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Voorwoord
In deze publicatie staan de rechten en plichten van alle studenten* van ROC Tilburg, Vavo en
Entreecollege Tilburg (hierna gezamenlijk geduid als “ROC Tilburg” of “instelling”) en de
daarmee samenhangende procedures. Voor een deel zijn die regels instellingseigen, dat wil
zeggen: specifiek voor ROC Tilburg. Voor een ander deel staan er regels in die algemeen zijn
omdat ze voortvloeien uit (onderwijs)wet- en regelgeving.
Wat wij willen is voor jullie het beste onderwijs verzorgen. Om deze ambitie te vervullen is
het van belang dat wij samen gaan voor duurzaam verbeteren. Dit doen wij door samen
eigenaarschap te nemen en verantwoording af te leggen binnen een omgeving met een open
werkverhouding, waarin studenten en medewerkers elkaar respectvol kunnen en durven
aanspreken op wederzijdse verantwoordelijkheden.
Wij wensen je veel succes in je schoolloopbaan bij ROC Tilburg!
Fred van der Westerlaken en Carl Govers
College van Bestuur

* Hiermee worden ook leerlingen van Vavo dan wel Entreecollege Tilburg bedoeld.
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Hoofdstuk 1: Studentenstatuut
Het studentenstatuut is geldig voor alle studenten van ROC Tilburg, Vavo en Entreecollege
Tilburg (hierna gezamenlijk geduid als “ROC Tilburg” of “de instelling”).
Om te worden ingeschreven als student bij ROC Tilburg wordt met het bevoegd gezag een
onderwijsovereenkomst (OOK) afgesloten zoals bedoeld in art. 8.1.3 van de Wet Educatie en
Beroepsonderwijs (WEB). Onlosmakelijk verbonden met deze OOK is het studentenstatuut. In
dit statuut worden de rechten en plichten van instelling en student geregeld. Het verduidelijkt
en legt de afspraken, regels en plichten over en weer vast.
Artikel 1. Toelating en inschrijving
1.1. Toelating
Vooropleidingen en eventuele extra toelatingseisen worden per opleiding
vermeld op de website van ROC Tilburg.
(De vertegenwoordiger van) het bevoegd gezag beslist of de aspirant-student
al dan niet wordt toegelaten. Een besluit tot weigering van de toelating wordt
schriftelijk gemotiveerd aan de aspirant-student en wanneer deze minderjarig
is ook aan de ouders van de betrokkene medegedeeld. Daarbij wordt gewezen
op de wijze van handelen ten aanzien van een bezwaarmogelijkheid als
bedoeld in artikel 7 Klacht-, bezwaar- en beroepsprocedures van dit statuut.
1.2. Inschrijving
Elke student die gebruik wenst te maken van onderwijs- en examenvoorzieningen van de instelling, dient zich door het bevoegd gezag als student te
laten inschrijven en een onderwijsovereenkomst te sluiten. Aan de inschrijving
ligt dus een overeenkomst tussen het bevoegd gezag en de student ten
grondslag.
Artikel 2. Gedragsregels
2.1. Algemeen:
a. De student houdt zich in de gebouwen van de instelling en de daaraan
verbonden terreinen en op de stagebiedende organisaties aan de
voorschriften die voor de instelling en de stagebiedende organisaties
gelden.
b. Elke student wordt geacht bij te dragen aan een prettige en veilige sfeer
op de instelling en op het praktijkadres. Ter voorkoming van ongewenst
gedrag heeft de instelling zich aangesloten bij het convenant De Veilige
School van de Gemeente Tilburg.
c. Elke student wordt geacht zich te houden aan de regels en voorschriften
zoals vermeld in het studentenstatuut en elders. De instellingsbrede regels
en voorschriften zijn vermeld op de website van ROC Tilburg. Voor zover
op de locatie een huishoudelijk reglement geldt, is de student daaraan
gehouden. Dit wordt aan het begin van een opleiding verstrekt en is niet
vermeld op de website van ROC Tilburg.
d. Gedragsregels rondom het gebruik van ICT en sociale media worden
benoemd in het document 'ICT-gedragscode en Gedragscode sociale
media Studenten (MBO)', dat te vinden is op de website van ROC Tilburg.
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e. Het is niet toegestaan om tijdens lessen gebruik te maken van een mobiele
devices (zoals smartphone/-watch, tablet, ect.), tenzij de docent daar
toestemming voor geeft. Als een student een dergelijk device bij zich heeft,
moet deze uit staan en zijn opgeborgen.
f. Het is niet toegestaan dat de student (nep)wapens en/of drugs en/of
alcohol meeneemt naar de instelling. Ook het onder invloed zijn van drugs
of alcohol is niet toegestaan. Als het bezit van (nep)wapens en/of drugs
en/of alcohol, dan wel het onder invloed zijn van drugs en/of alcohol
geconstateerd wordt, heeft dat disciplinaire maatregelen tot gevolg
conform artikel 6 van dit statuut.
g. De directie behoudt zich het recht voor, met opgave van reden, samen met
de student de inhoud van zijn/haar tas, kleding en/of kluisje te inspecteren
op verboden bezit.
h. Van strafbare feiten wordt aangifte gedaan door het slachtoffer en/of door
de schooldirecteur van de school waar de student is ingeschreven.
i. De instelling heeft het convenant Handle with Care ondertekend en zal een
signaal ontvangen als er sprake is van kindermishandeling.
j. Vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling zullen
conform de meldcode van de instelling gemeld worden bij Veilig Thuis.
k. Ten einde goed onderwijs te kunnen verzorgen dient de student steeds
het benodigde lesmateriaal zoals boeken en veiligheidskleding, bij zich
te hebben. Wanneer dat niet het geval is, kan de toegang tot de les worden
ontzegd.
2.2. Vrijheid van meningsuiting
a. Iedere student heeft de vrijheid zijn/haar mening op de instelling te uiten
binnen de grenzen van de wet en wat maatschappelijk gepast is. Uitingen
die discriminerend of beledigend zijn, worden niet toegestaan.
b. Iedere student die zich door een medewerker van de instelling of door een
student van de instelling beledigd of gediscrimineerd voelt, kan handelen
overeenkomstig de in hoofdstuk 7 van deze regeling aangegeven
procedure en/of kan daarvoor terecht bij de vertrouwenspersoon.
2.3. Kledingvoorschriften
Studenten en medewerkers kleden zich zodanig dat (non-verbale) communicatie en identificatie mogelijk is en dragen in elk geval geen kleding die het
gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn,
dan wel onherkenbaar maakt. Kleding en accessoires zijn aangepast aan zowel
de maatschappelijke als in de beroepspraktijk geldende fatsoensnormen en
respect. Dit kledingvoorschrift is geldig binnen de school, rondom de school
en bij de stagebiedende organisaties. Voor sommige opleidingen, lessen of
beroepspraktijkvorming kunnen aanvullende regels gelden. Dit in het kader
van de fysieke veiligheid, fysieke hygiëne en/of specifieke beroepsvereisten.
Studenten dienen er rekening mee te houden dat stagebiedende organisaties
rechtmatig aanvullende kledingvoorschriften kunnen hanteren. Bij de plaatsing
van studenten op een stageadres wordt zoveel als mogelijk tegemoet gekomen
aan de kledingwensen/-voorschriften van beide partijen. In alle gevallen
gelden voor de studenten, tijdens de stage, de voorschriften van de stagebiedende organisatie.
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2.4. Agressie, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie
a. Uitingen van agressie, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie zijn
niet toegestaan. Onder seksuele intimidatie wordt verstaan elke vorm van
seksueel getinte aandacht die ongewenst is.
b. Iedere student die dit binnen de instelling zelf ervaart, kan handelen
overeenkomstig de in hoofdstuk 7 van deze regeling aangegeven
procedure en/of kan daarvoor terecht bij de vertrouwenspersoon.
Artikel 3. Schade en aansprakelijkheid
a. De aansprakelijkheid van de instelling beperkt zich tot een schadevergoeding in het geval van het niet kunnen nakomen van de onderwijsovereenkomst door beëindiging van de bekostiging of ontneming van
rechten als bedoeld in artikel 2.1.3. onderscheidenlijk in artikel 6.1.4. of
6.2.2. van de WEB jegens de instelling tot het bedrag dat de instelling aan
cursusgeld/-bijdrage c.q. opleidingskosten van betrokken student heeft
ontvangen.
b. De instelling is niet aansprakelijk voor tussentijdse beëindiging van de
deelname aan de onderwijsactiviteit op grond van beëindiging van de
onderwijsovereenkomst van de student met de instelling.
c. De instelling is niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering, verlies en/of
beschadiging van eigendommen of bezittingen van de student.
d. De student wordt aansprakelijk gesteld voor door de student aangebrachte
schade aan alle eigendommen van de instelling, waaronder begrepen
gebouwen, meubilair, boeken in bruikleen en overige leermiddelen.
Hierop zijn de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
e. De student wordt aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van onrechtmatig
en oneigenlijk gebruik van apparatuur en leermiddelen van de school door
de student.
f. De instelling heeft ten behoeve van de student een aantal verzekeringen
afgesloten (zie hoofdstuk 4).
Artikel 4. Volgen onderwijsactiviteiten
a. De student is verplicht alle onderwijsactiviteiten te volgen.
b. Ongeoorloofd verzuim kan leiden tot (disciplinaire) maatregelen.
(Zie ook art. 8.1.7 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs en artikel 6
van dit statuut).
c. ROC Tilburg heeft specifieke regels omtrent zwangerschap en geoorloofd
verzuim opgenomen in Bijlage B “Protocol zwangere studenten en
studerende ouders ROC Tilburg” van dit studentenstatuut. Hierin staan de
rechten en plichten van (partners van) zwangere studenten en studerende
ouders in combinatie met het volgen van een opleiding. .
Artikel 5. Uitval onderwijsactiviteiten
a. De instelling spant zich in om uitval van onderwijsactiviteiten te
voorkomen.
b. De instelling spant zich in om niet uitgevoerde onderwijsactiviteiten als
gevolg van uitval op een ander tijdstip aan te bieden.
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c. De uitval van onderwijsactiviteiten, evenals het inhalen van onderwijs wordt
tijdig aan de student bekend gemaakt.
d. De student verplicht zich om bij verhindering van het volgen van de
onderwijsactiviteit de instelling hiervan op de hoogte te stellen.
Artikel 6. Disciplinaire en ordemaatregelen
6.1. Overtreden van regels
a. De student volgt de aanwijzingen van de leden van het personeel op en
gedraagt zich volgens de regels. Indien dit niet gebeurt, kan de docent of
schooldirectie de student een redelijke straf opleggen. Een maatregel zoals
schorsing of verwijdering kan enkel worden opgelegd door de schooldirecteur.
b. Een disciplinaire schorsing duurt maximaal 5 schooldagen.
c. Indien de student van mening is dat hij ten onrechte of onredelijk zwaar
gestraft is, kan de student zich wenden tot de schooldirectie, die uiteindelijk
beslist.
6.2. Schorsing als ordemaatregel
De instelling kan de student gedurende een periode van maximaal 10
schooldagen wegens dringende redenen met onmiddellijke ingang als
ordemaatregel schorsen.
6.3 Procedure schorsing
Het besluit tot schorsing (disciplinair of als ordemaatregel) wordt door de
schooldirecteur door middel van een aangetekend schrijven aan de student
en indien deze minderjarig is aan diens ouders meegedeeld, onder
vermelding van de motivering en de duur van de schorsing en de wijze waarop
bezwaar kan worden gemaakt.
6.4. Beëindiging onderwijsovereenkomst
In de hierna genoemde gevallen kan de onderwijsovereenkomst van de
student door de schooldirecteur worden beëindigd:
a. De student overtreedt met regelmaat de voorschriften van de instelling
en/of de stagebiedende organisatie. Hieronder is ook ongeoorloofde
afwezigheid begrepen. De student is eerder schriftelijk gewaarschuwd en
is gewezen op de mogelijke consequenties van zijn/haar handelen of
nalaten.
b. De student heeft zich schuldig gemaakt aan ernstig wangedrag.
c. Na een zorgvuldige afweging van de betrokken belangen en advies van de
Examencommissie kan de onderwijsovereenkomst beëindigd worden op
grond van gedragingen of uitlatingen van de student, waaruit volgt dat hij
ongeschikt is voor de uitoefening van een of meer beroepen waarvoor hij
wordt opgeleid dan wel de praktische voorbereiding daarop1.
d. De student krijgt in het eerste studiejaar van zijn opleiding een schriftelijk
met redenen omkleed negatief bindend studieadvies2. De procedure
omtrent het bindend studieadvies is omschreven in bijlage A van dit
studentenstatuut.
1
2

