Aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Capabel
Hogeschool voor studenten met recht op subsidie op
basis van Subsidieregeling Vraagfinanciering Hoger
Onderwijs
Artikel 1 Definities
In deze Aanvulling op de Algemene
Voorwaarden wordt verstaan onder:
01 Aanvulling: deze Aanvulling op de
Algemene Voorwaarden van Capabel
Hogeschool voor studenten met recht op
subsidie op basis van Subsidieregeling
Vraagfinanciering Hoger Onderwijs
02 Algemene Voorwaarden: de Algemene
voorwaarden van Capabel Hogeschool.
03 Voucher: Individuele subsidie per module
van 30 ECTS studiepunten op basis van de
Subsidieregeling Vraagfinanciering Hoger
Onderwijs.
04 Module: een onderwijseenheid van 30
ECTS studiepunten en bestaande uit 1,5
trimester (6 maanden).
05 Lesgeld: Collegegeld inclusief kosten voor
examens inclusief eerste hertentamen
conform Algemene Voorwaarden.
06 Blok: een onderwijseenheid van 10 ECTS
studiepunten in de verkorte bacheloropleiding
tot Verpleegkundige en bestaande uit 0,5
trimester (2 maanden).
Artikel 2 Toepasselijkheid
01 In afwijking van de Algemene
Voorwaarden zijn voor studenten die gebruik
maken van Vouchers de in deze Aanvulling
opgenomen voorwaarden van toepassing.
02 Voor zover niet geregeld in deze
Aanvulling zijn de voorwaarden zoals
opgenomen in de Algemene Voorwaarden,
Studentenstatuut en OER van de betreffende
opleiding van toepassing.
Artikel 3 Opleidingen
01 Vouchers zijn uitsluitend mogelijk voor
studenten van de (verkorte) deeltijd
Bacheloropleiding tot Verpleegkundige van
Capabel Hogeschool en onder voorwaarden
zoals opgenomen in deze Aanvulling.
Artikel 4 Vouchers
01 Om in aanmerking te komen voor de
Vouchers mag de student niet al eerder een
door de overheid bekostigde bachelor- of
masteropleiding hebben afgerond, m.u.v. een
bachelor- of masteropleiding buiten de zorg
of het onderwijs.
02 Om in aanmerking te komen voor een of
meer Vouchers moet de student met de
opleiding starten tussen 1 september 2017
en 31 augustus 2019.
03 Een student die gebruik wil maken van
een of meer Vouchers schrijft zich initieel in
voor twee Modules van 30 studiepunten (2 x
6 maanden). Toegang tot de tweede Module
is pas mogelijk indien CAPABEL verwacht dat
deze student op dat moment binnen
afzienbare tijd de studiepunten van de eerste
Module kan behalen.
04. Een student kan zich voor een volgende
Module met Voucher inschrijven als van de
voorgaande twee modules het eerste
trimester met voldoende examenresultaat is
afgerond en van het tweede trimester
 ten minste de praktijkopdracht of
stageopdracht met een voldoende zijn
afgerond of
 de kennistoetsing (indien opgenomen in de
OER) en reflectieopdracht (indien
opgenomen in de OER) met een voldoende
is afgerond of
 ten minste 7 lesweken zijn gevolgd of
 in geval de student de verkorte
bacheloropleiding tot Verpleegkundige volgt
ten minste 1 blok succesvol is afgerond.
05.Een student kan niet meer dan twee nietafgeronde modules tegelijk actief hebben.
06. Een student kan maximaal acht Modules
(8x 30 studiepunten of 12 trimsters) met
subsidie volgen.
07.Een student kan ten hoogste de 8 Modules
volgen met subsidie tot 31 augustus 2024.
Na deze datum komt de student niet meer in
aanmerking voor de subsidie.

01 Vouchers waarvoor de student volgens
deze Aanvulling in aanmerking komt worden
verrekend met het lesgeld (collegegeld).
02 Om in aanmerking te komen voor een of
meer Vouchers dient het netto lesgeld
(reguliere lesgeld zoals vermeld op de
website van CAPABEL op het moment van
inschrijving onder aftrek van Voucherbedrag)
van de Module voorafgaand aan de
startdatum van Module door middel van
automatische incasso aan CAPABEL te zijn
voldaan.
03 Het Voucherbedrag per Module bedraagt
€1.250,-.
Artikel 6 Aanvullende verplichtingen
01 De student verplicht zich bij inschrijving
direct tot het leveren van een aantal wettelijk
vereiste, aanvullende gegevens:
 BSN nummer
 Kopie diploma hoogst genoten opleiding en
 Een getekende onderwijsovereenkomst
door middel van een correct ingevuld en
ondertekend inschrijfformulier dat onder
andere de acceptatie door de student van
deze Aanvulling regelt.
02 De student stemt ermee in dat ten
behoeve van de verantwoording van
verstrekte Vouchers de gegevens over de
student en studievoortgang worden verstrekt
aan DUO.
03 Als de student de wettelijke vereiste
gegevens niet tijdig en/of incompleet en/of
onjuiste gegevens aanlevert of de student
niet aan de voorwaarden zoals opgenomen in
deze Aanvulling voldoet of niet aan de
voorwaarden voor de betreffende opleiding
voldoet dan zal de van DUO voor die student
ontvangen Voucherbedragen aan DUO
worden terugbetaald en zal het
Voucherbedrag ter hoogte van €1.250,- per
Module met terugwerkende kracht in
rekening worden gebracht aan de student.
Artikel 7 Toepasselijk recht
01 Op de verstrekking van de Vouchers is de
volgende wet- en regelgeving van
toepassing:
 Subsidieregeling vraagfinanciering hoger
onderwijs en
 Besluit experiment vraagfinanciering hoger
onderwijs (11 april 2016).
Voor zover genoemde regelingen of hierop
gebaseerde door de overheid genomen
besluiten de verstrekking van Vouchers op
enig moment beperkt dan stemt de student
met deze beperking in zonder CAPABEL voor
eventuele gevolgen hiervan aansprakelijk te
stellen.
Geldig vanaf 19 februari 2018
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