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VOORWOORD 

 
Beste student, 

In dit studentenstatuut1 staan de belangrijkste regels beschreven die binnen Aventus gelden. 

Met dit studentenstatuut willen we: 
• aangeven waar we voor staan en wat we belangrijk vinden in de omgang met elkaar; 
• helder en duidelijk zijn over de regels en afspraken die gelden; 
• een bijdrage leveren aan het creëren en behouden van een aangenaam onderwijsklimaat; 
• een bijdrage leveren aan het voorkomen van conflicten en het oplossen van conflicten, 

indien deze zich toch voordoen. 
 

Dit studentenstatuut bevat niet alle regels die gelden binnen Aventus. Onderwijssectoren of 
opleidingen kunnen als dat nodig is aanvullende regels hanteren. Deze aanvullende regels 
zijn, of worden bekendgemaakt door het onderwijsteam waar je een opleiding volgt of gaat 
volgen. 

 
Het studentenstatuut geldt onder voorbehoud van wijzigingen in wet- en regelgeving. Bij 
gewijzigde wet- en regelgeving kan Aventus het statuut eenzijdig aanpassen. De 
studentenraad zal over de wijziging tijdig geïnformeerd worden. 

Het college van bestuur wenst je een plezierige en vooral leerzame tijd toe. 

Met vriendelijke groet, 
college van bestuur 

 
 

Jos van Deursen   

Ellen Marks 

 
 
 
 
 
 

 

1 Vastgesteld door het CvB in augustus 2019, documentnummer: S&O.19.065 

Mensvisie van Aventus 

Wij geloven dat persoonlijke groei en talentontwikkeling in sterke mate bijdragen aan het 

geluk en welbevinden van mensen. Mensen die doen wat ze leuk vinden en waar ze goed in 

zijn, dragen zo maximaal bij aan het welzijn van de maatschappij. Wij vinden dat ieder mens 

verantwoordelijk is voor zijn eigen groei en ontwikkeling. Maar voor groei en ontwikkeling  

zijn interactie en verbinding nodig. Aventus wil die inspirerende, veilige leer- en 

werkomgeving bieden waar studenten en medewerkers via interactie optimaal werken aan 

groei en ontwikkeling en op een hoffelijke wijze met elkaar omgaan. 
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1. INLEIDING 

 
De onderwijsovereenkomst regelt de wederzijdse rechten en plichten die behoren bij de 
inschrijving van jou als student bij Aventus. In de onderwijsovereenkomst wordt nadrukkelijk 
verwezen naar dit studentenstatuut.2 

Het studentenstatuut is belangrijk voor iedereen die een opleiding, examentraject of cursus 
volgt bij Aventus. 

 
Dit studentenstatuut bevat, samen met de onderwijsovereenkomst, rechten én plichten van de 
studenten. 
Ook zijn in het studentenstatuut schoolregels beschreven over belangrijke zaken als gelijke 
behandeling, de bescherming van je privacy, een veilige school en het omgaan met conflicten. 
Daarnaast bevat het statuut regelingen voor het krijgen van goed onderwijs en begeleiding, 
waarbij ook wordt aangegeven op welke wijze regels worden bewaakt en welke disciplinaire 
maatregelen genomen kunnen worden, als deze nodig blijken te zijn. 

 
Dit studentenstatuut is onlosmakelijk verbonden met de volgende documenten: 
• de onderwijsovereenkomst (OOK) 
• het onderwijs- en examenreglement (OER) 
• de beroepspraktijkvormingsovereenkomst BPVO en het beroepspraktijkboek/stageboek 
• eventuele specifieke schoolregels per opleiding, sector of locatie 

 
Het studentenstatuut geldt in en buiten de schoolgebouwen, zowel onder schooltijd als 
daarbuiten, als er een verband bestaat met de schoolsituatie. 

 

 
 
 
 
 

 

2 In de Wet educatie en beroepsonderwijs wordt gesproken over deelnemersstatuut. Binnen Aventus hanteren 
we de begrippen ‘student’ en ‘cursist’. Om de leesbaarheid van dit statuut te vergroten hanteren we in de tekst 
alleen het begrip ‘student’ en de hij-vorm. Waar ‘hij’ staat kan ook ‘zij’ gelezen worden, evenals ‘cursist’ voor 
‘student’. 

AVENTUS is de school … 
 
… waar iedereen gelijkwaardig is en er op gelijkwaardige wijze met je om wordt gegaan. 

 
… waar je kunt zijn wie je bent, want we gaan respectvol met elkaar om. 

 
… waar het vanzelfsprekend is dat je je aan gemaakte afspraken en regels houdt. 

 
… waar veiligheid, respect en acceptatie basisvoorwaarden zijn om je te kunnen 

ontwikkelen. 
 
… waar persoonlijke eigendommen worden gerespecteerd. 

 
… waar je recht hebt op je eigen opvattingen en standpunten. 

 
… waar privacy een recht is van iedereen. 
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2. BEGRIPPENLIJST 
 

Beroepspraktijkvorming 
Onderwijs dat plaatsvindt in de praktijk van het beroep, dus in een bedrijf of een organisatie, op 
grond van een beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO) 

 
College van bestuur (CvB) 
Het bestuur van Aventus, waarvan de taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het 
bestuursreglement. 

 
Commissie van beroep voor de examens 
De commissie van Aventus die klachten van studenten over beslissingen van de examinator of 
examencommissie behandelt conform artikel 7.5.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs 
(WEB) evenals klachten van studenten over het bindend studieadvies conform artikel 8.1.7a 
van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). 

 
Docenten 
De leden van het onderwijsgevend personeel. 

