
   
BRAVE MINDS  is erkend als onderwijsinstelling en geregistreerd in 
het CREBO (Centraal Register Educatie en Beroepsonderwijs). Alle 
MBO- opleidingen zijn vormgegeven volgens de derde leerweg. 

 
 
Onze mbo-opleidingen starten op verschillende momenten per 
jaar. Op de website staan de startdata waarvoor je je kunt in-
schrijven vermeld. Bij startmomenten februari en september 
duurt het programma een jaar, exclusief zomer- en kerstvakantie.  
Start je met een maatwerktraject in mei of oktober dan duurt jouw 
programma gemiddeld 16-18 maanden. Je hebt dan meer ruimte 
tussen de modules en een extra vakantieperiode. 

 
  
Je meldt je aan door het ingevulde aanmeldformulier in te vullen 
op de website. Je wordt bij ons ingeschreven na betaling van de 
inschrijffactuur. De kosten voor de inschrijving zijn €100,-. Na 
betaling is jouw opleidingsplek gegarandeerd. Als je afziet van jouw 
aanmelding ontvangen we naar aanleiding van de factuur hierover 
graag bericht. Jouw (niet betaalde) aanmelding zal na 8 weken 
worden verwijderd. 

 
 
Na betaling van het inschrijfgeld word je geplaatst in een klas op jouw 
eerste of tweede voorkeurslocatie. We proberen jou te plaatsen bij 
jouw eerste voorkeurslocatie. Lukt dit niet doordat de klassen al vol 
zitten, dan plaatsen we jou op jouw tweede voorkeurslocatie. Je kan 
dus sowieso bij ons starten met jouw gewenste opleiding. 

 
 
Wil je toch niet met jouw opleiding starten, dan mag je kosteloos 
annuleren tot zes weken voor de start van de opleiding. Je ontvangt 
dan jouw inschrijfgeld binnen 15 werkdagen retour. Als jij je korter 
voor de start van de opleiding afmeldt, dan krijg je jouw inschrijfgeld 
niet terug. We hebben dan al veel tijd in jouw aanmelding gestoken 
en zijn er al veel administratieve handelingen verricht. 

Voor start van de opleiding kun jij jouw opleidingskeuze nog 
kosteloos aanpassen. Houd er wel rekening mee dat jouw nieuwe 
opleidingskeuze al vol kan zijn. Een wijziging na de start van de 
opleiding kost minimaal €150,-. Dit is afhankelijk van het moment 
en het reeds ontvangen boekenpakket. 

 
BETALINGEN  
Betaling vindt uitsluitend plaats door middel van een periodieke 
factuur. Dit kan op basis van: 
Een betaling van het collegegeld in één termijn; 
Een betaling van het collegegeld in vier termijnen, je ontvangt elke 
drie maanden een factuur. 
Een betaling van het collegegeld in twaalf termijnen, je ontvangt 
elke maand een factuur. 
Een betaling van het collegegeld in zestien termijnen, je ontvangt 
elke maand een factuur.  
Je ontvangt jouw eerste factuur een maand voor de start van de 
opleiding. 

 
 
Als de betalingstermijn is verstreken en de betaling blijft uit dan wordt 
de vordering opgehoogd met de wettelijke minimale incassokosten 
van ad. € 40,-. De volledige vordering wordt hierna uithanden 
gegeven aan Payt, de totale wettelijke- en buitengerechtelijke 
incassokosten en de btw hierover komt volledig voor rekening van 
student. De werkelijke incassokosten kunnen dus hoger uitvallen 
dan de eerder in rekening gebrachte incassokosten van € 40,-. Wij 
zijn dan genoodzaakt de persoonsgegevens van de student te delen 
met een jurist, deurwaarder en/of incassobureau. 

 
Elke student heeft gedurende 10 dagen na de kick-off de mogelijkheid 
om te ontbinden zonder opgaaf van reden en verplichting tot verdere 
betaling. Bij annulering na het termijn van 10 dagen behoud jij je 
betaalverplichting voor de huidige en toekomstige betaaltermijnen 
van jouw gekozen opleiding. 

 
  
Restitutie van (een gedeelte van) de kosten van de opleiding is 
alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van de 
studieovereenkomst het directe gevolg is van een ernstige ziekte 
of calamiteit waarbij geldt dat BRAVE MINDS een bewijs daarvan 
kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins. 
De overeenkomst wordt ontbonden bij overlijden van de student. 
Lesgelden worden in dat geval berekend op basis van de gevolgde 
lessen en periode. De wederzijdse rechten en plichten uit de 
studieovereenkomst eindigen bij ontbinding van de overeenkomst. 
In alle andere gevallen beslist het bevoegd gezag van BRAVE MINDS. 

 
  
Voor aanvang van de studie worden studenten op de hoogte 
gebracht van leermiddelen, boeken en het benodigde lesmateriaal.  
Je ontvangt bij de start van jouw opleiding een bestellink. Via deze 
link kun jij gratis de lesmaterialen voor de aankomende periode laten 
thuisbezorgen. 

 
 
Uiterlijk een maand voor de start van jouw opleiding ontvang jij 
de inlog voor mijn.deMBOzaak.nl. Hier vind je onder andere het 
lesrooster. BRAVE MINDS houdt zich het recht voor rooster-
wijzigingen aan te brengen en het lesprogramma eventueel aan 
nieuwe eisen aan te passen. Bij onvoldoende deelname behoudt 
BRAVE MINDS zich tevens het recht voor een studie te annuleren of 
de student naar een andere locatie te verwijzen. Bij annulering van 
een studie door BRAVE MINDS vervalt de betalingsverplichting en 
worden eventueel betaald collegegeld gecrediteerd. Voor eventuele 
klachten kun je je richten tot de directie van BRAVE MINDS. 

 
  
Elke student neemt kennis van de inhoud, eisen rond vooropleiding 
etc. zoals die zijn aangegeven in de studiegids en op de website. Na 
aanmelding ontvang je een schriftelijke bevestiging waarmee BRAVE 
MINDS aangeeft dat zij jou als student aanvaart. BRAVE MINDS 
behoudt zich het recht voor de inhoud van de studies te wijzigen. 
De studenten worden in dit geval schriftelijk op de hoogte gesteld. 
BRAVE MINDS zal zich conformeren aan de wettelijke regelingen 
vastgelegd in de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) en 
kan voor deze wettelijke regelingen of voortvloeisels daarvan 
niet aansprakelijk worden gesteld voor de verstrekte informatie 
over andere instanties (bijv. DUO), fictieve rekenvoorbeelden, 
veranderde uitvoering van het onderwijsprogramma of andere 
zaken. BRAVE MNDS stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken 
en/of beschadigen van je eigendommen. BRAVE MINDS verwacht 
van haar studenten dat ze WA-verzekerd zijn. 

 
 
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de Algemene 
Voorwaarden door BRAVE MINDS worden gewijzigd. Wijzigingen 
van de Algemene Voorwaarden worden ten minste tien kalender-
dagen voor de inwerkingtreding daarvan bekendgemaakt. Bekend- 
making vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving 
of door middel van een algemene kennisgeving op de website. 
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