrag waarneemt, is deze bevoegd de 
examinandus verdere deelname aan het examen te ontzeggen. De examinandus 
dient de examenruimte dan in stilte te verlaten en het examen wordt voor de 
examinandus als een gemiste kans aangemerkt.

De examinator is bevoegd om bewijsmateriaal van onrechtmatig gedrag te in te 
nemen.

Onrechtmatig gedrag wordt gezien als examenfraude.

De examinator meldt geconstateerde examenfraude bij de examencommissie.

Examenkansen en herkansingen
Medicales biedt haar cursisten ten minste twee (2) maal per jaar de mogelijkheid 
tot het afleggen van een examen.

De examinandus mag maximaal twee (2) dezelfde hertexamens per jaar afleggen. 

De examencommissie en haar taken
De examencommissie draagt zorg voor het borgen van de kwaliteit van de 
examens.

De examencommissie wijst examinatoren aan voor het afnemen van de examens 
en het vaststellen van de examenuitslag.

De examencommissie neemt een besluit waar nodig in de gevallen waarbij een 
examen, examinandus en/of examinator betrokken is.

Alle correspondentie aan de examencommissie dient te worden gericht aan:
Medicales
t.a.v. De examencommissie
Bronsgroen 44
2718 EJ  ZOETERMEER
examencommissie@medicales.nl

De aanmelder, cursist of examinandus is zelf verantwoordelijk voor de tijdige 
ontvangst van de correspondentie. 
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ARTIKEL 8. 
VRIJSTELLING

 

De examencommissie kan een cursist vrijstelling verlenen op basis van:
- eerder met goed gevolg afgelegde examens;
- EVC-certificaten;
- mbo-, hbo- en wo-diploma’s;
- andere certificaten of diploma’s die de competenties uit het curriculum van de 
opleiding aantonen.

De cursist dient een vrijstellingsverzoek schriftelijk te motiveren en te vergezellen 
van bewijsstukken, te weten gewaarmerkte kopieën van orginele documenten.

Wanneer uit een vrijstellingsverzoek blijkt dat niet alle competenties behorend bij 
het examen zijn aangetoond, wordt een vrijstelling niet verleend.

De examencommissie stelt de cursist binnen zes weken na aanvraag van de 
vrijstelling op de hoogte van de status van de aanvraag.

De examencommissie kan de cursist uitnodigen om zijn of haar vrijstellingsverzoek 
mondeling te verdedigen.

Wanneer een uitslag genoteerd dient te worden op een cijferlijst, wordt hier de 
uitslag VRIJ (VRIJSTELLING) geplaatst.

De examencommissie behoudt zich te allen tijde het recht voor de vrijstelling niet 
te verlenen.
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ARTIKEL 9. 
VERSTREKKING VAN (DEEL)CERTIFICAAT EN/OF (DEEL)
DIPLOMA EN/OF BEWIJS VAN DEELNAME

 

Wanneer alle benodigde punten en competenties van de betreffende opleiding zijn 
behaald, zal de examencommissie overgaan tot certificering of diplomering van de 
cursist.

Of een opleiding wordt afgesloten met een diploma of certificaat, is te lezen in het 
opleidingsspecifieke deel van de studentengids.

Wanneer een opleiding in verschillende delen is opgesplitst en de cursist voor een 
bepaald deel van de opleiding de competenties volledig heeft behaald, kan de 
examencommissie besluiten dit te belonen met het verstrekken van een 
deelcertificaat.

Wanneer een cursist niet in staat is om bepaalde handelingen (lang genoeg) uit te 
voeren -door een geestelijke of fysieke beperking- die tot de eindcompetenties 
van een opleiding behoren, maar wel een aantal competenties kan behalen, kan 
de examencommissie besluiten tot uitgifte van deelcertificaten voor deze 
handelingen en/of een getuigschrift met hierop vermeld de uitgevoerde 
handelingen.