Dit artikellid is niet van toepassing voor studenten VAVO.
Dit artikellid is niet van toepassing voor studenten VAVO.
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e. De student geeft vanaf het tweede studiejaar3 blijk van een gebrek aan
studievorderingen, ondanks de aangeboden studiebegeleiding. De student
is daar minimaal twee keer4 schriftelijk en tijdig over geïnformeerd.
De directie spant zich ertoe in om leerplichtige studenten en studenten die
een negatief bindend studieadvies hebben gekregen, naar een andere
meer passende opleiding te begeleiden.
6.5. Procedure beëindiging onderwijsovereenkomst
De procedure voor beëindiging van de onderwijsovereenkomst verloopt in
de gevallen zoals omschreven in artikel 6.4 sub a tot en met sub c en sub e
als volgt:
a. Het voornemen tot definitieve beëindiging van de onderwijsovereenkomst
wordt door de schooldirecteur aan de student en indien deze minderjarig
is, ook aan de ouders, gemotiveerd bij aangetekend schrijven
medegedeeld.
b. De student (bij minderjarigheid tevens de ouders) wordt in de gelegenheid
gesteld binnen 14 schooldagen5 na dagtekening van het voornemen tot het
beëindigen van de onderwijsovereenkomst zijn/haar reactie daarop
schriftelijk aan de schooldirecteur kenbaar te maken.
c. Binnen 28 schooldagen6 na dagtekening van het voornemen tot
beëindiging van de onderwijsovereenkomst verzendt de schooldirecteur
gemotiveerd bij aangetekend schrijven zijn besluit.
d. De instelling kan de student gedurende de procedure van beëindiging van
de onderwijsovereenkomst de toegang tot de instelling ontzeggen.
In uitzondering op artikel 6.2 kan de toegang langer dan 10 schooldagen
worden ontzegd.
Artikel 7. Klacht-, bezwaar- en beroepsprocedures
a. Een student die van mening is dat er niet overeenkomstig dit studentstatuut
wordt gehandeld of anderszins een klacht heeft, kan dit melden bij de
studieloopbaanbegeleider. Levert dit geen bevredigend resultaat op dan
kan hij zich wenden tot de schooldirecteur, waarna de schooldirecteur
beslist.
b. Als geen van de oplossingen afdoende wordt bevonden, kan de student in
laatste instantie zijn klacht/bezwaar indienen bij de Klachtencommissie
ROC Tilburg, zie artikel 7.1.
c. De student kan bij zaken zoals aangegeven in artikel 2.2. en 2.4. zijn klacht
richten tot de “Klachtencommissie ongewenst gedrag”, zie verder
hoofdstuk 7 van deze regeling. Tevens kan de student een beroep doen op
de vertrouwenspersoon van de school.
d. Voor klachten over besluiten van de examencommissie in het algemeen, en
over het bindend studieadvies, kan de student zich wenden tot de Commissie van beroep voor examens. De procedure daarvan is omschreven in het
“Examenreglement MBO 2022-2023 ROC Tilburg”, zie hoofdstuk 2 van deze
regeling. Voor Vavo-studenten geldt de procedure omschreven in het
Examenreglement School voor Vavo 2022-2023.
3

