
Algemene voorwaarden Postacademisch 
onderwijs Tranzo 

Inschrijving 
Inschrijving voor de leergang kan alleen digitaal via het aanmeldingsformulier op de website. Na 
ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt u zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw 
aanmelding. Uw deelname is geldig na het ontvangen van een bevestiging. Bij het postacademisch 
onderwijs van Tranzo is een intakeprocedure van toepassing. Uw deelname kan pas worden 
bevestigd na toelating tot het programma door de programmaleider van het programma.  

Inschrijving brengt de persoonlijke verplichting van de deelnemer met zich mee tot voldoen van de 

verschuldigde programmabijdrage, ongeacht een door een derde verstrekte opdracht tot deelname 

en/of een door een derde afgegeven borgstelling. Na bevestiging van het aanmeldingsformulier is de 

inschrijving definitief en is de deelnemer de volledige programmabijdrage verschuldigd, tenzij de 

deelnemer binnen de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen na ondertekening per e-mail of 

schriftelijk laat weten dat hij/zij kosteloos afziet van deelname (wettelijke bedenktijd). 

Programmabijdrage 
Betaling van de programmabijdrage dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de 
factuur. De kosten zijn vrijgesteld van btw. Bij sommige leergangen kunt u kiezen voor betaling in 1 
of 2 termijnen. 

De deelnamekosten aan de leergangen zijn exclusief verblijfskosten en korte buitenlandse 
studiereis.1 De groepsreserveringen voor alle onderdelen van de studiereis worden door Tilburg 
University, Tranzo gemaakt, alsmede het voorschieten van de kosten voor deze studiereis. De 
deelnemers van de studiereis krijgen na afloop van de studiereis de gemaakte kosten gefactureerd. 
Hierbij zijn eventuele annuleringskosten voor eigen rekening van de deelnemer. 

Wijzigingen 
In verband met onvoorziene omstandigheden of actuele ontwikkelingen behoudt de organisatie zich 
het recht voor leergangonderdelen te wijzigen. Indien van toepassing zult u hiervan zo spoedig 
mogelijk op de hoogte worden gesteld. 

Annulering 
Bij verhindering wordt de mogelijkheid geboden aan de volgende leergang deel te nemen. Er is geen 
restitutie van programmabijdrage mogelijk.  
 
Bij onvoldoende belangstelling behoudt de organisatie zich het recht voor de leergang te annuleren 
tot uiterlijk 2 maanden voor de start van de leergang. Indien de leergang meer aanmeldingen dan 
plaatsen kent, worden gekwalificeerde deelnemers op de deelnamelijst voor het jaar daarna 
geplaatst en is de plaats gereserveerd. Richting de volgende startdatum wordt de kandidaat 
benaderd door het secretariaat om te toetsen of men hiervan gebruik wil maken. Als de aanmelding 
niet tijdig bevestigd is, dan vervalt de gereserveerde plaats. 

 
1 Bij het Stolte Advanced Programme is er een uitzondering. Daar zitten de verblijfskosten en korte studiereis 
wel bij de deelnamekosten inbegrepen. 



De bijeenkomsten vinden plaats op een locatie in Nederland. Indien landelijke maatregelen 

belemmeren dat de bijeenkomsten live plaatsvinden, vindt de bijeenkomst online plaats of wordt 

een of worden meerdere modules uitgesteld. Dit vindt in overleg met de deelnemers plaats en 

wordt besloten door de programmaleider en Tranzo. Bij onverwachte uitval van de programmaleider 

wordt het programma uitgesteld tot een passende oplossing is gevonden voor vervanging en 

worden modules later aangeboden.  

Evaluatie 
Na iedere module wordt aan de cursisten een evaluatieformulier uitgereikt. Het is voor de 
ontwikkeling en verdere uitbouw van het aanbod van postacademische opleidingen van groot 
belang via deze evaluatieformulieren de reacties van de cursisten te vernemen. De aldus verkregen 
informatie wordt zo veel mogelijk verwerkt in de organisatie en opzet van toekomstige leergangen. 

Klachtenregeling 

De leergangen worden onder verantwoordelijkheid van Tranzo, Tilburg University uitgevoerd. 

Ondanks goede voorbereidingen, afspraken, overeenkomsten tussen partijen en goede wil van 

betrokkenen, bestaat er altijd een kans dat een deelnemer, docent of belanghebbende zich niet 

goed behandeld vindt. Klachten kunnen vaak het beste worden opgelost in onderling overleg tussen 

betrokkenen. De programmaleider(s) is/zijn de eerstverantwoordelijke bij klachten. Bij klachten die 

de programmaleider(s) betreffen kan contact opgenomen worden met de 

programmacoördinator Gita Gokoel. Als er geen bevredigende oplossing gevonden kan worden, kan 

contact opgenomen worden met prof. dr. Dike van de Mheen, departementsvoorzitter Tranzo.  

De cursist kan eventuele klachten per e-mail of schriftelijk bij betreffende contactpersoon melden. 
Deze klacht dient nauwkeurig omschreven te zijn. Het in behandeling nemen van de klacht schort de 
betalingsverplichting niet op.  

 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo?utm_source=short-url
https://www.tilburguniversity.edu/nl/medewerkers/g-gokoel
https://www.tilburguniversity.edu/staff/h-vdmheen

