Hoofdstuk 2. Hoe gedraag je je als student van het Hoornbeeck College?
1.
Je bent student bij het Hoornbeeck College. Dat betekent dat jouw gedrag, levensstijl en taalgebruik passen bij de reformatorische identiteit van de school, die gebaseerd is op de waarden en normen van Gods Woord.
2.
Als student houd je je aan de gedragscode Sociale Media. Daarin staat kort gezegd dat je zelf verantwoordelijk bent voor de berichten die je online plaatst. In je uitingen op sociale media houd je rekening met Bijbelse waarden en de gevolgen die je berichten voor anderen kunnen hebben. Je plaatst alleen foto’s of video’s op sociale
media als je daarvoor nadrukkelijke toestemming hebt van degene die op de foto of video staat.
Hoofdstuk 3. Wat is de gang van zaken binnen de school?
Je hebt als student niet alleen rechten, maar ook plichten. Lees ze goed door:
1.
Als student ben je altijd aanwezig in de lessen die aangeboden worden. Je zet je in tijdens deze lessen. Wanneer je ziek bent, meld je je aan het begin van de dag ziek.
Verlof vraag je vooraf aan.
2.
Bij spijbelen worden maatregelen genomen door de verzuimcoördinator op jouw locatie. Wanneer je 16 uur in 4 weken hebt gespijbeld, is het Hoornbeeck College
verplicht dit door te geven aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Verzuim je veel, dan word je via DUO gekoppeld aan een leerplichtambtenaar, die met jou en met
je ouder(s)/verzorger(s) en eventueel je leerbedrijf een passende oplossing zoekt voor het verzuim.
3.
Op jouw locatie van het Hoornbeeck College geldt een studenteninformatiegids waarin de huisregels van jouw locatie staan. Dit zijn regels over te laat komen, verlof
aanvragen, verzuim en andere zaken die voor jouw locatie gelden.
4.
Voor de regels rondom toetsing en examinering verwijzen we naar de OER en het examenreglement.
5.
Jezelf presenteren onder de naam van het Hoornbeeck College kan alleen als daar toestemming voor is.
6.
Van jou als mbo-student verwacht het Hoornbeeck College een professionele beroepshouding. Hierbij hoort ook kleding en kapsel: je ziet er verzorgd en eerbaar uit.
Wat kleding betreft, betekent dat: de dames in jurk of rok en de heren in een lange broek.
7.
Roken mag alleen op de daarvoor aangewezen plaatsen. Vanaf 2020 is roken op het schoolterrein verboden.
8.
Je hebt geen drugs of alcoholische drank bij je en je verhandelt of gebruikt het niet. Ook vuurwerk of (nep)wapens heb je niet bij je en gebruik je niet. Doe je dat wel,
dan gaat het Hoornbeeck College over tot schorsing en/of verwijdering. Waar nodig zal de school de politie inschakelen.
9.
Je gebruikt op school de ICT-middelen waar ze voor bedoeld zijn. Inbreken in het computersysteem is strafbaar.
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Hoofdstuk 4. Hoe zit het met jouw privacy?
1.
We verwerken gegevens van jou, bijvoorbeeld gegevens die je doorgeeft bij je aanmelding. De manier waarop wij jouw gegevens verwerken, voldoet aan wat staat in
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
2.
Het Hoornbeeck College beschikt over een privacyreglement. Daarin staat bijvoorbeeld wie jouw gegevens in mag zien en hoe lang de school jouw resultaten bewaart.
3.
Via de mail, het studentenportaal en de website van Hoornbeeck College geeft de school jou informatie over je rooster, het schoolgebouw, veranderingen enzovoorts.
Hierbij wordt ook jouw privacy gerespecteerd.
Hoofdstuk 5. Wat is het Bindend StudieAdvies?
1.
Je docenten bekijken jouw studievoortgang. Aan de hand daarvan kunnen zij jou adviseren over het vervolg van je opleiding door middel van een studiadvies.
Het studieadvies dat je docenten geven in het eerste leerjaar van je opleiding is een Bindend StudieAdvies (BSA). In de onderwijs- en examenregeling (OER) staan de
criteria voor een BSA. Jouw persoonlijke omstandigheden worden ook altijd meegenomen in de beslissing over het BSA.
2.
Een BSA kan positief zijn: je mag door met je opleiding. Maar het kan ook negatief zijn: je moet dan stoppen met je opleiding.
3.
Wanneer er een negatief BSA dreigt, krijg je eerst een waarschuwing en de gelegenheid om je resultaten te verbeteren. Een positief BSA kun je mondeling krijgen of
schriftelijk, je mag dan doorgaan met je opleiding. Een negatief BSA krijg je altijd schriftelijk. In een brief staat dan dat je moet stoppen met je opleiding. Je kunt je dan
niet meer opnieuw inschrijven voor dezelfde opleiding aan het Hoornbeeck College.
4.
Bij een negatief BSA worden er afspraken gemaakt over wat er van jou als student wordt verwacht en wat jij van de school mag verwachten. De school zoekt dan
samen met jou naar een passende oplossing, bijvoorbeeld een andere opleiding.
5.
Je kunt bezwaar maken tegen een negatief BSA. Je kun dat bezwaar indienen bij de sectorale examencommissie. Daarna is er nog beroep mogelijk bij de centrale
examencommissie en uiteindelijk kun je nog terecht bij de Commissie van beroep voor examens. Hoe dit werkt, kun je lezen in je OER.
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Hoofdstuk 1. Wat is het studentenstatuut?
In het studentenstatuut staan de rechten en plichten die jij als student hebt. Er staan verwijzingen in naar belangrijke documenten als de Onderwijsovereenkomst (OOK),
de Onderwijs en Examenregeling (OER), het examenreglement, het privacyreglement en de gedragscode Sociale Media. De rechten en plichten in het statuut zijn gebaseerd
op wetgeving en afspraken die we op school hebben gemaakt. Lees het dus goed door. Het statuut hoort bij de onderwijsovereenkomst (OOK) die je hebt getekend. Daarom
krijg je het statuut tegelijkertijd met de OOK. Het statuut staat ook op de website van Hoornbeeck College.
1.
Het studentenstatuut geldt voor alle studenten die zich hebben ingeschreven bij het Hoornbeeck College.
2.
Het College van Bestuur maakt en wijzigt het statuut.
3.
De regels in het statuut gelden in alle gebouwen en op alle terreinen van het Hoornbeeck College. Ook gelden ze voor activiteiten buiten de school die met Hoornbeeck
College te maken hebben, bijvoorbeeld beroepspraktijkvorming (bpv).