De examencommissie van Medicales, alsmede de examencommissie van de 
certificerende instantie, is bevoegd om een of meerdere diploma(’s) en/of
certifica(a)t(en) en/of bewijzen van deelname in te trekken.
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ARTIKEL 10. 
BEZWAAR EN BEROEP

Wanneer de examinandus en/of cursist -na inzage en verantwoording van de 
examinator en/of docent- het niet eens is met de beslissing van hem/haar 
(cijferbepaling en/of niet-competentverklaring), kan hij of zij binnen drie weken na 
bekendmaking van het examenresultaat schriftelijk bezwaar maken bij de 
certificerende instantie.

Een beslissing op het bezwaar zal uiterlijk vier weken na ontvangst van het 
bezwaar -schriftelijk- volgen.

Wanneer de examinandus en/of cursist het oneens is met de uitspraak, kan hij of 
zij broep aantekenen bij de certificerende instantie. Dit beroep dient schriftelijk, 
binnen drie weken na dagtekening van de beslissing op het bezwaar, te worden 
gezonden aan de certificerende instantie. 

Een beslissing op het beroep zal uiterlijk zes weken na ontvangst van het beroep -
schriftelijk- volgen.
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ARTIKEL 11. 
KLACHTEN

Mocht u klachten hebben over de kwaliteit van opleidingen, examens, docenten, 
examinatoren en/of locaties, kunnen deze klachten worden ingediend via deze link 
(www.medicales.nl/klachten).

Binnen vier weken na ontvangst van uw klachtenformulier zullen wij u van  
antwoord voorzien.

Bij het behandelen van uw klacht wordt ervan uit gegaan dat u zelf reeds alle 
mogelijke inspanningen heeft verricht om tot een oplossing of verbetering te 
komen.
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ARTIKEL 12. 
OVERMACHT EN ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

In alle gevallen waarin het Onderwijs- en examenreglement (OER) niet voorziet, 
neemt de examencommissie een besluit.
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ARTIKEL 13. 
HUISREGELS

 

Cursisten en/of examinandi gaan bij het betreden van terreinen van Medicales en/of 
bij het betreden van terreinen die tijdelijk aan Medicales ter beschikking is gesteld 
automatisch -zonder voorbehoud- akkoord met de huisregels die daar gelden.

Cursisten en/of examinandi gaan akkoord met de in Artikel 13.3 genoemde 
huisregels en dienen zich hieraan te allen tijde te conformeren. Bij de ingangen van 
terreinen van Medicales en van terreinen die tijdelijk aan hen ter beschikking zijn 
gesteld, kunnen aanvullende huisregels hangen, waaraan cursisten en/of 
examinandi zich tevens dienen te houden. 

Huisregels:
- U bent verplicht aanwijzingen van de organisatie en andere daartoe bevoegde personen op 

te volgen;
- U kunt bij de ingang of op het terrein op identiteit gecontroleerd en/of gefouilleerd worden. 

Ook uw tas en/of koffer kan op inhoud worden doorzocht. U bent verplicht hier medewerking 
aan te verlenen;

- Medicales is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan eigendommen tijdens uw 
bezoek;

- Medicales is niet aansprakelijk voor persoonlijke schade tijdens uw bezoek, noch voor 
gevolgschade die voortvloeit uit uw bezoek;

- U geeft toestemming voor het vervaardigen van beeld- en/of geluidsopnamen door 
Medicales en/of een door Medicales ingehuurde partij, die kunnen worden gebruikt voor 
veiligheids- en/of promotiedoeleinden;

- Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen door een ander dan Medicales en/of een door 
Medicales ingehuurde partij, is niet toegestaan;

- Het bezit, gebruik en/of verhandelen van drugs en alcohol is te allen tijde ten strengste 
verboden;

- Het bezit, gebruik en verhandelen van wapens en/of gevaarlijke voorwerpen is te allen tijde 
ten strengste verboden;

- Het is toegestaan om op de aangewezen rookruimten rookwaren te nuttigen, hierbuiten is 
dit niet toegestaan;