 
Extraneus 
Degene die uitsluitend bij Aventus is ingeschreven voor het afleggen van één of meer 
examens/examenonderdelen. 

 
Inspectie 
De inspecteur die belast is met het toezicht op het onderwijs als bedoeld in de Wet educatie 
beroepsonderwijs (WEB). 

 
Leertrajectbegeleider (ltb’er) 
Docent/medewerker, aangewezen door de teammanager 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. 

 
Onderwijsovereenkomst 
Een overeenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3 van de WEB tussen de student en het bevoegd 
gezag van Aventus, die ten grondslag ligt aan de inschrijving. De onderwijsovereenkomst 
regelt de rechten en verplichtingen tussen Aventus en de student. 

 
Personeel 
Het aan de onderwijsinstelling verbonden onderwijsgevende, ondersteunende en 
beheerspersoneel. 

 
Beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO) 
De overeenkomst die tussen Aventus, de student en het leerwerkbedrijf wordt gesloten voor de 
realisering van de beroepspraktijkvorming, zoals bedoeld in artikel 7.2.9 van de WEB. 

 
Schooldagen/werkdagen 
De dagen waarop onderwijsactiviteiten aangeboden worden. 
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Schorsing 
Het aan de student ontzeggen van de toegang tot alle gebouwen en onderwijsactiviteiten van 
Aventus gedurende een bepaalde periode. 

 
Sectordirecteur 
De leidinggevende van de sector, waartoe de student behoort. 

 
Student 
Deelnemer, zoals bedoeld in artikel 8.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), 
dan wel iemand die een contractcursus volgt. 

 
Studentendossier 
Het dossier dat bestaat uit administratieve gegevens en informatie die nodig is voor het 
onderwijs aan en de begeleiding van de student. 

 
Studentenraad 
Een raad, samengesteld uit en door studenten als bedoeld in de Wet medezeggenschap 
educatie en beroepsonderwijs (WMEB, stb.2010, 8). 

 
Studentenstatuut 
Document waarin de wederzijdse rechten en plichten van studenten en cursisten van Aventus 
verwoord staan; in de algemene voorwaarden onderwijsovereenkomst wordt expliciet 
verwezen naar het studentenstatuut. 

 
Teammanager 
De leidinggevende van het onderwijsteam waartoe de student behoort. 

 
Trajectplanner 
Het digitale studentvolgsysteem van Aventus 

 
Thuis bij Aventus 
De intranetsite van Aventus 

 
Vertrouwenspersoon 
Het als zodanig per locatie aangewezen personeelslid, bij wie de student terecht kan voor 
zaken waarvoor hij de leertrajectbegeleider niet kan of durft te benaderen, onder meer indien 
het gaat om problemen in verband met seksuele intimidatie. 

 
WEB 
Wet educatie en beroepsonderwijs 
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3. SCHOOLREGELS AVENTUS 
 

3.1 Huisregels 
 

Het is goed om een aantal omgangsregels met elkaar af te spreken. Dit maakt het samenzijn 
aangenamer en het is ook mogelijk om de ander daar op aan te spreken. Daarom zijn er een 
aantal algemene regels: 

 
1. Iedereen toont respect voor de ander; pesten en agressie horen daar niet bij. 
2. Diefstal, geweld, vernieling, discriminatie en intimidatie worden niet getolereerd. 
3. Het bezit en het gebruik van wapens is altijd en overal verboden. 
4. Het is niet toegestaan in en rondom de school in het bezit te zijn van alcohol en/of drugs. 

Je mag deze middelen niet bij je hebben en je mag niet onder invloed zijn van alcohol 
en/of drugs. 

5. Als je wilt roken doe je dat op de daarvoor bestemde rookplaatsen of buiten het schoolterrein. 
6. Eten en drinken doe je in de schoolkantines, niet in leslokalen en praktijklokalen. 
7. Tijdens onderwijsactiviteiten is je telefoon, tablet of andere geluidsdrager uitgeschakeld 

behalve als de docent anders aangeeft. 
8. Breng de veiligheid niet in gevaar. 
9. Het is niet toegestaan om computers, e-mail, internet, intranet en de digitale 

leeromgeving oneigenlijk te gebruiken. 
10. Draag tijdens opleidingsactiviteiten kleding die niet belemmerend is voor het leerproces, 

die geen gevaar oplevert voor de veiligheid en die passend is bij het beroep waarvoor je 
wordt opgeleid. Per opleiding kunnen kledingvoorschriften verschillen. 

11. Conform landelijke wet- en regelgeving is het niet toegestaan om gezichtsbedekkende 
kleding te dragen binnen de gebouwen en op de terreinen van Aventus. 

12. Als student kun je geen gebruik maken van de liften tenzij je (tijdelijk) niet in staat bent 
om trap te lopen en je een (tijdelijke) toestemming voor gebruik hebt gekregen bij de 
receptie. 

13. Meld je altijd af wanneer je niet aanwezig kunt zijn. Doe dit zowel op school als op de 
bpv-plaats. 

14. Als student ben je verantwoordelijk voor de spullen die je gebruikt in les- en 
studieruimten, kantine, en gangen. Houd de school schoon en netjes. 

15. Je volgt de aanwijzingen van het personeel op. 
16. Auto’s, brommers en fietsen worden op de daarvoor bestemde plekken gestald. Door 

het gebruik van autoradio’s etc. mag geen hinder ontstaan voor anderen. 
17. Het management van Aventus is bevoegd om de inhoud van tassen en kluisjes te (laten) 

controleren. 
 

Bij het niet naleven van deze huisregels kan Aventus passende maatregelen nemen. 
 