DIENSTVERLENING

Studentenstatuut

ECONOMIE

Leren voor het leven

Hoofdstuk 8. Ben je verantwoordelijk voor schade?
1.
Van jou als student verwachten we dat je altijd zorgvuldig met elkaar en elkaars spullen omgaat. Je draagt daarmee bij aan de veiligheid binnen de school.
2.
Beschadig je opzettelijk een gebouw, lesmaterialen/boeken of andere bezittingen van de school, dan betaal je de kosten van reparatie. Ben je nog geen 18 op het
moment dat iets dergelijks gebeurt, dan betalen je ouder(s)/verzorger(s) deze kosten.
3.
Wanneer je iets vernielt of beschadigt, licht de school altijd je ouder(s)/verzorger(s) in.
Hoofdstuk 9. Wat doe je als je een klacht hebt?
1.
Vind je dat het studentenstatuut verkeerd wordt toegepast? Dan kun je terecht bij je opleidingsmanager. Als jullie er samen niet uit komen, kun je naar de locatiemanager. Kom je er dan nog niet uit, dan kun je je wenden tot de directie of het College van Bestuur.
2.
Het kan gebeuren dat je onenigheid hebt met iemand binnen het Hoornbeeck College. Kom je er samen niet uit, ga dan eerst naar je studieloopbaanbegeleider (SLB’er)
of een vertrouwenspersoon binnen de school. Vinden jullie in overleg nog geen oplossing waarmee jij tevreden bent, volg dan de stappen bij 1. Leidt dit niet tot het
gewenste resultaat, dan kun je een klacht indienen. Dit kun je doen volgens de klachtenregeling, te vinden op www.hoornbeeck.nl/informatiegids.
Hoofdstuk 10. Wat zijn schorsing en verwijdering?
1.
Wanneer je je niet houdt aan de regels van het Hoornbeeck College, kun je (direct) worden geschorst. Schorsing betekent dat je maximaal vijf werkdagen niet aan
onderwijsactiviteiten mag deelnemen. De school moet jouw schorsing schriftelijk bevestigen, waarbij ook de reden, startdatum en duur van de schorsing worden vermeld. Jij kunt binnen vijf werkdagen reageren op je schorsing. Je ouder(s)/verzorger(s) worden geïnformeerd over jouw schorsing wanneer je jonger bent dan 21 jaar.
2.
Na schorsing kan verwijdering volgen bij ernstige vergrijpen. Jij kunt bezwaar maken tegen het besluit van de school om je te verwijderen: binnen vijf werkdagen
schriftelijk bij het College van Bestuur. Ben je nog leerplichtig of heb je nog geen enkel schooldiploma? Dan is het Hoornbeeck College verplicht een andere school te
zoeken die jou toelaat. Als het Hoornbeeck College kan laten zien dat er acht weken lang zonder succes gezocht is naar een andere school, mag het Hoornbeeck College je alsnog verwijderen van de school. Je ouder(s)/verzorger(s) worden altijd geïnformeerd over jouw verwijdering van school als je jonger bent dan 21 jaar.
Hoofdstuk 11. Hoe kun je meedenken?
1.
Het Hoornbeeck College heeft een studentenraad, die bestaat uit studenten van de verschillende locaties. De leden van de studentenraad worden door studenten
van hun locatie gekozen. Jij hebt het recht de school te laten weten wat je vindt van het onderwijs. Dit kan door via de studentenraad je ideeën door te geven aan het
College van Bestuur.
2.
Het Hoornbeeck College neemt tevredenheidsonderzoeken af om te meten hoe tevreden jij bent over je opleiding en over de school. Dit is voor jou een mooie manier