- Afval dient u te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken;
- U dient zich op zulke wijze te gedragen dat andere cursisten en/of examinandi hier geen 

hinder van ondervinden of aanstoot aan uw gedrag kunnen nemen;
- Het is niet toegestaan om promotionele activiteiten te verrichten anders dan voor Medicales;
- Ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan;
- Discriminatie, op welke wijze dan ook, is niet toegestaan;
- Agressie, waaronder begrepen bedreiging en/of mishandeling, is ten strengste verboden;
- U bent te allen tijde verplicht, ook buiten de terreinen van Medicales, zorgvuldig om te gaan 

met de eigendommen van Medicales;
- Dieren zijn om hygiëneredenen niet toegestaan;
- De taal die wordt gesproken en geschreven, is het Nederlands. Een uitzondering hierop 

vormen Engelstalige opleidingen, waar Engels wordt gesproken en geschreven;
- U bent te allen tijde verplicht, ook buiten de terreinen van Medicales, zorgvuldig om te gaan 

met de belangen van Medicales;
- U bent verplicht om voorschriften en/of bepalingen en/of aanwijzingen op het gebied van 

arbeidsomstandigheden en/of veiligheid op te volgen.

Overtreding van de huisregels is op straffe van verwijdering van het terrein. De 
(gevolg)schade die uit de overtreding is ontstaan, zal op de overtreder worden 
verhaald, de cursist en/of examinandus heeft geen recht op verdere deelname aan 
de cursus en/of het examen en de betalingsverplichting van het volledige cursus- 
en/of examenbedrag blijft bestaan.

Wanneer een strafbaar feit wordt geconstateerd, wordt hiervan aangifte bij de 
politie gedaan.
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ARTIKEL 14. 
INTELLECTUEEL EIGENDOM EN GEHEIMHOUDING

 

Gebruik van de naam en het logo van Medicales is zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van Medicales niet toegestaan.

De intellectuele eigendomsrechten van alle door of namens opdrachtnemer 
materiaal komen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, aan de opdrachtnemer toe.

Het is de opdrachtgever of zijn/haar vertegenwoordiger(s) niet toegestaan om 
tijdens de opleiding verstrekte informatie en materiaal geheel of in gedeelten te 
verveelvoudigen, op welke manier dan ook.

Het is de opdrachtgever of zijn/haar vertegenwoordiger(s) niet toegestaan om 
tijdens de opleiding beeld- en/of geluidsopnamen te maken.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van 
Medicales beeld- en/of geluidsopnamen te maken van haar medewerkers.

Een ieder die bij de uitvoering van een examen betrokken is en daarbij de 
beschikking krijgt over vertrouwelijke gegevens, is verplicht tot geheimhouding 
daarvan. 

Een ieder die bij de uitvoering van een examen betrokken is, dient de inhoud 
daarvan te allen tijde geheim te houden. Overtreding is op straffe van uitlsuiting 
van (verdere) deelname aan het examen, ongeldigverklaring van het betreffende 
examen en examenresultaat en uitsluiting van deelname aan andere door 
Medicales georganiseerde examens.
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ARTIKEL 15. 
SLOTBEPALINGEN
 

Bij strijdigheid tussen mondelinge en schriftelijke uitingen van Medicales,
prevaleren de schriftelijke.

Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.

Eventuele geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan
een bevoegde rechter. 

Wanneer een cursist of examinandus door een docent, exminator of lid van de
examencommissie wordt uitgesloten van deelname aan een opleiding,
opleidingsonderdeel, examen en/of examenonderdeel, blijft zijn/haar
betalingsverplichting bestaan. 

Wanneer een examen ongeldig wordt verklaard, blijft de betalingsverplichting van
de examinandus bestaan.

Met dit onderwijs- en examenreglement vervallen alle voorgaande gepubliceerde
onderwijs- en examenreglementen

Dit onderwijs- en examenreglement is digitaal terug te vinden op
www.medicales.nl. Op verzoek van opdrachtgever wordt gratis een geprint
exemplaar van dit onderwijs- en examenreglement verstrekt. 

Dit onderwijs- en examenreglement is vastgesteld door de directie van Medicales op 1 mei 2014 en is
te vinden op www.medicales.nl.
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