3.2 Ongewenst gedrag 
 

1. Je hebt er recht op als volwaardig persoon tegemoet te worden getreden. Van 
medestudenten en van het personeel van Aventus mag je verwachten dat ze jouw 
levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuiging respecteren. 
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2. In het contact met de studenten maak je geen onderscheid van welke aard dan ook, met 

name niet op grond van ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, seksuele geaardheid, 
politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst of andere status. 

3. Als je je gekwetst voelt door pestend en/of treiterend gedrag, seksuele intimidatie, enige 
vorm van discriminatie of racisme, agressie of geweld van de kant van medestudenten   
of personeel, neem dan contact op met de leertrajectbegeleider of een 
vertrouwenspersoon. Zij kunnen je adviseren hoe te handelen. Het Pestprotocol en de 
Klachtenregeling (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie staan op Thuis 
bij Aventus. 

 
3.3 Vrijheid van meningsuiting 

 
1. Binnen Aventus gelden de regels voor de vrijheid van meningsuiting zoals ze zijn 

vastgelegd in de grondwet. 
2. De vrijheid van meningsuiting houdt op waar een ander door een meningsuiting wordt 

gekwetst of gediscrimineerd. 
3. De rechten en plichten en gedragsregels in dit studentenstatuut zijn onverminderd van 

toepassing op alle informatie-uitwisseling die plaatsvindt via communicatiekanalen 
van/bij Aventus. Daarnaast kunnen hiervoor specifieke regels en afspraken worden 
vastgelegd door of namens het bevoegd gezag van Aventus. 

4. Je hebt als student het recht kritiek uit te oefenen op een personeelslid, mits daarbij de 
regels van het normaal maatschappelijk verkeer worden gehanteerd, zonder kwetsende 
of discriminerende bedoelingen. De kritiek moet gericht zijn op het verbeteren van de 
organisatie of van de kwaliteit van het onderwijs. 

 
3.4 Medezeggenschap 

 
1. Als student heb je actief en passief kiesrecht voor de studentenraad, volgens het 

geldende reglement. De teammanager stelt de gekozen studenten in de gelegenheid om 
de vergaderingen van de studentenraad bij te wonen. Het Reglement studentenraad kun 
je vinden op Thuis bij Aventus. 

2. De studentenraad heeft zowel instemmingsrecht als adviesrecht. Zie voor nadere 
informatie hierover het Reglement studentenraad. 

 
3.5 Bescherming van persoons- en bedrijfsgegevens 

 
1. De verwerking van je gegevens geschiedt met inachtneming van de AVG en de 

daarmee samenhangende regelgeving. 
2. Ter bescherming van je privacy hebben we het Aventus Reglement Bescherming 

Persoonsgegevens opgesteld. De volledige tekst daarvan is gepubliceerd op Thuis bij 
Aventus. 

3. Als student heb je in het kader van de beroepspraktijkvorming de verplichting tot 
geheimhouding. Deze verplichting geldt zowel gedurende de periode waarop de 
beroepspraktijkvormingsovereenkomst betrekking heeft als daarna. Deze 
geheimhouding heeft betrekking op al hetgeen direct of indirect verband houdt met de 
belangen van het bedrijf dat de bpv verzorgt. Het gaat dan om alles wat behoort tot het 
bedrijf, de bedrijfsvoering en de relaties; alles genomen in de ruimste zin. 



8/25 

 

 

 
3.6 Veiligheid 

 
Voor hulpverlening bij kleine ongelukken zijn Bedrijfshulpverleners en gediplomeerde 
EHBO’ers aanwezig. Wanneer zich op of bij de school een ongeluk voordoet, waarschuw je 
direct een medewerker van Aventus of de receptie. Deze zorgt ervoor dat een of meer 
hulpverleners gewaarschuwd worden. 

 
Het kan voorkomen dat iedereen om veiligheidsredenen het gebouw moet verlaten, 
bijvoorbeeld bij een brandalarm. De waarschuwing daartoe wordt gegeven via het 
ontruimingssignaal. Hoor je dit signaal, verlaat dan het gebouw via de aangegeven 
vluchtwegen. Volg de aanwijzingen van de BHV’ers op. Help zo nodig iemand die minder 
mobiel is of waarschuw een BHV’er. 

 
Voor ieders veiligheid wordt er gebruik gemaakt van cameratoezicht. Hiermee waken we over 
de veiligheid in en om de schoolgebouwen. 

 
3.7 Incidentenregistratie 

 
Ongevallen en bijna-ongevallen worden geregistreerd. Als je daarmee te maken hebt, meld dat 
dan bij de docent of je leertrajectbegeleider. 

 
3.8 Gedragscode m.b.t. gebruik ICT-infrastructuur en sociale media 

 
Ook voor het gebruik van ICT is een gedragscode opgesteld. Zie hiervoor de ‘Gedragscode 
gebruik ICT-infrastructuur’ op Thuis bij Aventus. In deze gedragscode staan onder meer de 
volgende punten vermeld: 
• het gebruik van ICT-infrastructuur voor privédoeleinden is niet toegestaan. De ICT 

infrastructuur is bedoeld voor educatief gebruik; 
• ga op correcte wijze om met de ICT-infrastructuur; 
• het is niet toegestaan om sites te bezoeken die pornografisch, discriminerend, beledigend 

of aanstootgevend materiaal bevatten; 
• het is niet toegestaan om te pesten, om dreigende, beledigende, seksueel getinte, 

racistische, discriminerende berichten te verzenden of door te sturen; 
• je mag geen identiteit aannemen die misleidend is voor de personen tot wie jij je richt; 
• maak geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden; 
• dring niet zonder toestemming binnen in andere computers/laptops of computersystemen 

op het internet (hacking); 
• het is verboden om kwaadaardige en/of schadelijke software doelbewust te activeren 

en/of te verspreiden. Je bent verplicht een gesignaleerd virus direct te melden bij de 
docent, onderwijsassistent of Servicedesk; 

