Studieovereenkomst H&M
Wij geloven in mensen! Daarom willen wij iedereen de mogelijkheid geven om een erkende mboopleiding te behalen. Het is belangrijk dat je de opleiding serieus neemt, duidelijke doelen stelt en
genoeg tijd investeert.

Verwachtingen
Dit wordt van je verwacht:
•
•
•
•
•
•

Aanwezig zijn bij de studiebijeenkomsten gegeven door docenten (10 bijeenkomsten per jaar
van 4 uur)
Het volgen van de vakinhoudelijke online lessen met directe begeleiding (1,5 uur per week,
45 weken per jaar)
Aanwezig zijn tijdens de werkbezoeken door een praktijkcoach van Spring Instituut om de
koppeling tussen theorie en praktijk op de werkvloer te waarborgen (2 bezoeken per jaar)
Het aanwezig zijn op Centrale examens en examen op de werkvloer
Het nakomen van de gemaakte afspraken tussen jou, je praktijkopleider van H&M en studie
coach van Spring
Het informeren van je praktijkopleider van H&M over jouw studievoortgang. Met de
ondertekening van deze studieovereenkomst geef je daarnaast ook H&M het recht om
informatie in te winnen over de studievoortgang bij het opleidingsinstituut

Zijn er bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan je niet aan bovenstaande verwachtingen kunt
voldoen? Dan ga je hierover in gesprek met de praktijkopleider van H&M.

De kosten
H&M vergoedt de kosten voor de opleiding, (totaalbedrag van € 2900.00). Als je binnen drie jaar na
het afronden van de opleiding op eigen initiatief bij H&M weggaat of wordt ontslagen vanwege een
dringende reden, dan ben je verplicht om de studiekosten terug te betalen volgens de
terugbetalingsregeling:
•
•
•
•

Tijdens de opleiding: 100% van de studiekosten
Binnen een jaar na afsluiting van de opleiding: 75% van de studiekosten
Na één maar binnen twee jaar na afsluiting van de opleiding: 50% van de studiekosten
Na twee maar binnen drie jaar na afsluiting van de opleiding: 25% van de studiekosten

Stop je vroegtijdig met de opleiding of rond je de opleiding niet binnen de daarvoor gestelde tijd af
dan betaal je €600.00 terug aan H&M (dit is van toepassing als je werkzaam blijft bij H&M).

