Instituut voor Media & Informatievaardigheden
Inschrijvingsvoorwaarden online cursussen en opleidingen 2009

Hieronder volgen inschrijvingsvoorwaarden met ingang van 1 januari 2009 voor deelname aan de online cursussen en opleidingen
van het Instituut voor Media & Informatievaardigheden (www.ivmi.nl).
1. Voorwaarde voor inschrijving
a. De inschrijving staat open voor ieder die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt.
b. Indien niet aan de financiële verplichtingen is voldaan, kunnen geen producten of diensten van het Instituut voor Media &
Informatievaardigheden worden afgenomen.
2. Wijze van aanmelden :
a. http://www.ivmi.nl/info/online cursussen
b. door middel van het schrijven van een e-mail aan ivmi@ivmi.nl
3.1 Deelname aan een cursus:
de mogelijkheden
a. individueel:
b. een groep van 5 tot 9 deelnemers
c. een groep van 10 en meer deelnemers (met telkens een maximum van 20 deelnemers) met mogelijkheid voor aanvullende
workshop (zie bijlage)
3.2 Deelname aan een opleiding:
de mogelijkheden
a. individueel:
4. Ingangseisen
Er zijn geen ingangseisen geformuleerd. Het niveau van de cursussen is HBO.
5. Ingangsdatum en inschrijfduur
a. De inschrijving gaat in op de datum dat de aanmelding is verwerkt en de inschrijving geëffectueerd. De deelnemer ontvangt
daarvan bericht via een bewijs van inschrijving.
b. De inschrijving is geëffectueerd nadat het cursusgeld is ontvangen (zie 6 Rechten uit Inschrijven en 10 Betaling)
c. De inschrijfduur bedraagt anderhalf maal de tijd die voor cursus gerekend wordt, ingaande op de datum die vermeld staat op
het bewijs van inschrijving.
d. De duur van een cursus staat beschreven in de bijlage.
e. Na het verstrijken van de inschrijfduur is het mogelijk deze te verlengen. De verlengingskosten bedragen € 100,- voor een
periode van 30 (zestig) dagen.
f. De cursus kan eenmalig tijdelijk geblokkeerd worden en op een later tijdstip opnieuw geactiveerd.
Voorwaarden:
a. de toegang kan maximaal 30 (zestig) dagen geblokkeerd worden;
b. de blokkering wordt minimaal 5 (vijf) werkdagen voor aanvang van de blokkeringperiode aangevraagd;
6. Rechten uit inschrijving
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Inschrijving op de online cursus en opleiding geeft het recht op ontvangst van
Bij betaling via I-deal (zie 10)
a. een inlogcode voor de online cursus omgeving
Bij betaling via een rekening (zie 10)
b. een inlogcode voor de online cursus omgeving voor het bekijken van het eerste hoofdstuk; na ontvangst van het
cursusgeld wordt de gehele cursus opengesteld, de betaling dient binnen 14 dagen te geschieden
c.
d.
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een handleiding voor het werken met de online cursus omgeving
begeleiding volgens het principe van e-coaching,