• je wordt dringend verzocht om je privécomputer/laptop te beschermen tegen 
kwaadaardige en/of schadelijke software; 

• vertrouwelijke gegevens mogen niet zonder toestemming van de persoon in kwestie via 
het internet worden verzonden; 

• Aventus draagt zorg voor jouw privacy door het afschermen van jouw 
(gebruikers)gegevens in de ICT-infrastructuur tegen onbevoegde kennisneming en 
gebruik; 
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• Aventus controleert doorlopend -op een anonieme niet-persoonsgerichte manier- het 

gebruik van de ICT-infrastructuur ten behoeve van capaciteitsbeheersing, beveiliging en 
het tegengaan van misbruik; 

• bij een verdenking van overtreding van de regels zal in opdracht van de sectordirecteur 
onaangekondigd en persoonsgericht worden gecontroleerd; 

• ongeoorloofd gebruik zal zo spoedig mogelijk na overtreding van jouw kant met jou 
worden besproken. De teammanager biedt jou tijdig weerwoord en inzage in de 
verzamelde gegevens over jouw gebruik van de ICT-infrastructuur; 

• misbruik van de ICT-infrastructuur kan leiden tot uitsluiting van het gebruik van deze 
voorziening en uiteindelijk tot schorsing en/of verwijdering. 

 
3.9 Gebruik mobiele telefoon/smartphone, tablet en dergelijke en sociale media 

 
Aan het gebruik van mobiele telefoons/smartphones, tablets, andere devices en sociale media 
zijn regels verbonden: 
• het gebruik van een mobiele telefoon/smartphone, tablet of andere devices en sociale 

media tijdens onderwijsactiviteiten is zonder uitdrukkelijke toestemming van de 
docent/begeleiders niet toegestaan; 

• het is verboden in de gebouwen of op de terreinen van Aventus foto’s, films of andere 
soorten beeld- of geluidsopnames te maken, te bewerken of te verspreiden door middel 
van mobiele telefoons, tablets of andere devices tenzij personen die daarop te zien zijn 
hiervoor toestemming hebben gegeven. Aventus kan van jou verlangen dat je foto’s, films 
en/of andere soorten beeld-of geluidopnames weghaalt van het medium waarop jij deze 
verspreid hebt; 

• het is niet toegestaan op sociale media namens Aventus te spreken; 
• Aventus mag audiovisuele opnamen (foto, film, video) die in schoolverband gemaakt zijn, 

gebruiken ten behoeve van lessen en voorlichtingsactiviteiten, wanneer de makers de 
personen die te zien/horen zijn op de audiovisuele opnamen hiervoor toestemming 
hebben gegeven. Wanneer de audiovisuele opnamen nieuwswaarde bevatten is 
toestemming niet verplicht; 

• beeld- en geluidsmateriaal dat in schoolverband (les, werkweek etc.) is gemaakt, kan in 
overleg met de makers geplaatst worden op de digitale voorzieningen van de school, 
zoals Thuis bij Aventus en AveNet, mits de personen die zijn opgenomen hiervoor 
toestemming hebben gegeven. De school is niet verantwoordelijk voor elders 
(bijvoorbeeld YouTube) geplaatst materiaal. 
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4. WAARSCHUWING, SCHORSING EN VERWIJDERING 
 

Indien je de schoolregels overtreedt of de geldende verplichtingen niet na komt kan jou een 
disciplinaire maatregel worden opgelegd. We kennen lichtere en zwaardere maatregelen. De 
lichtere maatregel bestaat uit een mondelinge of schriftelijk waarschuwing. In ernstige situaties 
of als de misdragingen zich over langere tijd voordoen kan een zwaardere maatregel 
toegepast. Er kan een schorsing worden opgelegd en/of je kan worden verwijderd. 

 
4.1 Waarschuwing 

 
Een teammanager kan jou, indien je de schoolregels overtreedt of de geldende verplichtingen 
niet na komt, een formele waarschuwing geven wanneer je de schoolregels overtreedt. Deze 
wordt op schrift aan jou en je ouders (bij minderjarigheid) meegedeeld. Wanneer je gedrag niet 
verbetert, kan de teammanager je schorsen of kan de sectordirecteur je verwijderen. 

 
4.2 Schorsing 

 
1. De teammanager kan jou, wanneer je de schoolregels en/of geldende verplichtingen niet 

na komt, maximaal vijf schooldagen met onmiddellijke ingang schorsen. Deze termijn 
kan nog eens met maximaal 5 schooldagen worden verlengd. 

2. De schorsing wordt door de teammanager schriftelijk en gemotiveerd per aangetekende 
brief aan jou bevestigd (en als je minderjarige bent aan je ouders) onder vermelding van 
de duur van de schorsing. 

3. Binnen tien schooldagen na het besluit tot oplegging van de schorsing kun je daarover 
een schriftelijke klacht indienen bij de sectordirecteur. 

4. Gedurende de schorsing wordt jou de toegang tot de gebouwen en de terreinen van 
Aventus ontzegd. 

5. Na de schorsing kan een gesprek (evt. met je ouders) met de 
leertrajectbegeleider/teammanager plaatsvinden over het vervolg van je opleiding. 

