
Vestigingsregels Vonk Hoorn 

De vestigingsregels hebben tot doel het onderwijs en de omgang met elkaar zo goed en zo prettig 

mogelijk te laten verlopen. Deze vestigingsregels gelden voor alle personen binnen de vestiging en 

zijn een aanvulling op de eerder vermelde ’Gedragscode en gewenste omgangsvormen binnen het 

Clusius College’. 

Artikel 1 VESTIGINGSREGELS 

 De bepalingen van deze vestigingsregels gelden, voor zover zij van toepassing zijn, eveneens

tijdens de buitenschoolse studieactiviteiten. Hierbij kunnen aanvullende regels worden

gesteld.

 Onder een studieactiviteit wordt verstaan: ’Alle door de opleiding georganiseerde of geplande

activiteiten’. Studieactiviteiten zijn onder andere theorielessen, praktijklessen, excursies,

beroepspraktijkvorming (bpv), examens, introductiedagen, praktijkscholing, tuin- en

onderhoudsstage, etc.

Artikel 2 STUDIEACTIVITEITEN 

 De student is verplicht alle studieactiviteiten te volgen overeenkomstig het daarvoor geldende

rooster.

 De student is verplicht deel te nemen aan alle voor hem geplande extra studieactiviteiten op

de data die daarvoor staan aangegeven.

Artikel 3 GEDRAG 

Zie Gedragscode en gewenste omgangsvormen in de schoolgids. 

Artikel 4 ZIEKMELDINGEN/ VERZUIM / TE LAAT 

 Ziekmeldingen voor aanvang van de les bij de frontoffice (0229-259494).

 Ben je beter dan meld je dit direct bij de frontoffice.

 Is de student te laat dan meldt de student zich bij de Front Office en haalt een ’te laatbriefje’

op. Alleen hiermee is de student toelaatbaar in de les.

 Indien de student tien minuten te laat is, dan is hij niet meer toelaatbaar in de les en wordt dit

lesuur aangemerkt als ’ongeoorloofd verzuim’. De docent maakt hiervan melding in het

presentieregistratiesysteem.

 Afspraken met artsen e.d. moeten bij voorkeur zoveel mogelijk buiten de studieactiviteiten

gemaakt worden.

 Bezoeken aan artsen of andersoortige instanties worden vooraf gemeld bij de frontoffice.

 Indien er bijzondere omstandigheden zijn die het volgen van onderwijs nadelig kunnen

beïnvloeden, worden de student en de ouders uitgenodigd dit vertrouwelijk te berichten aan

de studiebegeleider en/of aan de vertrouwenspersoon.

 Verzoeken voor vrijstellingen van lesactiviteiten (jubilea, huwelijk, rijexamen etc.) dienen

vooraf aangevraagd te worden bij de teamleider. Verzoekformulier voor verlof kunnen

opgehaald worden bij de frontoffice.



 Verzoeken om af te wijken van de vastgestelde data van de schoolvakanties worden in het 

algemeen NIET ingewilligd. Slechts in zeer bijzondere gevallen kan van deze regels worden 

afgeweken. Zie hiervoor de verzuimkaart mbo.  

 Verzoekformulier voor verlof buiten de schoolvakanties kan worden opgehaald bij de 

frontoffice. 

 

Artikel 5 LEER- EN HULPMIDDELEN 

Zie Gedragscode en gewenste omgangsvormen in de schoolgids. 

 

Artikel 6 TOETSEN / OPDRACHTEN / EXAMENS 

 De student is verplicht alle activiteiten ter beoordeling van zijn kennis, vaardigheden en 

houding, zoals examens, Beroepsproeve, werkstukken, verslagen en opdrachten, te maken/in 

te leveren op de daartoe vastgestelde tijden. 

 Indien een student om een voor de school aanvaardbare reden hierbij moet verzuimen, kan hij 

een dergelijke activiteit alsnog inhalen. In overleg kan een andere datum worden vastgelegd 

waarop verslagen, werkstukken en/of opdrachten mogen worden ingeleverd. Hij dient zich 

hiertoe zelf zo spoedig mogelijk te melden bij de desbetreffende docent voor het maken van 

een afspraak. 