om de school te laten weten wat je van het onderwijs vindt. Het Hoornbeeck College verwerkt de uitkomsten van dit onderzoek in het onderwijs.
Hoofdstuk 12. Ten slotte
1.
Als je de regels uit dit statuut niet nakomt, kun je hierop worden aangesproken.
2.
Het statuut gaat in vanaf 1 augustus 2019 en geldt zolang jouw opleiding duurt.
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Hoofdstuk 7. Welke kosten zijn er voor een opleiding aan het Hoornbeeck College?
Het volgen van een opleiding brengt kosten met zich mee.
1.
Ten eerste is er les- of cursusgeld. Als je BOL-student bent en ouder dan 18 jaar, betaal je lesgeld aan de overheid. Als je BBL-student bent en ouder dan 18 jaar, betaal
je cursusgeld aan de school. Wanneer jouw leerbedrijf jouw cursusgeld aan de school betaalt, is hiervoor een derdenverklaring nodig.
2.
Ten tweede zijn er lesmaterialen nodig om op school de opleiding te kunnen volgen. Deze lesmaterialen betaalt de school.
3.
Bovendien heb je boeken, readers en spullen nodig om je huiswerk te kunnen maken. Deze spullen gebruik jij zelf persoonlijk. Jij beschikt over deze middelen wanneer
je ze nodig hebt in de opleiding. Je kunt ze zelf kopen, maar ook lenen. Hieronder vallen bijvoorbeeld veiligheidsschoenen en een laptop.
4.
Dan is er nog de vrijwillige bijdrage voor extra kosten die niet aan de opleiding gebonden zijn. Het gaat hierbij om kosten voor extra voorzieningen of activiteiten die
niet noodzakelijk zijn voor het behalen van je opleiding. Deze vrijwillige bijdrage betaal jij als student. Je bent niet verplicht dit te betalen, maar wanneer je niet betaalt
heb je geen recht op deelname aan de activiteit of de voorziening. Dat heeft geen gevolgen voor het behalen van je diploma. Als jij de vrijwillige bijdrage niet kunt
betalen, biedt de school jou een tegemoetkoming aan of een vervangende (onderwijs)activiteit.
5.
Ten slotte zijn er gereedschappen of materialen nodig om je bpv te kunnen afronden. Deze kosten zijn voor rekening van het leerbedrijf.
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Hoofdstuk 6. Wat is Passend onderwijs?
1.
Als student heb je recht op ondersteuning waar dat nodig is. Bij je intake wordt gevraagd of je behoefte hebt aan ondersteuning of extra begeleiding. Hierover worden
voordat je begint aan de opleiding afspraken gemaakt. Wanneer tijdens je opleiding blijkt dat je meer of andere ondersteuning nodig hebt, kunnen de afspraken die bij
de intake zijn gemaakt worden aangepast.
2.
De afspraken rondom ondersteuning of extra begeleiding zijn vastgelegd in het formulier Indiceren en Arrangeren en/of een bijlage bij je OOK.
3.
Wanneer je als student aangeeft extra ondersteuning of begeleiding nodig te hebben, is Hoornbeeck College verplicht waar nodig deze ondersteuning te geven als dit
voor de school een redelijke belasting is. Wanneer je als student deze informatie verzwijgt, is de school niet verplicht de ondersteuning te geven.
4.
Ondersteuning of extra begeleiding wordt gegeven door het Team Extra Ondersteuning en het opleidingsteam op de locatie van het Hoornbeeck College.
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