 
4.3 Verwijdering 

 
1. Je kunt door de sectordirecteur, met inachtneming van artikel 8.1.3 lid 6 van de WEB, 

van Aventus worden verwijderd, indien je: 
• met regelmaat de schoolregels van Aventus overtreedt en gewezen bent op de 

mogelijke consequenties daarvan; 
• met regelmaat zonder toestemming van Aventus de onderwijsactiviteiten niet volgt, 

en gewezen bent op de mogelijke consequenties daarvan. 
2. Je kunt door de sectordirecteur worden verwijderd als je je binnen of buiten de school 

schuldig maakt en/of hebt gemaakt aan onmaatschappelijk gedrag, waarbij de impact 
voor de schoolgemeenschap zodanige vormen aanneemt dat de (sociale) veiligheid van 
de studenten binnen of op de terreinen van Aventus in het geding is. 

3. Je kunt door de sectordirecteur worden verwijderd als je je schuldig hebt gemaakt aan 
ernstig wangedrag. Van ernstig wangedrag is onder meer sprake in geval van misdrijf of 
strafbare poging daartoe in de zin van het Wetboek van Strafrecht, zoals bijvoorbeeld 
diefstal, verduistering, belediging, bedreiging, mishandeling, afpersing, vernieling, handel 
in en gebruik van verdovende middelen en verboden wapenbezit. In die gevallen     
wordt de politie ingeschakeld. 
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4. Door de verwijdering wordt de onderwijsovereenkomst beëindigd (conform art. 12 lid 2.c 

van de onderwijsovereenkomst). 
5. Verwijdering uitsluitend op grond van leerprestaties is niet toegestaan (zie ook paragraaf 

5.6. over studieadvies). 
6. Aventus behoudt zich het recht voor studenten die zijn verwijderd bij Aventus niet tot de 

instelling toe te laten als de student zich opnieuw aanmeldt. 
 

4.4 Procedure verwijdering 
 

1. Het voornemen tot definitieve verwijdering wordt je gemotiveerd bij aangetekend 
schrijven medegedeeld door de sectordirecteur. Bij dit schrijven is een uitnodiging 
gevoegd voor een gesprek als bedoeld in het volgende lid. 

2. Jij, en bij minderjarigheid tevens je wettelijke vertegenwoordiger, hebt het recht je reactie 
binnen vijf schooldagen mondeling en/of schriftelijk toe te lichten. 

3. Binnen tien schooldagen na dagtekening van het voornemen tot definitieve verwijdering 
verzendt de betrokken sectordirecteur gemotiveerd bij aangetekend schrijven zijn 
besluit. 

4. Gedurende de procedure tot verwijdering kan je de toegang tot Aventus worden ontzegd, 
tenzij deze maatregel in termen van voortgang van de opleiding een onomkeerbare 
situatie veroorzaakt. In die gevallen geeft de sectordirecteur naar jou toe aan              
hoe de voortgang van de opleiding kan worden gerealiseerd, al dan niet met gebruik   
van de faciliteiten van Aventus. 

5. Als onder de 18 jaar bent, kan verwijdering pas gebeuren nadat je een toezegging hebt 
gekregen dat je elders wordt toegelaten of nadat je van de leerplicht/kwalificatieplicht 
bent vrijgesteld. Als aantoonbaar gedurende acht weken zonder succes door Aventus 
gezocht is naar een andere onderwijsinstelling waar je ingeschreven kan worden, kan 
de sectordirecteur toch tot verwijdering overgaan. 

6. Je kunt tegen het besluit tot definitieve verwijdering beroep instellen. In hoofdstuk 6.1 
kun je nalezen hoe je dit moet doen. 

7. Binnen 30 dagen na ontvangst van het beroep neemt de klachtencommissie een besluit. 
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5. REGELS OVER HET ONDERWIJS 
 

5.1 Het verzorgen van onderwijs door docenten 
 

1. Je hebt er recht op dat de docenten zich inspannen om goed onderwijs te verzorgen. 
Daarbij zijn onder meer van belang: 
• een redelijke verdeling van de leerstof over de onderwijsactiviteiten; 
• een goede presentatie en een duidelijke uitleg van de leerstof; 
• het kiezen van geschikt materiaal dat aansluit op het curriculum; 
• de aansluiting van de opgegeven zelfstudieopdrachten bij de behandelde leerstof; 
• het aanhouden van de voorgeschreven roostertijden. 

2. Als een docent naar jouw oordeel of naar het oordeel van meerdere studenten het 
onderwijs niet naar behoren verzorgt, dan kun je dit – eventueel samen met 
medestudenten – het beste aan de orde stellen met de betrokken docent. 

3. Als de reactie in laatste instantie voor jou niet bevredigend is, dan kun je een schriftelijke 
klacht indienen. In hoofdstuk 6 kun je nalezen waar je met je klacht terecht kunt. 

 
5.2 Bewaken van de kwaliteit 

 
1. Aventus bewaakt de kwaliteit van het onderwijs door: 

• individuele begeleiding gericht op verbetering van je opleidingstraject. 
• regelmatige evaluatie van de opleiding en van onderdelen daarvan; hiertoe behoort 

ook de evaluatie van onderwijsactiviteiten en onderwijsprogramma’s; 
• evaluatie van de resultaten van de studenten met het oog op aanpassing van het 

onderwijs of de organisatie daarvan; 
• evaluatie van de beroepspraktijkvorming door terugkoppeling van de ervaringen van 

de studenten. 
2. De teammanager zorgt ervoor dat: 

• je als student in staat wordt gesteld om regelmatig en systematisch een oordeel te 
geven over het onderwijs, waaronder de beroepspraktijkvorming; 

• de kwaliteit van het functioneren van docenten tenminste eenmaal per jaar door de 
teammanager wordt geëvalueerd. 