Voor studenten VAVO geldt dat deze mogelijkheid bestaat vanaf het eerste studiejaar.
Voor studenten VAVO dient hier “één keer” gelezen te worden.
Voor studenten VAVO dient “7 dagen” gelezen te worden.
6
Voor studenten VAVO dient “14 dagen” gelezen te worden.
4
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7.1. Klacht/bezwaar bij de Klachtencommissie ROC Tilburg
a. De klachtencommissie neemt elk(e) klacht/bezwaar zoals verwoord in
artikel 7 sub a in behandeling, mits daaraan voorafgaand de procedure is
gevolgd zoals ook verwoord in artikel 7 sub a.
b. De klachtencommissie heeft drie onafhankelijke leden, benoemd door
het College van Bestuur, te weten 1 lid benoemd op voordracht van het
College van Bestuur, 1 lid benoemd op voordracht van de studenten ouders en 1 lid benoemd namens het personeel. De benoeming geldt
telkens voor de duur van 3 schooljaren.
c. De klachtencommissie wijst uit haar midden een voorzitter aan.
De instelling stelt voor de klachtencommissie een ambtelijk secretaris ter
beschikking.
d. Een klacht/bezwaar wordt via het Meldpunt op de website van ROC Tilburg
of schriftelijk per post bij de klachtencommissie ingediend t.a.v. de
secretaris van de commissie. Een klacht/bezwaar kan zowel door één
persoon als door een groep personen worden ingediend. Het postadres
van de klachtencommissie is: Klachtencommissie ROC Tilburg en VMBOscholen, t.a.v. de ambtelijk secretaris, Postbus 1330, 5004 BH Tilburg.
e. De wijze van behandeling ligt vast in het Reglement van de
Klachtencommissie. Dit reglement is terug te vinden op de website van
ROC Tilburg.
Artikel 8. Privacybescherming
a. ROC Tilburg gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van studenten.
Regels omtrent omgang met deze gegevens zijn vastgelegd in het 'Privacyreglement Studenten (MBO)'. Dit reglement is terug te vinden op de
website van ROC Tilburg.
b. Door de instelling worden ten behoeve van de aanmelding en inschrijving
en de voortgang, begeleiding en ondersteuning van het leerproces gegevens
van de student vastgelegd in het studentenregistratiesysteem.
c. Het studentenregistratiesysteem is alleen toegankelijk voor daartoe
bevoegde personen. Behoudens voor zover dit blijkt uit enige wettelijke
verplichting, dan wel de nadrukkelijke toestemming van de schooldirectie
en de student, hebben derden geen toegang of inzage in het studentenregistratiesysteem.
d. In de praktijkovereenkomst hebben de student, ROC Tilburg en het
leerbedrijf afgesproken dat tussen hen uitwisseling plaatsvindt over de
voortgang van de beroepspraktijkvorming. Daarnaast is ten aanzien van
BBL-studenten afgesproken dat uitwisseling met het leerbedrijf plaatsvindt
over aanwezigheid, studieresultaten en studievoortgang.
Artikel 9. Centrale studentenraad/deelraden
In het kader van de medezeggenschap kent de instelling een studentenraad.
De centrale studentenraad is de centrale vertegenwoordiging van de studenten
van de scholen van ROC Tilburg. De studentenraad overlegt met het College
van Bestuur over allerlei aangelegenheden, die voor alle studenten van belang
zijn. De leden van de studentenraad worden gekozen uit de leden van de
deelraad. ROC Tilburg kent een aantal deelraden.
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Een deelraad is de vertegenwoordiging van de studenten op schoollocaties. De
deelraad overlegt met de schooldirecteuren over allerlei aangelegenheden,
die voor studenten op de betreffende scholen van belang zijn.
Artikel 10. Geldigheidsduur
Het statuut wordt vastgesteld door het College van Bestuur en behoeft
instemming van de Centrale Studentenraad. Dit statuut is van kracht vanaf
1 augustus 2022, heeft een looptijd van een jaar en wordt elk jaar, al dan niet
gewijzigd, verlengd.
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Bijlage A Studentenstatuut
Bindend studieadvies
Artikel 1. Studievoortgangsgesprekken
1. De instelling spant zich ertoe in om iedere student naar een diploma te
begeleiden. Periodiek wordt door de studieloopbaanbegeleider een
studievoortgangsgesprek met de student gevoerd. Tijdens deze gesprekken komt de studievoortgang aan de orde, wordt besproken hoe de
opleiding bevalt, wat er goed gaat en waar eventueel meer begeleiding
nodig is.
2. De opleiding bepaalt hoe de studievoortgang gedefinieerd en bepaald is.
De opleiding informeert studenten hierover bij de start van de opleiding.
3. De opleiding biedt een student die onvoldoende studievoortgang laat zien
ondersteuning/begeleiding, waarmee de student mogelijkheden worden
geboden om de goede voortgang te realiseren.
4. Wanneer onvoldoende vordering wordt geconstateerd, worden concrete
afspraken met de student gemaakt voor de verbetering als ook over de
eventuele begeleiding/ondersteuning. De student wordt een redelijke
verbetertermijn geboden. De tussen de opleiding en de student
overeengekomen verbeterafspraken, de eventuele ondersteuning/
begeleiding en de verbetertermijn worden schriftelijk in een verbeterplan
vastgelegd. In geval van minderjarigheid worden de ouders over het
verbeterplan geïnformeerd.
5. Indien ondanks de afspraken in het verbeterplan de studievordering
uitblijft en/of de student zich niet aan de gemaakte afspraken houdt wordt
door de schooldirecteur een gemotiveerde schriftelijke waarschuwing
gestuurd naar de student (en in geval van minderjarigheid ook naar zijn
ouders). De student wordt in dit schrijven gewaarschuwd over wat moet
worden verbeterd en binnen welke termijn. Ook wordt de student
geïnformeerd over mogelijke consequentie (negatief bindend
studieadvies) wanneer verbetering uitblijft of hij zich niet aan de gemaakte
afspraken houdt.
Artikel 2. Bindend studieadvies
1. De student ontvangt in zijn eerste studiejaar een positief of een negatief
advies over de voortzetting van zijn opleiding. Dit studieadvies is bindend.
Het bindend studieadvies wordt afgegeven:
- binnen een periode van drie tot vier kalendermaanden na aanvang van
de opleiding volgens het rooster, wanneer de student een eenjarige
opleiding volgt;
- na minimaal negen kalendermaanden na aanvang opleiding volgens het
rooster en uiterlijk voor het einde van het eerste studiejaar, als de
student een meerjarige opleiding volgt. Als een student later in het
eerste studiejaar instroomt, dan krijgt deze student ook een bindend
studieadvies voor het einde van het eerste studiejaar.
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2. Een positief bindend studieadvies mag mondeling of schriftelijk worden
afgegeven. De student mag bij een positief bindend studieadvies zijn
opleiding vervolgen.
3. Een student die naar oordeel van de school onvoldoende studievoortgang
heeft laten zien kan een negatief bindend studieadvies ontvangen. Een
negatief bindend studieadvies wordt afgegeven als de vorderingen over de
breedte van de opleiding uitblijven, waarbij de eventuele begeleiding en
de schriftelijke waarschuwing geen effect hebben gehad en de student
geen uitzicht heeft op het behalen van een diploma. Bij de besluitvorming
wordt rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de
student.
4. Het negatief bindend studieadvies wordt door de schooldirecteur
gemotiveerd en bij aangetekend schrijven aan de student, en in geval van
minderjarigheid ook aan zijn ouders, medegedeeld. Een negatief bindend
studieadvies heeft tot gevolg dat de onderwijsovereenkomst met de student
wordt beëindigd.
5. De school spant zich samen met de student ertoe in om de student die een
negatief bindend studieadvies heeft gekregen, naar een andere passende
opleiding toe te leiden binnen de eigen of een andere instelling. De student
wordt pas van de opleiding uitgeschreven wanneer hij is toegelaten tot een
andere opleiding, of, als ondanks de wederzijdse inspanning daartoe dit
na 8 kalenderweken niet heeft geleid tot een toelating bij een andere
opleiding.
6. Als de student het niet eens is met het afgegeven bindend studieadvies, kan
hij beroep aantekenen bij de Commissie voor Beroep voor de Examens,
zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 onder d van het
Studentenstatuut.
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Bijlage B Protocol zwangere studenten en studerende
ouders ROC Tilburg
Dit protocol is gebaseerd op de wettelijke regels die sinds 1 augustus 2020 gelden
(opgenomen in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs).
1. Inleiding
ROC Tilburg (verder “de school”) ondersteunt studerende ouders en zwangere
studentes om het volgen van een opleiding mogelijk te maken. Doel van dit
protocol is duidelijke regels te geven voor zwangere studenten en studerende
ouders, zodat zij hun opleiding kunnen combineren met de zorgtaken voor hun
kinderen, en een diploma kunnen behalen. Van studenten die een opleiding
volgen wordt in principe verwacht dat zij het volledige onderwijsprogramma
volgen en geen les- of praktijkdag verzuimen7. Uit dit protocol volgt op welke
regelingen de zwangere studenten en studerende ouders zich kunnen
beroepen en welke maatregelen in het onderwijs genomen zijn om het volgen
en afronden van de opleiding mogelijk te maken. Op die manier wil de school
voorkomen dat studenten moeten stoppen met hun opleiding. Zwanger zijn en
het hebben van een kind, zijn dus geen redenen om thuis te blijven en geen
opleiding te (gaan) volgen of af te maken. Belangrijk is om de zwangerschap
vroeg te melden aan de studieloopbaanbegeleider (slb'er) als eerste
aanspreekpunt. De school kan op die manier zo goed mogelijke ondersteuning
bieden en goede afspraken maken over het volgen van de opleiding tijdens
de zwangerschap en over de momenten van verlof, bijvoorbeeld om de
verloskundige/arts te bezoeken. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd
in het begeleidingsdossier in EduArte. Ieder verlof, zowel door de aanstaande
moeder als de aanstaande vader, wordt besproken met de slb'er. Ook na de
bevalling heb je recht op verlof en ook daarover maak je schriftelijke
afspraken.
2. Zwangerschap, bevalling en geboorte
Verklaring arts / verloskundige
Wil een studente of de partner van een studente gedurende de opleiding
aanspraak maken op de hiernavolgende maatregelen dan moeten zij een
verklaring van een arts (huisarts of behandelend specialist) of verloskundige
verstrekken, waaruit de zwangerschap blijkt en wanneer de studente is
uitgerekend. Een kopie van deze verklaring wordt opgenomen in het
studentendossier.

