Algemene Voorwaarden VU-NT2

Assessment Certificaat Competent Docent NT2
Organisatie assessment
1. Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier op de website van VU-NT2 in te vullen.
2. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijvingen een oproep om uw portfolio bij VU-NT2 in te leveren.
Het portfolio kunt u op twee manieren inleveren; per post of digitaal. Kijk voor details over het inleveren
van uw portfolio op onze website.
3. VU-NT2 stuurt u een ontvangstbevestiging en het portfolio wordt gecontroleerd op volledigheid. Dit is
geen inhoudelijke beoordeling; die vindt plaats tijdens en na het assessmentgesprek.
4. Als het portfolio in orde wordt bevonden, wijst VU-NT2 u een assessmentdatum toe en neemt hierover
contact met u op. Deze afspraak wordt per mail bevestigd.
5. Samen met de bevestigingsmail ontvangt u een factuur voor de assessmentkosten: € 1150,00.
6. Het assessment dient binnen twee weken betaald te worden en in ieder geval vóór uw assessmentdatum.
7. Op de dag van uw assessmentgesprek neemt u een exemplaar van uw portfolio mee en een bewijs van
betaling (alleen bij een gesprek aan de Vrije Universiteit).
8. De assessmentdatum is definitief. U kunt het assessment niet zonder kosten verplaatsen.
9. De officiële uitslag ontvangt u twee weken later per e-mail met een rapportage van de bevindingen van de
assessoren. Bij een positieve beoordeling ontvangt u later per post het Certificaat Competent docent NT2.
10. Het achtergebleven exemplaar van uw portfolio en de opname van uw assessmentgesprek zal één jaar
door VU-NT2 worden bewaard en daarna worden vernietigd.
11. Het oordeel van de assessoren is bindend. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de inhoud
van de beoordeling. Mocht u van mening zijn dat de procedure niet correct gevolgd is, kunt u een
klachtenformulier opvragen bij VU-NT2.

Annulering assessment
12. Als u het assessment wilt annuleren worden er annuleringskosten in rekening gebracht in verband met de
voorbereidingstijd van de assessoren en de door hen ingeplande gesprekstijd, als volgt:
•
€ 25,00 administratiekosten indien u langer dan acht weken voor de assessmentdatum annuleert,
•
25% van € 1150,00 indien u binnen acht tot vier weken voor de datum annuleert,
•
50% van € 1150,00 indien u binnen vier tot één week voor de datum annuleert,
•
100% van € 1150,00 indien u binnen één week voor de datum annuleert. Dit geldt ook als wij een
nieuw gesprek moeten inplannen, omdat u te laat bent voor uw gesprek.

Verplaatsen assessment door VU-NT2
13. Als VU-NT2 door omstandigheden binnen twee weken voor de geplande datum de afspraak moet verplaatsen, dan
ontvangt u 10% korting op het bedrag van € 1150,00. VU-NT2 zal dan in overleg met u een nieuwe afspraak voor
het assessmentgesprek met u maken. Indien de afspraak langer dan twee weken voor de geplande datum wordt
verplaatst blijft het volledige bedrag van € 1150,00 verschuldigd.

Privacy
14. Persoonsgegevens worden door VU-NT2 strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.
15. Zowel de opnames van het assessmentgesprek als eventuele achtergebleven exemplaren van uw portfolio
worden één jaar door VU-NT2 bewaard en daarna vernietigd.
16. Nadat u het Certificaat Competent docent NT2 hebt ontvangen, kunt u uzelf aanmelden voor het register van de
BVNT2, via de website van de BVNT2.
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