Dit geldt ook voor de termijnbetalingen bij de opleidingen.
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7. Begeleiding
a. De deelnemer wordt d.m.v. e-coaching begeleid.
b. Het Instituut wijst in principe de coach aan.
c. Op verzoek van de deelnemer kan er een andere coach worden aangewezen.
d. De deelnemer en de coach spreken in onderling overleg de tijdstippen waarop de coaching zal
plaatsvinden af.
8. Certificering
Als bewijs van deelname krijgt de deelnemer een certificaat waarop de deelname aan de cursus(s) zal worden
vermeld.
9. Cursusgeld, toeslag en kosten
a. Bij inschrijving is cursusgeld verschuldigd dat gerelateerd is aan de cursus(sen) dan wel cursus(sen) zoals deze in de
bijlage is vermeld.
10. Betaling
2
Betaling van het cursusgeld kan op de volgende wijze plaatsvinden :
a. Ineens met gebruikmaking van de op de site beschikbare link naar I-deal.(zie 6)
b. door middel van het betalen van een toegezonden rekening. (zie 6)
a. Indien de rekening binnen 14 dagen wordt voldaan, dan heeft met het recht om een inlog op de gehele cursus
b. Indien binnen 14 dagen geen betaling is ontvangen dan wordt de inlog geblokkeerd.
11. Beëindiging inschrijving
De inschrijving eindigt:
a. door het verstrijken van de inschrijvingsduur;
b. door het overlijden van de ingeschrevene;
c. op (schriftelijk) eigen verzoek van ingeschrevene;
d. indien aan de ingeschrevene kan worden toegerekend dat nakoming van de verplichtingen op basis van de inschrijving niet,
niet op tijd of niet juist plaatsvindt. Alsdan is het Instituut voor Media & Informatievaardigheden bevoegd om na een
sommatie bij aangetekende brief, gehoord de ingeschrevene, de inschrijving zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen.
12. Restitutie
a. Bij tussentijdse beëindiging van de inschrijving (11b) door overlijden van de ingeschrevene bestaat recht op restitutie naar
rato van de resterende inschrijvingsduur op verzoek van de erfgenamen.
b. Bij tussentijdse beëindiging van de inschrijving op (11c) eigen verzoek van degene die is ingeschreven bestaat recht op
restitutie naar rato van de resterende inschrijvingsduur indien, sprake is van ernstige ziekte van de student op grond
waarvan de ingeschrevene gedwongen wordt te verzoeken om zijn inschrijving te beëindigen, zulks ter beoordeling van het
bevoegd gezag van het Instituut voor Media & Informatievaardigheden.
c. Bij tussentijdse beëindiging van de inschrijving op de andere dan hierboven onder 12a en 12b genoemde gronden bestaat
geen recht op restitutie.
13. Aansprakelijkheid
a. Het Instituut voor Media & Informatievaardigheden is noch aansprakelijk voor schade veroorzaakt door personen en/of zaken
waarvan het Instituut voor Media & Informatievaardigheden zich bedient, noch aansprakelijk voor schade bij een
tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de inschrijving, tenzij er sprake is van grove schuld en/of
opzet.
14. Auteursrechten
a. Op alle teksten, afbeeldingen en overige vormgeving berusten auteursrechten. Niets uit de cursussen mag worden
gekopieerd of anderszins worden verspreid zonder schriftelijke toestemming van het Instituut.
b. Het (huiswerk)materiaal dat de deelnemer produceert is eigendom van de deelnemer en mag alleen na toestemming van de
deelnemer op het openbare gedeelte van de site geplaatst worden
15. Privacy
a. De door de deelnemers aan het Instituut t.b.v. de cursus beschikbaar gestelde gegevens zullen nooit aan derden worden
doorgegeven.
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Voor de opleidingen die voor aanmerking komen voor de leraren(studie)beurs, geldt dat zij in twee termijnen betaald kunnen worden Op de website
wordt hiertoe een keuzegelegenheid gegeven.
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16. Onvoorziene gevallen
In alle gevallen de inschrijving betreffend waarin deze voorwaarden niet, niet duidelijk of niet naar billijkheid
voorzien, kan door of namens de directie van het Instituut een beslissing worden genomen.
17. Bezwaar
De belanghebbende kan binnen zes weken tegen een, bij of krachtens deze voorwaarden genomen, besluit
genomen door of namens het directie een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit;
d. de gronden van het bezwaar;
e. een aanduiding van de beslissing die wordt gevraagd.
Op de behandeling van het bezwaarschrift is het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.
Op de behandeling van het bezwaarschrift is het bepaalde in de Regeling behandeling bezwaren studenten Instituut voor Media &
Informatievaardigheden van toepassing.
18. Slotbepalingen
Deze voorwaarden, welke kunnen worden aangehaald als ‘Inschrijvingsvoorwaarden per 1 januari 2009, treden in werking op 1
januari 2009.
Aldus vastgesteld door de directie 1 januari 2009.
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Bijlage: de cursussen en opleidingen.