 Voor de gang van zaken rondom examens en diploma-eisen: zie de onderwijs- en 

examenregeling (OER). 

 

Artikel 7 SCHOOLGEBOUWEN - TERREIN 

 Buiten de lesuren/begeleidingsuren is het verblijf in de lokalen zonder toestemming van de 

docent voor de student niet toegestaan. 

 Bij diefstal en/of vernieling wordt aangifte gedaan bij de politie. De school neemt passende 

maatregelen. 

 Bij schade als gevolg van roekeloos gedrag of opzet zal de schade verhaald worden op de 

student. 

 Het is niet toegestaan in de lokalen en op de gang te eten en te drinken voor studenten. 

Drinken en eten kan in de kantine of op het schoolterrein genuttigd worden. 

 

Artikel 8 ROKEN, ALCOHOL EN DRUGS 

 Er geldt een geheel rookverbod op en rond het schoolterrein. Op het parkeerterrein zijn twee 

rookzones ingericht. Dit is de plaats waar men kan en mag roken. Uit het zicht van de school 

zodat anderen er geen hinder van hebben. 

 Gebruik en verhandelen van alcohol en drugs op en rond de school is verboden. 

 

Artikel 9 PARKEREN VAN VOERTUIGEN EN STALLEN VAN BROMMERS / FIETSEN 

 Auto’s en andere voertuigen mogen uitsluitend geparkeerd worden op het parkeerterrein van 

de Blauwe Berg, niet op het schoolterrein.  

 Aan de achterkant van de fietsenstalling dienen de brommers te worden gestald. 

 De school is niet aansprakelijk voor schade aan- dan wel het verdwijnen van - fietsen, 

brommers, auto’s en andere voertuigen. 



 

Artikel 10 PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN 

 De school is niet aansprakelijk voor schade aan- dan wel het verdwijnen van – persoonlijke 

eigendommen of waardepapieren. 

 

Artikel 11 ADRESWIJZIGING 

 De student is verplicht elke adreswijziging of wijziging van telefoongegevens (ook van ouders) 

door te geven aan de administratie. 

 

Artikel 12 TOEGANGSCONTROLE 

 Alle personen die zich op het terrein of in een van de gebouwen van het Clusius College 

bevinden moeten zich altijd kunnen legitimeren en hiermee aantonen dat zij gerechtigd zijn 

om zich op het terrein of in de gebouwen te bevinden. 

 

Artikel 13 ONDERWIJSTIJD MBO (BOT) 

Aan het begin van het schooljaar ondertekent de student (of zijn wettelijke vertegenwoordiger) de 

onderwijsovereenkomst. De onderwijsovereenkomst gaat uit van 1600 sbu (studiebelastinguren) op 

jaarbasis. Overeenkomstig de artikelen uit de OOK heeft de student een inspanningsverplichting. Dit 

betekent dat de student verplicht is deel te nemen aan de aangeboden onderwijsactiviteiten. Deze 

participatieplicht houdt in dat een student alle activiteiten die school aanbiedt, volgt tenzij er een 

geldige reden voor afwezigheid is. Dit kan zijn: ziekte, afnemen examens, dokters- of 

tandartsbezoek etc. Indien er geen geldige reden voor de afwezigheid is dan merkt de school dit aan 

als ’ongeoorloofd afwezig’. Dit staat vermeld in Eduarte. 

 

Indien in een lesperiode van negen (of tien, afhankelijk van de duur van het schooljaar) weken de 

student meer dan 20% afwezig is geweest (geoorloofd dan wel ongeoorloofd) dus voor minder dan 

80% heeft deelgenomen aan alle onderwijsactiviteiten gerelateerd aan bijbehorende studiepunten, 

dan kunnen de prestaties en de voortgang van deze student niet beoordeeld worden. Dit betekent dat 

hij geen toestemming krijgt om deel te nemen aan een van de benoemde eindresultaten/ 

bewijsstukken van de module of het thema (bv. een werkstuk, een toets, een presentatie). 