7
De verplichtingen betreffende het schoolbezoek zijn neergelegd in de Leerplichtwet 1969,
en voor studenten van 18 jaar en ouder in de RMC- en studiefinancieringswetgeving.
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Bijzonder verlof voor de geboorte
Reguliere bezoeken aan de arts of verloskundige vallen onder “bijzonder
verlof” en zijn toegestaan. De aanstaande moeder geeft aan bij de slb'er
wanneer dit plaatsvindt. Ook voor de studerende aanstaande vaders geldt dat
het belangrijk is om de zwangerschap bij de slb'er te melden vanwege
eventuele afspraken over verlof. De aanstaande vader wordt in de gelegenheid
gesteld om de aanstaande moeder te vergezellen bij een bezoek aan de
arts/verloskundige. Gemaakte afspraken met de aanstaande moeder/vader
worden schriftelijk vastgelegd.
Zwangerschaps- en bevallingsverlof en geboorteverlof
De aanstaande moeder en vader hebben recht op zwangerschaps- en
bevallingsverlof c.q. geboorteverlof, zoals hierna is omschreven. Dit valt onder
“geoorloofd verzuim”.
Voor aanstaande moeders:
- De studente mag in totaal 16 weken (of 20 weken als het een meerling
betreft) geoorloofd afwezig zijn. Dit verlof hoeft niet in een aaneengesloten
periode te worden opgenomen.
Als de studente dit wenst gaan de 16 weken (of 20 weken bij een meerling)
zes weken voor de uitgerekende datum (of 10 weken bij een meerling) in.
De studente kan zelf kiezen om afwezig te zijn, het is een recht, geen plicht.
Wil de studente (gedeeltelijk) onderwijs blijven volgen tot aan de
bevallingsdatum of bijvoorbeeld alleen examens maken, dan kan in
overleg met de school bekeken worden wat mogelijk is.
De afspraken die hierover worden gemaakt worden schriftelijk vastgelegd.
-

De school kan de termijn van 16 weken (of bij een meerling 20 weken)
verlengen als dat naar haar oordeel passend is. Er kan worden gedacht aan
een situatie dat bijv. sprake is van een langdurig verblijf van het geboren
kind in het ziekenhuis.

