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Cursusvoorwaarden 

Aanmelding en bevestiging  
Aanmelden voor een SMPE/e post-master class kan online via www.tue.nl/smpee/cursussen, via de 
desbetreffende cursus en het daarbij horende online registratie formulier.  
Let op: het aantal deelnemers is beperkt en er geldt: VOL = VOL. Na aanmelding ontvangt de deelnemer een 
bevestiging van de inschrijving (automatisch via online opgegeven email adres). Deze mail geldt als bewijs van 
definitieve inschrijving. Ongeveer 1 maand, doch uiterlijk 2 weken, vóór de start van de post-master class, 
ontvangt de deelnemer een bevestiging met het programma en andere gegevens (o.a. locatie van de colleges). 
Aanmelden voor de post-master class kan in principe nog tot één werkdag vóór de aanvangsdatum van een 
cursus, tenzij de cursus al is volgeboekt (dan kan men eventueel nog op een reservelijst worden geplaatst). 

Cursusmateriaal 
Op het door SMPE/e in het kader van een cursus verstrekte schriftelijke en/of elektronische materiaal rust 
auteursrecht. Het is niet toegestaan dit materiaal te (doen) vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de rechthebbende(n). Het materiaal mag alleen worden gebruikt voor de doeleinden die binnen 
het kader van de cursus zijn gesteld. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen. 

Deelname en afronding 
Na opgave voor een cursus wordt je geacht aan alle cursusdagen te kunnen deelnemen (dus noteer ze 
meteen in je agenda). Neem in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden altijd meteen  
contact op met het office (en de trainer/docent). 

Voor het succesvol afsluiten van de post-master class dient men te voldoen aan de door SMPE/e 
gestelde eisen: 

• bij minimaal 80% van de cursusdagen aanwezig zijn geweest (tenzij anders overeengekomen met
SMPE/e) en (inter-)actief hebben deelgenomen aan alle onderdelen van de cursus (incl.
opdrachten/practicum/e.d.);

• een voldoende hebben behaald voor de afrondende opdracht/presentatie/scriptie, indien van toepassing
(zie cursus-informatie). Let op: bij het inleveren van een scriptie dient ca. 6 weken beoordelingstijd in acht
genomen te worden, vanaf het moment van inleveren van een draft tot aan de eindversie tenzij anders
overeengekomen.
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Als een deelnemer meer dan 20% van de cursus heeft gemist, dan heeft verdere deelname aan de rest van de 
cursus geen zin. Ook als men niet voldoet aan andere van bovengenoemde voorwaarden, kan een cursist van 
verdere deelname worden uitgesloten. Tenzij anders overeengekomen. Neem altijd tijdig contact op met het 
office (en de docent/trainer)! 

Certificaat 
Degene die de post-master class succesvol heeft afgesloten (d.w.z. volgens boven genoemde voorwaarden) 
ontvangt na afloop een certificaat. Dit kan worden gebruikt bij de opbouw van het portfolio waarover elke post-
master trainee volgens de opleidingseisen dient te beschikken of voor het verkrijgen van nascholingspunten bij de 
eigen beroepsgroep. Let op: informeer van te voren altijd even of deze post-master class is geaccrediteerd. Zo 
niet, dan kan dat eventueel alsnog worden geregeld. Het certificaat wordt pas verstrekt als tevens voldaan is aan 
de cursuskosten en men heeft deelgenomen aan de eind-enquête. 

Annuleringsvoorwaarden 
Uw aanmelding vervalt bij annulering per mail naar smpee@tue.nl tot 2 weken vóór de startdatum van de 
betreffende post-master class. Bij annulering na 2 weken vóór de start van de post-master class of bij afwezigheid 
zonder opgaaf van reden worden de cursuskosten bij de deelnemer in rekening gebracht, tenzij SMPE/e iemand 
anders als deelnemer heeft gevonden (bijvoorbeeld van de reservelijst). De deelnemer heeft overigens het recht 
om zichzelf te laten vervangen door een andere persoon als dit vóór de aanvangsdatum gemeld is. 

Deelnamekosten 
De factuur dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. 

Aantal deelnemers 
Het aantal deelnemers is beperkt. Bij een volgeboekte cursus zal een reservelijst worden gehanteerd. Een post-
master class vindt slechts doorgang als zich voldoende deelnemers hebben aangemeld. SMPE/e beslist uiterlijk 4 
weken vóór de geplande datum over het al dan niet doorgaan van de cursus. Wanneer een cursus géén doorgang 
vindt wegens onvoldoende deelname, zullen de ingeschreven deelnemers zo spoedig mogelijk daarvan op de 
hoogte worden gesteld. 

Wijzigen data 
Als de geplande data van een post-master class veranderen, hebben deelnemers het recht hun inschrijving 
kosteloos te annuleren. Dit dient echter wel per mail binnen twee weken te gebeuren, nadat zij van de 
verandering op de hoogte zijn gebracht. 

Meer info 
www.tue.nl/smpee/cursussen, Office SMPE/e smpee@tue.nl, T 040 247 2134. 
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