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Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. “student”: degene die aan het onderwijs , voor het college jaar waarvoor is ingeschreven,
deelneemt
2. “onderwijsfaciliteiten”: alle onderwijslokaties, distance education en overige internetfacileiten,
laboratoriumfaciliteiten en de bibliotheek
3. “ ingeschreven”:een student is pas ingeschreven indien aan de betalingsverplichting is voldaan,
en hiervan een stortinsgbewijs is overlegd en pas als het inschrijvingsformulier is geaccordeerd
door de medewerkers van de studentenadministratie
Artikel 2 Toelatingsvoorwaarden
De toelatingsvoorwaarden worden door het PTC twee (2) maanden voor aanvang van de
inschrijvingen gepubliceerd in de lokale dagbladen en op de website van het PTC geplaatst.
Artikel 3 Inschrijving
1. Bij elke inschrijving dient er een (digitaal) inschrijvingsformulier te worden ingevuld.
2. Naast het inschrijvingsformulier dienen alle nieuwe studenten de volgende bescheiden te
overleggen:
- het geboorte uittreksel of de geboorte akte
- het identiteitsbewijs
- orgineel en een kopie van het diploma en van de cijferlijst
- 2 pasfoto’s
- origineel stortingsbewijs van het inschrijf-en college geld college jaar 2014 - 2015
3. Voor herinschrijving dienen de volgende bescheiden overlegd te worden:
- ingevuld (digitaal) inschrijvingsformulier
- het studentenpasje
- stortingsbewijs
4. Inschrijvingen worden geacht te zijn aanvaard indien aan de toelatingseisen is voldaan,
indien de vereiste bescheiden zijn overlegd en het stortingsbewijs aanwezig is. De
inschrijving wordt middels accordering van het inschrijvingsformulier door de daartoe
bevoegde medewerker bevestigd. Als bewijs van ontvangst van het college-en inschrijfgeld
wordt door het PTC een kwitantie afgegeven aan de student. Als bewijs van inschrijving
wordt een studentenpas aan de student verstrekt.
Artikel 4 Inschrijvingsperiode
De inschrijvingen vinden jaarlijks en niet later dan in de laatste week van de maand augustus plaats.
Artikel 5 Examinering
Indien er sprake is van examinering dan zijn de voorwaarden als opgenomen in de Onderwijs- en
Examen Regeling (OER) van toepassing.
Artikel 6 Legitimatie
De student is verplicht bij inschrijving persoonsgegevens te verstrekken en, indien daarom wordt
verzocht, aanvullende documentatie te verstrekken.
1. De student wordt bij het eerste inschijvingsjaar na voldaan te hebben aan zijn/haar
betalingsverplichtingen voorzien van een studentenpasje. Dit pasje wordt bij elke
herinschrijving, na betaling van het college-en inschrijfgeld, voorzien van een sticker met
daarop het desbetreffende college jaar.
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2. De student is verplicht om tijdens het volgen van onderwijs, tijdens examens en bij bezoek van
de onderwijsfaciliteiten het studentenpasje op verzoek van de docent of een andere medewerker
van het PTC te tonen.
Artikel 7 Annulering of tussentijdse beeindiging van het collegejaar
1. Aannulering van een inschrijving kan tot een maand na de inschrijvingsdatum, dan wel tot eind
september 2014. Hiervoor zal SRD 100 aan annuleringskosten in rekening gebracht worden.
2. Bij annulering binnen een maand (in oktober 2014 nog) na aanvang van de opleiding wordt
20% van het college geld ingehouden. Inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.
3. Bij annulering na een maand na aanvang van de opleiding (in november) wordt 25% van het
college geld ingehouden. Inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.
4. Bij annulering na twee maanden of later na aanvang van de opleiding (in december) wordt 50%
van het college geld ingehouden. Inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.
5. Annulering is na het eerste kwartaal is niet mogelijk. Inschrijf- en college geld worden niet
gerestitueerd.
6. Indien tussentijdse beeindiging van het collegejaar het gevolg is van afstuderen van de student
binnen dat college jaar en wel tot en met de maand december , zal het collegegeld naar rato van
de gevolgde colleges terugbetaald worden. Het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.