Voor aanstaande vaders:
- Ook voor de studerende aanstaande vaders/partners gelden bijzondere
regels. Het moment van aanvang van de bevalling tot de geboorte en het
geboorteverlof zijn geldige redenen voor afwezigheid omdat het valt onder
“bijzondere familieomstandigheden”.
De vader/partner heeft recht op 1 schoolweek verlof, op te nemen naar
eigen inzicht in overleg met de slb'er. Het opnemen gebeurt binnen 4
weken na de geboorte van het kind.
Daarnaast geldt een aanvullend geboorteverlof dat bestaat uit maximaal 5
schoolweken, op te nemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.
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3. Bijzonder verlof na de geboorte
Voor zowel de moeder als de vader geldt dat bijzonder verlof kan worden
toegekend bij ziekte van het kind, vergelijkbaar met het zorgverlof van
werknemers. Afspraken hierover worden gemaakt met de slb'er en vastgelegd.
4.Faciliteiten
Ondersteuning
Bij de inschrijving dan wel gedurende de looptijd van de opleiding denkt de
school mee op welke manier de opleiding met succes gevolgd kan worden. De
slb'er bespreekt de mogelijkheden, denkt mee over mogelijke oplossingen
voor problemen waar de student(e) tegenaan loopt en informeert de student(e)
over de voorzieningen. De te maken schriftelijke afspraken zijn maatwerk.
De verwachte aanwezigheid van de student kunnen student en slb'er concreet
vastleggen, zoals wanneer de verwachte terugkeerdatum op school is, wat de
inhaalmogelijkheden voor examens zijn, of een aangepaste bpv-plek met een
andere belasting nodig is en tot de mogelijkheden behoort, hoe het onderwijsprogramma wordt ingevuld, of rekening gehouden kan worden met een andere
roostering. Op die manier kunnen school en student bekijken hoe enerzijds
voldaan wordt aan de geldende kwalificatie-eisen en wettelijke beroepsvereisten en anderzijds aandacht is voor de problemen waar de studerende
ouders mee te maken hebben.
Kolven
Er zijn ruimtes op school beschikbaar om te kolven. Slb'er en studente maken
afspraken over ruimte en tijdstippen en leggen dit vast.
5. Onderwijsovereenkomst
Naar aanleiding van een vertraging in de opleiding door zwangerschap,
bevalling en ouderschap, kunnen student en school overleggen om de
onderwijsovereenkomst te verlengen.
6. Bindend studieadvies (niet geldend voor Vavo)
Bij het afgeven van een bindend studieadvies moet de school rekening houden
met de persoonlijke omstandigheden van de studente. De reden voor het
afgeven van een negatief bindend studieadvies mag niet zijn gelegen in een
zwangerschap en bevalling.