3. Met studenten die de instelling en/of de opleiding voortijdig verlaten wordt een 
exitgesprek gevoerd. In het gesprek wordt gevraagd naar de ervaringen met de instelling 
en/of de opleiding en de reden waarom de instelling en/of de opleiding wordt verlaten.  
De resultaten van het exitgesprek worden schriftelijk vastgelegd. 

 
5.3 Toelating 

 
1. Voor iedere student die een opleiding of cursus wil volgen, spant Aventus zich in een 

passende opleiding of cursus aan te bieden. 
2. Voor de toelating hanteren we de regels zoals beschreven in de Wet educatie 

beroepsonderwijs (WEB) in artikel 8.2.1 (inschrijving), 8.2.2 (nadere vooropleidingseisen) 
en 8.2.2a (aanvullende eisen). Sommige sectoren hanteren bij niet verwant 
doorstromen nadere vooropleidingseisen conform de doorstroomregeling vmbo- 
beroepsonderwijs. 
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3. Opleidingen kunnen een numerus fixus (beperkt aantal studieplaatsen) hanteren. Dit 

wordt uiterlijk 1 februari voorafgaand aan de start van het schooljaar bekend gemaakt op 
de website en/of tijdens open dagen. 

4. De teammanager beslist in eerste instantie over de toelating van de kandidaat-studenten 
tot een bepaalde opleiding. 

5. Als je niet kan worden toegelaten tot een bepaalde opleiding dan word je hierover 
geïnformeerd. Ben je het niet eens met de beslissing dan kun je daar een klacht over 
indienen. In hoofdstuk 6 kun je nalezen waar je met je klacht terecht kunt. 

6. Bij definitieve afwijzing worden leerplichtige kandidaat-studenten, kwalificatieplichtige 
kandidaat-studenten en kandidaat-studenten tot 27 jaar zonder startkwalificatie 
doorverwezen naar een opleiding van Aventus waarvoor men hem wel toelaatbaar acht 
of naar het Loopbaan Expertise Centrum (LEC) voor nadere oriëntatie. 

7. Bij de educatieopleidingen kan de toelating bovendien bepaald worden door de 
gemeente die de betreffende cursus financiert; bijvoorbeeld bij inburgeringcursussen en 
bij cursussen voor werkzoekenden. 

8. Het recht op deelname aan de georganiseerde onderwijsactiviteiten wordt opgeschort, 
als je niet voldaan hebt aan alle (bekostigings-) verplichtingen binnen tien schooldagen 
na aanvang van deze activiteiten c.q. binnen tien schooldagen na de startdatum van de 
onderwijsovereenkomst, als deze datum ligt na de aanvangsdatum van de 
(onderwijs)activiteiten. 

 
5.4 Het volgen van onderwijs door studenten 

 
1. Van jou verwachten we dat je je inspant om een goed onderwijsproces mogelijk te 

maken, dat gebaseerd is op een goed leerproces. 
2. De docent kan jou uit de onderwijsactiviteit verwijderen als je de onderwijsactiviteit naar 

het oordeel van de docent verstoort. Je moet je vervolgens melden bij de teammanager. 
3. In de onderwijsovereenkomst staan bepalingen nader uitgewerkt onder: 

• Inhoud en inrichting van de opleiding; 
• Wederzijdse inspanningsverplichting. 

 
5.5 De examinering van het onderwijs 

 
1. De teammanager draagt er zorg voor dat je goed geïnformeerd wordt over de wijze 

waarop het examen is vormgegeven. Hiervoor gebruiken de beroepsopleidingen een 
examenplan. Deze vind je onder de tegel ‘Examinering’ op Thuis bij Aventus. De VAVO 
gebruikt hiervoor het Programma van Toetsing & Afsluiting welke je vindt op Thuis bij 
Aventus onder de tegel ‘Aventus Lyceum’. 

2. De rechten en plichten rond de examinering staan verwoord in het examenreglement 
MBO en het examenreglement VAVO. Deze documenten zijn te vinden op Thuis bij 
Aventus. 

3. In voorkomende gevallen kan de examinator of surveillant vóór afname van een examen 
aan jou vragen om je te legitimeren, zodat kan worden vastgesteld dat de juiste student 
aan het examen deelneemt. 

4. Wanneer het maken van werkstukken van wat voor soort ook onderdeel is van het 
onderwijsprogramma en/of examen, dan moet tevoren duidelijk zijn aan welke normen 
het werkstuk moet voldoen, wanneer het gereed moet zijn en wat de straffen zijn bij niet 
of te laat inleveren. 
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5.6 Voorwaardelijk en negatief bindend studieadvies3 

 
1. Als er sprake is van onvoldoende voortgang in je studie kan de leertrajectbegeleider 

besluiten jou bij de teammanager voor te dragen voor een voorlopig negatief 
studieadvies. Dit voornemen wordt in een voortgangsgesprek met jou besproken. 

2. Als de teammanager deze voordracht overneemt na advies van het onderwijsteam, 
ontvang je hiervan schriftelijk bericht. Bij minderjarige studenten worden tevens je 
ouders/verzorgers geïnformeerd. Vervolgens word je (samen met je 
ouder(s)/verzorger(s)) uitgenodigd voor een gesprek met de leertrajectbegeleider. 

3. In dit gesprek maken we concrete afspraken m.b.t. het verbeteren van de 
studievoortgang binnen een bepaalde, afgesproken periode. Deze afspraken worden 
vastgelegd in een plan van aanpak, dat door beide partijen wordt ondertekend. 