De cursussen en opleidingen:
0.1 Suc6 door infovaardigheden.
Cursusprijs
Individueel:

betaling via I-deal € 475,-betaling via rekening € 475,-- plus administratiekosten € 15,-- = € 490,--

Cursusduur: 8 weken
0.2 Projectplan infovaardigheden.
Cursusprijs
Individueel:

betaling via I-deal € 475,-betaling via rekening € 475,-- plus administratiekosten € 15,-- = € 490,-Cursusduur: 8 weken
0.3 Nieuwe media en infovaardigheden
Cursusprijs
Individueel:

betaling via I-deal € 475,-betaling via rekening € 475,-- plus administratiekosten € 15,-- = € 490,-Cursusduur: 8 weken
0.5 Gamen of de digitale lesopdracht
Cursusprijs
Individueel:

betaling via I-deal € 475,-betaling via rekening € 475,-- plus administratiekosten € 15,-- = € 490,-Cursusduur: 8 weken
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Groepsdeelname
Aantal deelnemers

Cursus geld (per deelnemer € 475,--)

Totale kosten

Cursus geld per deelnemer

5

Korting 10%
2.137,50

2.137,50

427,50

6

2.565,00

2.565,00

427,50

7

2.992,50

2.992,50

427,50

8

3.420,00

3.420,00

427,50

9

3.847,50
Korting 15%

3.847,50

427,50

Kosten workshop

10

4.037,50

750,00

4.787,50

478,75

11

4.441,25

750,00

5.191,25

471,95

12

4.845,00

750,00

5.595,00

466,25

13

5.248,75

750,00

5.998,75

461,45

14

5.652,50

750,00

6.402,50

457,35

Korting 20%
15

5.700,00

6.450,00

430,00

16

6.080,00

750,00
750,00

6.830,00

426,90

17

6.460,00

750,00

7.210,00

424,10

18

6.840,00

750,00

7.590,00

421,70

19

7.220,00

750,00

7.970,00

419,45

20

7.600,00

750,00

8.350,00

417,50
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De gecombineerde opleidingen t.b.v. de leraren(studie)beurs:
1.3 Suc6 door infovaardigheden en Nieuwe Media
Cursusprijs
Individueel:

betaling via I-deal € 855,-betaling via rekening € 855,-- plus administratiekosten € 15,-- = € 870,-Cursusduur: 16 weken
Wekelijks bijeenkomst van 3,5 uur
1.5 Suc6 door infovaardigheden en Gamen of de digitale lesopdracht
Cursusprijs
Individueel:

betaling via I-deal € 855,-betaling via rekening € 855,-- plus administratiekosten € 15,-- = € 870,-Cursusduur: 16 weken
Wekelijks bijeenkomst van 3,5 uur
3.5 Nieuwe Media en Gamen of de digitale lesopdracht
Cursusprijs
Individueel:

betaling via I-deal € 855,-betaling via rekening € 855,-- plus administratiekosten € 15,-- = € 870,-Cursusduur: 16 weken
Wekelijks bijeenkomst van 3,5 uur
In de loop van 2009 komen beschikbaar:
0.4 Mediageletterdheid
Cursusprijs
Individueel:

betaling via I-deal € 475,-betaling via rekening € 475,-- plus administratiekosten € 15,-- = € 490,-Cursusduur: 8 weken
0.6 Informatie ontsluiten
Cursusprijs
Individueel:

betaling via I-deal € 475,-betaling via rekening € 475,-- plus administratiekosten € 15,-- = € 490,-Cursusduur: 8 weken
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