Artikel 8 Betalingsvoorwaarden
1. Het college-en inschrijfgeld dienen in een keer te worden voldaan en wel door storting op het
rekeningnummer 41.42.454 bij de DSB, onder vermelding van de naam, voornaaam, het
studentennummer ( indien van toepassing) en de studierichting van de student
2. Studenten die niet in staat zijn dit bedrag te voldoen kunnen financiering van het inschrijf-en
college geld aanvragen bij de financiele instellingen. Voor de aanvraag kan er bij de financiele
administratie van het PTC een financieringsbrief en indien gewenst een offerte aangevraagd
worden.
3. De tarieven voor inschrijf en collegegeld worden jaarlijks door de leiding vastgesteld.
4. De kosten voor literatuur, de verplichte studie tour en licenties voor gebruikmaking van
Distance Education zijn voor rekening van de student.
Artikel 9 Boete bepalingen bij late inschrijving
Bij inschrijving na de door het PTC vastgestelde inschrijvingsperiode zal er een boete opgelegd
worden. De boetes zijn alsvolgt:
- per 01 oktober 2014 bedraagt de boete: SRD 175
- per 01 november 2014 bedraagt de boete: SRD 325
- per 01 december 2014 bedraagt de boete: SRD 525
- per 01 januari 2015 bedraagt de boete: SRD 700
- per 01 februari 2015 bedraagt de boete: SRD 875
- per 01 maart 2015 bedraagt de boete:SRD 1000
Na het tweede kwartaal is inschrijving voor het desbetreffende collegejaar niet meer mogelijk.
Artikel 10 Strafbepalingen bij deelname aan onderwijs zonder betaling
Het volgen van colleges zonder geldige inschrijving is niet toegestaan. Studenten die zich hieraan
schuldig maken wordt terstond de toegang tot de onderwijsfaciliteiten ontzegd. Deze ontzegging
vindt schriftelijk plaats. Voorts dient per gevolgd vak SRD 200 betaald te worden.
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Mits dit binnen het verstrijken van het tweede kwartaal plaatsvindt, kan de student zich met
toestemming van de directeur en de desbetreffende opleidingscoordinator alsnog inschrijven,
rekening houdende met de geldende boete bepalingen bij late inschrijving.
Artikel 11 Herkansingen
Conform het Onderwijs- en Examenreglement van het PTC, onder de artikelen 11.
TOETSEN EN MODULEN en artikel 12 ORGANISATIE VAN TENTAMEN biedt de
opleiding een student per module maximaal twee herkansingen aan. Daarna dient deze
voor elke herkansing een, door het bevoegde gezag vastgesteld, bedrag te betalen. Na de
4e niet succesvolle kans, zal de EC advies uitbrengen over de studievoortgang. Niet
reguliere kansen worden onverminderd de overgangsregels toegestaan
Voor het behalen van tentamens hebben studenten 3 reguliere kansen. Bij de vierde en de vijfde
herkansing zullen kosten in rekening gebracht worden.
- De kosten voor een vierde herkansing bedragen SRD 250
- De kosten voor een vijfde herkansing bedragen SRD 275
Artikel 12 Bindend Studie Advies
Studenten met Bindend Studie Advies (BSA) kunnen zich niet meer inschrijven voor de
desbetreffende studierichting waarvoor zij dat advies hebben ontvangen. Het Bindend
Studieadvies is een advies welke een bindend karakter heeft met betrekking tot de
voortzetting van de opleiding, aan het einde van het eerste jaar van inschrijving in de
propedeuse. Dit BSA wordt door de examencommissie uitgebracht.
Artikel 13 Businness Partners
Het PTC behoudt zich het recht voor, om bepaalde opleidingen en/of onderdelen hiervan door een
PTC geautoriseerde partner te laten verzorgen.
Artikel 14 Colleges en literatuur in het Engels
PTC behoudt zich het recht voor, om bepaalde opleidingen en/of onderdelen hiervan in het Engels
te ( laten) verzorgen.
Artikel 15 Toepasselijk recht en de bevoegde rechter
1. Op de met het PTC afgesloten algemene voorwaarden is het Surinaams recht van toepassing
2. Deze algemene voorwaarden treden in werking met ingang van het collegejaar 2014 - 2015
3. Alle inschrijvings-en betalingsvoorwaarden die eerder door het PTC zijn gepubliceerd komen
hiermee te vervallen.

Aldus vastgesteld te Paramaribo, op 14 augustus 2014

Drs. Robby Holband MSc.
Directeur
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