 

Mogelijke consequenties: 

 Een studiepunt kan niet toegekend worden aan het bijbehorende resultaat/ het bewijsstuk. 

Hierdoor kan de module in zijn geheel niet behaald worden; dit geldt voor de cohorten 2016, 

2017. Voor cohort 2018 geldt een andere regeling. Zie artikel 14. 

 De student kan mogelijk studievertraging oplopen omdat een niet behaald resultaat van een 

module pas overgedaan kan worden in het daaropvolgende studiejaar als de module opnieuw 

aan bod komt bij de groepen die dan opnieuw les krijgen in de lesstof.  

 De student krijgt aanvullende opdrachten om de gemiste onderwijstijd te compenseren. Dit is 

aan de vakdocent.  

 De aanvullende opdrachten dienen uiterlijk ingeleverd te worden in de A-week van de 

daaropvolgende periode.  



 Indien de opdrachten niet ingeleverd worden, wordt de student besproken in de vergadering 

van het opleidingsteam.  

 Voor periode 4 van het schooljaar geldt een andere regeling. Indien de student aan het einde 

van het schooljaar een achterstand heeft, dient hij de inhaalopdrachten en/ of toetsen in te 

leveren dan wel in te halen in de eerste week (introductieweek) van het nieuwe schooljaar.  

 Hieraan voorafgaand beslist de rapportvergadering aan het eind van het schooljaar of de 

student al dan niet overgaat. Bij voorwaardelijke overgang (omdat niet alles is gehaald dan 

wel ingeleverd), is bovenstaande regel van kracht. 

 

Artikel 14 AFNAME (FORMATIEVE) TOETSEN 

Voor de afname van de formatieve toetsen gelden de volgende uitgangspunten: 

 Studenten hebben alle lessen behorende bij de onderwijsactiviteiten die gerelateerd zijn aan 

de studiepunten, voor minimaal 80% gevolgd.  

 Behalen van een module: alle resultaten van de module moeten met minimaal een 5.5 worden 

afgesloten. Per resultaat ontvang je een studiepunt. Pas als alle resultaten zijn behaald wordt 

de module afgesloten.  

 Voorgaande cohorten: afhankelijk van het geldende opleidingsplan van de betreffende 

opleiding.  

 

Afwezig bij toetsen en praktische opdrachten  

Toetsen (schriftelijk en mondeling) kunnen maximaal tweemaal herkanst worden: 

 

Niet aanwezig bij toetsen 

Afwezig: de student en de docent spreken af dat de toets kan worden ingehaald in bijvoorbeeld de A-

week. Het opleidingsteam bepaalt zelf de datum en het moment van afname. 

 

Regelmatig afwezig bij toetsen 

De studiebegeleider meldt de student aan bij het IOT (intern ondersteuningsteam) In overleg met de 

leden van het  IOT besluit men welke aanpak gewenst is. 

 

Als de student ook afwezig is bij de tweede herkansing, zal de module niet zijn behaald. 

Hiervoor geldt dan:  

 Het studiepunt kan niet toegekend worden aan het bijbehorende resultaat/ het bewijsstuk. 

Hierdoor kan de module niet worden afgesloten. 

 De student kan mogelijk studievertraging oplopen omdat dit resultaat pas overgedaan kan 

worden in het daaropvolgende studiejaar als de module opnieuw aan bod komt bij de groepen 

die dan opnieuw les krijgen in de lesstof. 

 De student krijgt aanvullende opdrachten om het missende resultaat te compenseren. Dit is 

aan de vakdocent. 

 

Artikel 15 AFNAME VAN INHAALTOETSEN 

 Te laat komen: 20 minuten na aanvang van de toets heeft de student geen toegang meer tot 

de inhaaltoets. 



 Studenten is het niet toegestaan te communiceren tijdens de toets (in woord of gebaar). 

 Als de surveillant ziet dat een student de regels overtreedt of fraude pleegt, meldt hij de 

student dat hij dat heeft waargenomen en dat hij hiervan melding maakt. De student mag de 

toets afmaken. 

 

Artikel 16 ONVOORZIENE GEVALLEN 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de vestigingsdirecteur. 

 