4. Na verloop van de gestelde termijn beoordeelt de leertrajectbegeleider samen met de 
teammanager of de afgesproken verbeteringen voldoende zijn gerealiseerd. Als dit het 
geval is, besluit de teammanager het voorlopig negatief studieadvies te laten vervallen. 
Je krijgt hiervan schriftelijk bericht van je teammanager. 

5. Als de afgesproken verbeteringen niet of onvoldoende zijn gerealiseerd, is er de 
mogelijkheid het voorlopig negatief studieadvies één keer te verlengen voor een 
vastgestelde periode; dit ter beoordeling van de teammanager. Je ontvangt hiervan 
schriftelijk bericht van je teammanager. 

6. Als de afgesproken verbeteringen (alsnog) onvoldoende zijn gerealiseerd, kan de 
teammanager besluiten na advies van het onderwijsteam en op voordracht van de 
leertrajectbegeleider een negatief bindend studieadvies te geven. 

7. Je ontvangt het besluit ‘negatief bindend studieadvies’ bij aangetekend schrijven en 
wordt (samen met je ouder(s)/verzorger(s)), indien gewenst, uitgenodigd voor een 
gesprek, waarin het besluit wordt toegelicht. 

8. In nauw overleg tussen jou en je leertrajectbegeleider en de begeleidingsdeskundige 
van de sector zal – in geval van negatief bindend studieadvies – bekeken worden 
welke acties gewenst zijn om de studie te kunnen vervolgen aan een andere 
opleiding. 

9. Als je het niet eens bent met het negatief bindend studieadvies, kun je binnen tien 
schooldagen na dagtekening van de aangetekende brief, schriftelijk bezwaar maken bij 
de sectordirecteur. De sectordirecteur toetst het bindend negatief studieadvies zowel 
procedureel als inhoudelijk en zal - na hoor en wederhoor- op basis hiervan het besluit 
bekrachtigen of vernietigen. Je ontvangt hiervan schriftelijk bericht. 

10. Door het negatief bindend studieadvies wordt de onderwijsovereenkomst beëindigd 
(conform art. 11 lid 2.d van de onderwijsovereenkomst) en heb je geen recht meer om 
de lessen te volgen. 

11. Als het besluit gehandhaafd blijft en jij het er niet mee eens ben, kun je binnen tien 
schooldagen na dagtekening van het besluit van de sectordirecteur, beroep aantekenen 
bij het college van bestuur of de commissie van beroep voor de examens. 

12. Aventus behoudt zich het recht voor studenten van wie de onderwijsovereenkomst is 
beëindigd op grond van een negatief bindend studieadvies niet tot de instelling toe te 
laten als de student zich opnieuw aanmeldt bij de opleiding en/of Aventus. 

 
 
 

 

 
3 Het (negatief) bindend studieadvies wordt niet toegepast bij studenten van het Lyceum 
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5.7 Bindend studieadvies entreeopleidingen 

 
1. Overeenkomstig artikel 8.1.7.a WEB ontvang je, als je bent ingeschreven aan een 

entreeopleiding uiterlijk binnen vier kalendermaanden na aanvang van je opleiding 
advies over de voortzetting van je opleiding. 

2. Aan een besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel kan de onderwijsinstelling besluiten 
over te gaan tot ontbinding van de onderwijsovereenkomst. 

3. Ontbinding van de onderwijsovereenkomst, conform art. 11, lid e, is toegestaan als: 
a Je naar het oordeel van de onderwijsinstelling met inachtneming van je 

persoonlijke omstandigheden, onvoldoende vordering hebt gemaakt in je 
opleiding. 

b De onderwijsinstelling heeft gezorgd voor zodanige voorzieningen dat de 
mogelijkheden voor goede voortgang van jouw opleiding zijn gewaarborgd. 

4. Van de student waarvan de onderwijsovereenkomst op grond van het tweede lid is 
ontbonden, wordt de inschrijving voor de betreffende entreeopleiding aan de 
onderwijsinstelling beëindigd. Je kan je niet opnieuw voor die opleiding inschrijven. 

5. Tegen het advies, bedoeld in het eerste lid, staat binnen 10 werkdagen na het 
uitbrengen van het beroep open bij de Commissie van beroep voor examens. Het 
reglement van de commissie van beroep voor de examens is van toepassing. 

 
5.8 Bindend studieadvies basisberoepsopleiding, vakopleiding, 

middenkaderopleiding en specialistenopleiding 
 

1. Overeenkomstig artikel 8.1.7.a ontvang je, als je bent ingeschreven op een meerjarige 
opleiding op een basisberoepsopleiding, vakopleiding, middenkaderopleiding of 
specialistenopleiding, tussen de 9e en 12e studiemaand na aanvang van je opleiding 
advies over de voortzetting van je opleiding. Wanneer je bent ingeschreven op een 
éénjarige opleiding op een basisberoepsopleiding, vakopleiding, middenkaderopleiding 
of specialistenopleiding, ontvang je tussen de 3e en 4e studiemaand na aanvang van je 
opleiding advies over de voortzetten van je opleiding. 

2. Aan een besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel kan de onderwijsinstelling besluiten 
over te gaan tot ontbinding van de onderwijsovereenkomst. 

3. Ontbinding van de onderwijsovereenkomst, conform art. 11, lid e, is toegestaan als: 
a Je naar het oordeel van de onderwijsinstelling met inachtneming van je 

persoonlijke omstandigheden, onvoldoende vordering hebt gemaakt in je 
opleiding. 

b De onderwijsinstelling heeft gezorgd voor zodanige voorzieningen dat de 
mogelijkheden voor goede voortgang van jouw opleiding zijn gewaarborgd. 