7. Stage (niet geldend voor Vavo)
Als de student(e) ook werknemer is dan heeft deze recht op de regels
genoemd in de WAZO (Wet Arbeid en Zorg), bv. bij het volgen van een bblopleiding. Als enkel sprake is van een praktijkovereenkomst en geen
arbeidsovereenkomst, dan vallen de studenten niet onder de WAZO maar
wordt wel bij deze regelgeving aangesloten om afspraken met de student(e)
te maken. Afspraken hierover worden afgestemd tussen student(e), school en
het leerbedrijf.
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8. Mbo-studentenfonds
Als de student(e) door de zwangerschap, bevalling of ouderschap vertraging
heeft opgelopen en hij/zij ontvangt geen studiefinanciering meer, dan kan
hij/zij mogelijk recht hebben op een financiële tegemoetkoming. De student(e)
kan een aanvraag indienen bij het mbo-studentenfonds via het digitale
Meldpunt op de website van ROC Tilburg. ROC Tilburg bepaalt of de student(e)
in aanmerking komt voor financiële ondersteuning.
9. Tot slot
De afspraken zijn wel flexibel: mocht de planning toch tegenvallen dan helpt
de slb'er om nieuwe afspraken te maken en vast te leggen. Belangrijk is dat de
student(e) altijd aan de slb'er kan vragen om een bijstelling of een evaluatiemoment, als hij of zij aanloopt tegen niet voorziene problemen. Student(e) en
slb'er bekijken samen welke oplossing gevonden kan worden.
Voor andere praktische zaken worden de studerende ouders verwezen naar
instanties die hen kunnen helpen met de begeleiding bij het krijgen van een
kind en alles wat daarbij komt kijken, ook in financieel opzicht.
Kijk bijvoorbeeld op de website www.studerendemoeders.nl en de website
van de GGD www.jouwggd.nl.
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Hoofdstuk 2: Examenreglement
Het examenreglement MBO 2022-2023 ROC Tilburg treedt in werking op 1 augustus 2022 voor
alle studenten in daartoe door het bevoegd gezag aangewezen beroepsgerichte opleidingen.
Voor VAVO studenten geldt het Examenreglement school voor VAVO 2022-2023.
Examenreglementen zijn te vinden op:
https://www.roctilburg.nl/bij-ons-op-school/reglementen
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Hoofdstuk 3: Les- en cursusgelden
schooljaar 2022-2023
Mbo les- en cursusgeld
De hoogte van het lesgeld of cursusgeld in het mbo hangt af van je leeftijd, het soort opleiding
(BOL of BBL) en of je kiest voor regulier of particulier onderwijs.
Ben je op 1 augustus onder de 18 jaar?
Dan hoef je voor dat jaar in het mbo geen les- of cursusgeld te betalen. Alleen als je een
opleiding volgt bij een particuliere instelling, moet je wel lesgeld betalen onder de 18 jaar.
Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder?
Bij een voltijd mbo-opleiding (BOL) betaal je lesgeld aan DUO.
Bij een deeltijd mbo-opleiding (BBL) betaal je cursusgeld aan de mbo-instelling (soms betaalt
de werkgever dit).
Tarieven mbo 2022-23
Lesgeld mbo
• BOL opleidingen € 1.239, - per schooljaar.
Cursusgeld mbo
• BBL opleidingen € 258, - per school-/cursusjaar voor BBL niveau 1 en 2.
• BBL opleidingen € 624, - per school-/cursusjaar voor BBL niveau 3 en 4.
Tarieven vavo 2022-23
Lesgeld vavo
• Voltijd € 1.239, - per schooljaar.
Cursusgeld vavo
De kosten voor een deeltijdopleiding zijn afhankelijk van het aantal vakken en het
bijbehorende aantal lesuren dat je per week volgt. Het cursusgeld wordt dan naar rato
berekend. Mocht je nog geen 18 jaar zijn dan geldt de Rutte-regeling.
Zie voor meer informatie de schoolgids vavo.
Financieel reglement
ROC Tilburg hanteert een “Financieel reglement ROC Tilburg” waarin is bepaald hoe ROC
Tilburg omgaat met les- en cursusgeld, het aanschaffen van onderwijsbenodigdheden en
overige bijdragen. Ook staat hierin informatie over ongebruikte leermiddelen en het mbostudentenfonds. Dit reglement geldt voor alle studenten van ROC Tilburg. Het Financieel
reglement is vindbaar op:
https://www.roctilburg.nl/bij-ons-op-school/reglementen
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Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
Studenten in voltijd
Informatie over recht op kinderbijslag, studiefinanciering en tegemoetkoming studiekosten,
kan verkregen worden bij het Studenten Adviespunt 013, Apennijnenweg 9 in Tilburg, telefoon
013 - 539 7010. De student is onder meer zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) aanvragen en
stopzetten van de studiefinanciering en een studentenreisproduct (ov jaarkaart).
Studenten in deeltijd
Informatie over tegemoetkoming studiekosten van gemeente, UWV WERKbedrijf en/of
werkgever kan verkregen worden op de infopunten van de betreffende organisatie.
DUO
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) verzorgt de tegemoetkoming studiekosten (TS)
alsmede de studiefinanciering (SF). Raadpleeg voor informatie de website
https://www.duo.nl/particulier/.
DUO Servicekantoor Breda
Claudius Prinsenlaan 10
4811 DJ Breda
Openingstijden op donderdag van 09.00 - 12:00 en 13:00 – 16:00 uur.
DUO brochures zijn te verkrijgen bij de balie op school en bij het servicekantoor in Breda.
U kunt de brochures ook telefonisch bestellen bij de DUO Infolijn tel: (050) 5997755
(op werkdagen bereikbaar van 09.00-17.00 uur) of via https://www.duo.nl/particulier/.
De school kan, indien nodig, helpen bij het invullen van de formulieren.
Mbo-studentenfonds
De minister van onderwijs stelt extra geld ter beschikking ten behoeve van mbo-studenten
die de schoolkosten om verschillende redenen niet kunnen betalen. Het mbo-studentenfonds
van ROC Tilburg is voor studenten die met een goede reden vertraging hebben opgelopen en
daarom mogelijk een vergoeding kunnen krijgen als ze geen studiefinanciering meer
ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om studenten die ziek zijn, zwanger worden of een
beperking hebben. Ook studenten die in de studentenraad zitten kunnen een vergoeding uit
dit fonds krijgen. Daarnaast regelt het fonds ondersteuning van de schoolkosten voor
minderjarige, voltijdsstudenten uit minima gezinnen.
In welke gevallen een student recht heeft op (financiële) ondersteuning is opgenomen in het
Financieel Reglement. Dit reglement is te vinden op de website van ROC Tilburg. De student
kan een aanvraag tot ondersteuning indienen via het digitale Meldpunt op de website. ROC
Tilburg bepaalt of de student voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor
(financiële) ondersteuning. Meer informatie is te vinden op:
https://www.roctilburg.nl/gaan-studeren/tips-voor-ouders/schoolkosten .
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Hoofdstuk 4: Verzekeringen voor studenten
Onderwijsgroep Tilburg heeft voor het onder zijn beheer staande ROC Tilburg een aantal
verzekeringen afgesloten die voor studenten van belang zijn.
1. Aansprakelijkheidsverzekering
Aansprakelijkheid van de onderwijsinstelling voor zaakschade en letselschade ontstaan in
schoolverband en toegebracht aan derden, is verzekerd. Voor schade die de student in
schoolverband toebrengt aan derden en die geen verband houdt met de uitoefening van
beroep, stage en/of activiteit, wordt de student geacht een eigen particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP-verzekering) te hebben afgesloten en daar een beroep op te doen.
a. Werkoriëntatie-opdrachten
Het uitgangspunt is dat de aansprakelijkheid rust op het bedrijf waar het
project of de opdracht wordt uitgevoerd. Onder deze verzekering is gedekt de
aansprakelijkheid van studenten tijdens projecten/opdrachten waarbij het niet
gaat om het daadwerkelijk uitvoeren van werkzaamheden anders dan het
verrichten van eenvoudige werkzaamheden onder begeleiding.
b. Stages/beroepspraktijkvorming
Het uitgangspunt is dat de aansprakelijkheid rust op het stagebedrijf wanneer
een student schade lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Ook is het
stagebedrijf in principe aansprakelijk voor de zaak- of letselschade die de
student tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden toebrengt aan het
stagebedrijf en/of derden. Het stagebedrijf moet zich daarom verzekeren voor
dergelijke schade. Als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de
student, of als het stagebedrijf kan aantonen dat zij voldaan heeft aan de
wettelijke verplichting om te zorgen voor een veilige werkomgeving, kan het
stagebedrijf niet aansprakelijk worden gehouden.
ROC Tilburg heeft een secundaire aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Dat wil zeggen dat daarop slechts een beroep kan worden gedaan als de eigen
verzekering van het stagebedrijf en/of de student aantoonbaar geen dekking
biedt. De aansprakelijkheid van ROC Tilburg is in alle gevallen beperkt tot de
voorwaarden en de daarop gebaseerde dekking in de afgesloten verzekering
van ROC Tilburg. Dit betekent dat die aansprakelijkheid beperkt is tot het uit te
keren bedrag door de verzekeringsmaatschappij van ROC Tilburg minus het
van toepassing zijnde eigen risico.
c. Gebruik van motorrijtuigen tijdens stages/beroepspraktijkvorming
Ten behoeve van de studenten Motorvoertuigentechniek is meeverzekerd de
aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, met of aan:
1. tractors of zelfrijdend landbouwmaterieel (al dan niet met daaraan
gekoppelde objecten of ander niet gekentekend werkmaterieel) mits de
schade is toegebracht door de stagiaire en het gebruik van de voertuigen
direct verband houdt met de stagewerkzaamheden.
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2. motorrijtuigen in het bedrijf of op het terrein van de stagebiedende
organisatie, welke toebehoren aan of om welke reden ook onder het beheer
zijn van de stagebiedende organisatie, mits de schade is toegebracht door
de stagiaire en het gebruik van de voertuigen direct verband houdt met de
stagewerkzaamheden tijdens het gebruiken en/of besturen van dat motorrijtuig in het bedrijf of op het terrein van de stagebiedende organisatie.
Voor schade aan motorvoertuigen geldt de dekking uitsluitend, indien het praktijkadres
(garage- en/of carrosseriebedrijf) kan aantonen dat een garageverzekering gesloten was voor
het ontstaan van de schade als hierboven beschreven.
Voor bovengenoemde 2 punten geldt dat er geen dekking is indien de schade is ontstaan
op de openbare weg. Nadrukkelijk biedt deze verzekering geen dekking conform het
bepaalde in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM).
Ten aanzien van aansprakelijkheid voor schade aan bovenbedoelde objecten geldt het
volgende:
Deze dekking geldt tot een maximum bedrag van € 25.000,- per aanspraak. Hieronder is
ook verzekerd eventueel verlies van no-claimkorting als gevolg van een door de stagiaire
toegebrachte schade. Ook hiervoor geldt dat deze dekking alleen van kracht is als de schade
niet op een andere verzekering verhaalbaar is en indien deze het gevolg is van onrechtmatig
handelen.
2. Ongevallenverzekering
Deze verzekering is van kracht tijdens schooluren en evenementen in schoolverband en
gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school of locatie waar het evenement
gehouden wordt en omgekeerd. De uitkering is ook van toepassing tijdens stagewerkzaamheden en gedurende het rechtstreeks gaan van huis of feitelijk adres, naar het stageadres en
omgekeerd.
Verzekerde bedragen:
€

