Examengarantie
ITOM garandeert dat een cursist die zijn of haar best heeft gedaan, nooit zal worden
weggestuurd omdat het budget op is, voordat aan de inburgeringsplicht is voldaan.
ITOM geeft examengarantie af voor cursisten die voldoen aan de volgende voorwaarden:
* Cursist is bij ITOM gestart en is niet tussentijds van opleiding veranderd.
* Cursist heeft een aanwezigheidspercentage van minstens 85%.
* Cursist heeft een doorlopen cursuscontract bij ITOM van minstens 24 maanden waarin de
cursist op status "actief" heeft gestaan en 3 lessen per week heeft gevolgd. Onderbrekingen van
het contract zijn toegestaan, deze termijn betreft dus geen aaneengesloten maanden, maar het
aantal maanden moet in totaal 24 zijn. Cursisten de minder dan 3 lessen per week volgen,
hebben recht op examengarantie wanneer het totaal aantal gevolgde lessen overeenkomt met
het aantal dat zij zouden hebben gevolgd wanneer zij 3 lessen per week zouden hebben gevolgd.
* Cursist schrijft zich niet zonder overleg in voor een examen.
De examengarantie houdt in dat:
* De cursist gratis naar de les mag blijven komen nadat het contract is verlopen, indien er nog
geen examen is gedaan of de cursist is gezakt voor een of meerdere onderdelen hiervan.
* De cursist onder examengarantie is verplicht het advies van de docent te volgen inzake het
doen van examens.
De examengarantie eindigt zodra de cursist geslaagd is, of wanneer voor ieder niet geslaagd
onderdeel viermaal een examen is aangevraagd en de cursist voldoende uren inburgeringscursus
heeft gevolgd om ontheffing aan te vragen (dit volgt automatisch uit het vereiste
aanwezigheidspercentage en minimum aantal uren). Ook eindigt de examengarantie wanneer de
cursist niet langer voldoet aan het minimaal vereiste aanwezigheidspercentage.

Bovenop de examengarantie betaalt ITOM onder bepaalde voorwaarden de examenpogingen
(behalve ONA) van een cursist.
Wanneer het aanwezigheidspercentage 85%-89% is, betaalt ITOM maximaal 2 examenpogingen
per onderdeel.
Wanneer het aanwezigheidspercentage 90%-94% is, betaalt ITOM maximaal 3 examenpogingen
per onderdeel.
Wanneer het aanwezigheidspercentage 95% of hoger is, betaalt ITOM maximaal 4
examenpogingen per onderdeel.
Wanneer een cursist niet komt opdagen voor een examen, wordt de examenpoging wel
meegerekend volgens bovenstaande alinea.
Portfolio's ONA worden moeten altijd door de cursist in examengarantie zelf betaald worden.

