Protocol inschrijving beta4all
1. Particuliere belangstellenden:

Schrijf je in via de website www.beta4all.nl en vink niets aan bij de vraag over het factuuradres. Je
voldoet vervolgens de administratiekosten via iDeal. Let op: zoals aangegeven op de website
hebben cursisten die via een universitaire lerarenopleiding (ULO) naar beta4all zijn doorverwezen,
voorrang op anderen wanneer een cursus over het maximale aantal deelnemers gaat. Voor hen is
het deelnemen namelijk verplicht. Wanneer je de cursus om deze reden niet zou kunnen volgen
krijg je de administratiekosten terug.
2. Zittende docenten die de beta4all vakken willen volgen als nascholing vanuit een school of
wanneer je werkgever je cursusgeld vergoedt:

Schrijf je in via de website www.beta4all.nl en vink aan “afwijkend factuuradres”. Voer dan de
gegevens van de betalende partij in. Deze krijgt dan de factuur toegestuurd. Let op: zoals
aangegeven op de website hebben cursisten die via een universitaire lerarenopleiding (ULO) naar
beta4all zijn doorverwezen, voorrang op anderen wanneer een cursus over het maximale aantal
deelnemers gaat. Voor hen is het deelnemen namelijk verplicht. Wanneer je de cursus om deze
reden niet zou kunnen volgen krijg je de administratiekosten terug.
3. Cursisten die de beta4all-vakken volgen met het directe doel om een ULO te gaan doen:

Hier zijn twee mogelijkheden:
1) Je hebt al contact gehad met een ULO, bijvoorbeeld via mastertoelating, en via de ULO heb
je te horen gekregen welke beta4all-vakken je moet gaan doen om je vakinhoud bij te
spijkeren. Schrijf je in via de website www.beta4all.nl en vink aan “inschrijven als (premaster) student van een lerarenopleiding” en kies uit het dropdown menu de naam van de
ULO die je doorverwezen heeft. Er zijn dan voor jou geen kosten verbonden aan het
volgen van de cursus(sen). Let op: dit geldt nadrukkelijk óók wanneer je de cursussen
doet vóórdat je je daadwerkelijk inschrijft bij de ULO. Je hoeft je voor het volgen van de
cursussen beta4all dus ook niet in te schrijven voor een premaster en dat kan je flink wat
collegegeld schelen! Het enige wat nodig is, is een doorverwijzing van de ULO naar de
cursussen beta4all.
2) Heb je nog helemaal geen contact gehad met een ULO en heb je dus ook geen
doorverwijzing, dan vink je bij het factuuradres niets aan en ben je zelf verantwoordelijk
voor de administratiekosten.

Opmerkingen:
1. Factuurgegevens kunnen achteraf niet meer gewijzigd worden.
2. Wil je meer informatie over werken in het onderwijs? Neem dan contact op met met
www.onderwijsloket.com. Opgezet door OCW en de vereniging van Nederlandse
universiteiten om je te helpen je weg te vinden naar een baan in het onderwijs. Beta4all
kennen ze daar ook.