Overlijden

€ 70.000

Algehele blijvende invaliditeit
1

Geneeskundige kosten bij ongeval
Tandheelkundige hulp
1

10.000

1

€

5.000

€

2.500

= secundair karakter dus eerst aanspraak maken op eigen verzekering

3. Doorlopende Reisverzekering
Dit is een verzamelnaam voor het verzekeren van verschillende categorieën risico's.
Het betreft als aanvulling op de eigen ziektekostenverzekering het risico voor geneeskundige
en tandheelkundige kosten als gevolg van ongevallen. Daarnaast gaat het om verlies of
diefstal van bagage en andere persoonlijke eigendommen. Deze verzekering is alleen van
kracht tijdens activiteiten in schoolverband. De dekking vangt aan op het ogenblik dat de
vaste woning of het feitelijk adres wordt verlaten en eindigt zodra de verzekerde er
terugkeert.
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Geneeskundige kosten bij ziekte of ongeval binnen Nederland1
Geneeskundige kosten bij ziekte of ongeval buiten Nederland

€

1.000

Kostprijs

Tandheelkundige hulp

€

Reddings-, repatriërings- en transportkosten

Kostprijs

Bagage maximaal (met een eigen risico van € 50)

€

Kostbaarheden zoals fotocamera's, maximaal
Reisdocumenten
1

1

250

2.500

Conform polis
Kostprijs

= secundair karakter dus eerst aanspraak op eigen verzekering

Bij diefstal of verlies dient altijd direct aangifte te worden gedaan bij de plaatselijke politie.
Het alarmnummer bij calamiteiten in het buitenland is: +31 (0)10 4535656 Deze hulplijn is 365
dagen per jaar en 24 uur per dag bereikbaar onder vermelding van de naam van de school
(Onderwijsgroep Tilburg) + vermelding van Aon Risk Solutions. De verzekeraar is AIG.
Dekkingsgebied
Deze verzekeringen gelden in de gehele wereld met uitzondering van de aansprakelijkheidsverzekering: deze is niet geldig in de USA en Canada. In geval van een stage in USA en
Canada gelden bijzondere voorwaarden voor alle verzekeringen. Maatwerk is in geval van
stages in USA en Canada een vereiste en kan in goed overleg aangeboden worden.
Aan de inhoud van de tekst van hoofdstuk 4 (verzekeringen voor studenten) kunnen geen
rechten worden ontleend. Te allen tijde zijn de van toepassing zijnde polisvoorwaarden en
clausules bepalend.
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Hoofdstuk 5: Kwaliteitszorg, Arbeidsomstandigheden
en Milieu
ROC Tilburg streeft ernaar dat iedereen (zowel studenten als medewerkers) zich bewust is
van zijn verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de kwaliteit van het onderwijs, voor de
omstandigheden waaronder het onderwijs wordt gegeven en voor een milieuvriendelijk
gedrag. Het betreft in wezen een geheel van rechten en plichten zoals vastgelegd in de
Centrale regelgeving en in de Onderwijs- en examenregeling (OER) van de opleiding.
Uitgangspunt is steeds dat studenten en medewerkers zowel onderling als naar elkaar toe,
hierop aanspreekbaar zijn.
Binnen ROC Tilburg wordt het leer- en werkklimaat positief benaderd. Dit doen we door
vooral de nadruk te leggen op het stimuleren van gewenst gedrag. Respectvol omgaan met
elkaar zorgt voor een sociale, veilige leer- en werkomgeving. Dit vereist acceptatie en
waardering. Ongewenst gedrag (zoals pesten, discriminatie, agressie en seksuele intimidatie)
moet direct gemeld worden bij de studieloopbaanbegeleider. Studenten kunnen ook terecht
bij de vertrouwenspersoon van de school.
Kwaliteitszorg beoogt de kwaliteit van het onderwijs op alle terreinen, zoals lessen,
begeleiding en examinering op hoog niveau te houden en draagt zorg voor een optimaal
voorzieningenpakket. Om te zien of de kwaliteit van het onderwijs goed is, doet ROC Tilburg
regelmatig onderzoek naar de ervaringen van studenten en medewerkers over de wijze
waarop het onderwijs wordt verzorgd. Op deze manier worden studenten en medewerkers
betrokken bij de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
Arbozorg is gebaseerd op de Arbeidsomstandighedenwet. Ook studenten vallen onder de
werkingssfeer van de Arbowet. Studenten worden als werknemer aangemerkt als het gaat
om bescherming van veiligheid en gezondheid. Zo gelden bij praktijklessen veiligheidsvoorschriften en wordt er instructie gegeven over veiligheid en gezondheid. Studenten leren om
te gaan met risico's met het oog op de latere beroepsuitoefening en gezondheid.
In alle gebouwen en schoolterreinen van ROC Tilburg geldt een rookverbod voor studenten,
medewerkers en bezoekers. Binnen de gebouwen en schoolterreinen van ROC Tilburg kan
sprake zijn van cameratoezicht, teneinde onder andere de veiligheid en gezondheid van
studenten, medewerkers en bezoekers te beschermen en incidenten vast te leggen. Regels
omtrent het gebruik van cameratoezicht zijn vastgelegd in het 'Reglement cameratoezicht'.
Dit reglement is terug te vinden op de website van ROC Tilburg.
Milieuzorg is erop gericht een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een duurzame
samenleving waarbinnen milieuvriendelijk gedrag als de normale gedragscode wordt gezien.
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De milieugedragscode:
• ROC Tilburg verwacht van personeelsleden en van studenten een milieubewuste houding
die tot een concreet milieuvriendelijk gedrag leidt;
• ROC Tilburg bewerkstelligt bij studenten een zodanige bewustwording en houding, dat
milieuoverwegingen onderdeel gaan uitmaken van het beroepsmatig handelen;
• ROC Tilburg als bedrijf en als verzameling van kleine bedrijven, voorkomt of beperkt
zoveel mogelijk de milieuoverlast die uit activiteiten van de school voortvloeien;
• Activiteiten ter bewustwording en ter realisering van milieuvriendelijk gedrag in het
beroepsmatig handelen sluiten zoveel mogelijk aan bij initiatieven in bedrijven en
instellingen waar datzelfde doel wordt nagestreefd.
Melding (arbeids-)ongevallen
Ongevallen in en om de gebouwen van ROC Tilburg worden geregistreerd. Indien er sprake
is van een dodelijk ongeval, blijvende invaliditeit of een vermoeden daarvan en bij opname
in een ziekenhuis, moet de schooldirecteur direct geïnformeerd worden en dient onverwijld
contact opgenomen te worden met het team Integrale Veiligheid. Het team Integrale
Veiligheid bepaalt op basis van wet- en regelgeving of de inspectie SZW in kennis moet
worden gesteld.
ROC Tilburg heeft het protocol 'Medicijnverstrekking en medisch handelen op onze scholen VO
en ROC'. Dit protocol is via de website van de school in te zien.
Klachten op het gebied van Kwaliteitszorg, Arbeidsomstandigheden en Milieu
Indien er klachten zijn op een van de gebieden van Kwaliteits-, Arbo- en/of Milieuzorg,
dienen deze in eerste instantie gemeld te worden bij de schooldirectie. Mocht blijken dat
deze melding geen effect sorteert, kan men zich schriftelijk richten tot het bevoegd gezag,
het College van Bestuur. (Postadres: zie hoofdstuk 8).

23

Hoofdstuk 6: Regeling melding vermoeden misstand
Onderwijsgroep Tilburg, waaronder ROC Tilburg ressorteert, kent een Regeling melding
vermoeden misstand (klokkenluidersregeling).
Deze regeling biedt alle medewerkers en studenten van Onderwijsgroep Tilburg de
mogelijkheid om op een veilige en zorgvuldige wijze een melding te doen van (een
vermoeden van) een misstand.
De regeling is in te zien via https://www.roctilburg.nl/over-roc-tilburg/reglementen of kijk
voor een toelichting bij het digitale Meldpunt op de website.

24

Hoofdstuk 7: Klachtenprocedure ongewenst gedrag
Onderwijsgroep Tilburg, waaronder ROC Tilburg ressorteert, kent een Klachtenprocedure
ongewenst gedrag. Deze regeling biedt alle betrokkenen bij de school die menen
geconfronteerd te zijn met handelingen, acties, gedragingen of uitlatingen ten aanzien van
seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of pesten de mogelijkheid om een klacht in te
dienen. Via het digitale Meldpunt, te vinden op de website van ROC Tilburg, kan de klacht
worden ingediend. Een melding van grensoverschrijdend/ ongewenst gedrag kan ook per
post verstuurd worden naar:
Onderwijsgroep Tilburg
t.a.v. de secretaris Klachtencommissie ongewenst gedrag
Postbus 1330
5004 BH Tilburg
De klachtenprocedure is in te zien via https://www.roctilburg.nl/over-roc-tilburg/reglementen
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Hoofdstuk 8 Begrippenlijst
Beroepspraktijkvorming
Dat deel van de beroepsopleiding dat in de praktijk van het beroep wordt uitgevoerd.
De beroepspraktijkvorming (bpv) is een verplicht onderdeel binnen elke beroepsopleiding,
waarbij een praktijkovereenkomst wordt afgesloten tussen de student, de school en het
bedrijf. Een met goed gevolg afgesloten bpv is een wettelijke voorwaarde voor diplomering.
Commissie van Beroep voor de Examens
Onafhankelijke commissie die het beroep behandelt:
• van een student tegen maatregelen of een uitspraak van de examencommissie; of
• van een student tegen een bindend studieadvies.
Bevoegd gezag
Stichting Onderwijsgroep Tilburg.
Bindend studieadvies
Het bevoegd gezag brengt aan iedere student die is ingeschreven in een entree-,
basisberoeps-, vak-, middenkader- of specialistenopleiding een bindend studieadvies uit
over de voortzetting van zijn opleiding.
Student
Iemand die is inschreven bij ROC Tilburg en een onderwijsovereenkomst heeft gesloten voor
het volgen van een opleiding die wordt afgesloten met examens.
Studentenstatuut
Document waarin de wederzijdse rechten en plichten van studenten en ROC Tilburg staan.
Het studentenstatuut is onlosmakelijk verbonden met de onderwijsovereenkomst.
Examenreglement
Regels die gelden ten aanzien van examinering en diplomering (m.b.t. fraude, herkansing,
bewaartermijnen, beroep e.d.).
Klachtencommissie ROC Tilburg
De commissie die het bevoegd gezag adviseert over klachten/bezwaren ingesteld over
gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van
beslissingen van de persoon waarover geklaagd wordt bij de toepassing van het
studentenstatuut.
Klachtencommissie Ongewenst gedrag
De commissie die advies geeft aan het bevoegd gezag over klachten die zijn ingediend door
een betrokkene bij Onderwijsgroep Tilburg en welke gericht zijn op ongewenst gedrag zoals
seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of pesten.
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Onderwijsovereenkomst (OOK)
Een overeenkomst, als bedoeld in artikel 8.1.3 van de WEB, tussen student en bevoegd
gezag die ten grondslag ligt aan de inschrijving. De overeenkomst regelt de rechten en
verplichtingen van de instelling en de student.
Schooldirecteur
De leidinggevende van de school.
Schorsing
Het aan de student ontzeggen van de toegang tot alle gebouwen en onderwijsactiviteiten van
ROC Tilburg gedurende een bepaalde periode.
Studieloopbaanbegeleider
Docent/medewerker, aangewezen door de schooldirectie om een student of een groep
studenten gedurende het schooljaar of gedurende de opleiding of cursus te begeleiden
bij de studievoortgang, bij het persoonlijk functioneren en op sociaal-emotioneel gebied.
Vertrouwenspersoon
De als zodanig per locatie of school aangewezen medewerker, bij wie de student terecht kan
als er sprake is van ongewenst gedrag (seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of pesten)
WEB
Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).
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Hoofdstuk 9: Adressen
Bevoegd gezag
Onderwijsgroep Tilburg,
College van Bestuur, Postbus 1330, 5004 BH, TILBURG
Klachtencommissie ROC Tilburg
T.a.v. de ambtelijk secretaris, Postbus 1330, 5004 BH, TILBURG
Klachtencommissie Ongewenst gedrag
T.a.v. de ambtelijk secretaris, Postbus 1330, 5004 BH, TILBURG
Commissie van Beroep voor de Examens
T.a.v. de ambtelijk secretaris, Postbus 1330, 5004 BH, TILBURG

28