4. Van de student waarvan de onderwijsovereenkomst op grond van het tweede lid is 
ontbonden, wordt de inschrijving voor de betreffende basisberoepsopleiding, 
vakopleiding, middenkaderopleiding of specialistenopleiding aan de onderwijsinstelling 
beëindigd. Je kan je niet opnieuw voor die opleiding inschrijven. 

5. Tegen het advies, bedoeld in het eerste lid, staat binnen 10 werkdagen na het 
uitbrengen van het advies beroep open bij de sectordirecteur. Als het advies door de 
sectordirecteur gehandhaafd blijft, kun je binnen 10 werkdagen na dagtekening van het 
besluit van de sectordirecteur, beroep aantekenen bij de commissie van beroep voor de 
examens. Het reglement van de commissie van beroep voor de examens is van 
toepassing. 
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6. Aventus behoudt zich het recht voor studenten van wie de onderwijsovereenkomst drie 

keer of vaker is beëindigd op grond van een negatief bindend studieadvies, niet toe te 
laten als de student zich opnieuw aanmeldt bij Aventus. 

 
5.9 Student en ouderbetrokkenheid 

 
1. Aventus vindt goed contact met je ouder(s)/verzorger(s) van groot belang en betrekt ze 

dan ook graag bij activiteiten en de voortgang van jouw studie. Met name voor wat betreft 
het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten ziet Aventus een belangrijke rol 
weggelegd voor je ouder(s)/verzorger(s). 

2. Als student kun je jouw studentdossier inzien in Trajectplanner en de Aventus app. Tot 
16 jaar hebben je ouders het recht om wijzigingen aan te vragen (bijvoorbeeld wanneer 
zij onjuistheden hebben opgemerkt in het studentdossier). Als je 16+ bent mag je zelf 
wijzigingen aanvragen. Wijzingen kunnen worden aangevraagd bij je ltb’er.  

3. Je bepaalt zelf of je je ouders toegang wilt geven tot jouw studentdossier via de Aventus app. 
Als je jonger bent dan 18 jaar dan staat het delen van gegevens met ouders standaard aan. 
Als je ouder dan 18 jaar bent staat dit standaard uit. Je kan dit gemakkelijk zelf aanpassen. 
Wanneer je je ouders de toegang tot je studentdossier hebt ontzegd betekent dit 
overigens niet dat je ouders niet langer geïnformeerd worden over zaken betreffende je 
studievoortgang (zie lid 3 en 4). 

4. Met betrekking tot de informatieverschaffing aan ouders van minderjarige studenten kiest 
Aventus ervoor om, in afwijking van de AVG en met instemming van de studentenraad, 
een leeftijdsgrens van 18 jaar te hanteren. Als je minderjarig bent (18-) wordt dus altijd 
contact opgenomen met je ouder(s) of verzorger(s) waar het gaat om zaken betreffende 
je studievoortgang, verzuimcontrole of een dringende reden (een dringende reden heeft 
betrekking op uitzonderlijke gevallen en informatievoorziening aan ouders mag pas 
plaatsvinden na toestemming van de sectordirecteur). Bijvoorbeeld bij te veel verzuim, 
formele waarschuwing(en), schorsing, verwijdering en/of een negatief studieadvies. 

5. Als je meerderjarig bent (18+) wordt er ook contact met je ouders(s) of verzorger(s) 
opgenomen over je studievoortgang als je daar toestemming voor hebt gegeven aan je 
ltb’er. Als je hier geen toestemming voor hebt gegeven kan er met toestemming van het 
CvB toch contact opgenomen worden met je ouders als er sprake is van een dringende 
reden. Een dringende reden heeft betrekking op uitzonderlijke gevallen. Het informeren 
van ouders van een meerderjarige student is afwijkend van het privacyreglement als je 
hier geen toestemming voor hebt gegeven, deze verantwoordelijkheid dragen wij dan 
ook over aan het CvB. 

6. Vanaf het moment dat je meerderjarig wordt, ben je zelf verantwoordelijk voor de 
betaling van de kosten. Maar als betaling uitblijft kunnen je ouders/verzorgers, tot je 21 
jaar wordt, nog financieel aansprakelijk worden gesteld voor o.a. de schoolkosten. 

 
5.10 Aanwezigheid 

 
1. De afspraken over aan- en afwezigheid en de meldprocedure kun je vinden in het op 

Thuis bij Aventus onder de tegel Verlof & Verzuim. 
2. Je bent verplicht de onderwijsactiviteiten volgens het geldende rooster te volgen, tenzij 

dit om zwaarwegende redenen niet van jou kan worden verwacht. 
3. De instelling verwacht van jou dat je op tijd, dat wil zeggen voor het begin van de 

onderwijsactiviteit, op de locatie aanwezig bent. 
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4. Je woont alle op het lesrooster vermelde onderwijsactiviteiten bij. Dit geldt niet voor de 

door of namens de teammanager vast te stellen afwijkingen en te maken 
uitzonderingen. 

5. Bij tijdig aangekondigde wijzigingen in het lesrooster kun je je in beginsel niet beroepen 
op andere afspraken buiten Aventus. 

6. Je wordt uiterlijk in de eerste week van het schooljaar (via Thuis bij Aventus) 
geïnformeerd over de voor dat schooljaar vastgestelde vakanties en vrije dagen. Voor 
zover mogelijk word je dan ook geïnformeerd over de te verwachten uitval van 
onderwijsactiviteiten in verband met studiedagen, vergaderingen, toets- en 
herkansingsperiodes enz. Het rooster voor een bepaalde onderwijsperiode wordt in 
principe tien werkdagen van tevoren bekend gemaakt. 

 
5.11 Bijzonder verlof 

 
Bijzonder verlof kan worden verleend wanneer sprake is van gewichtige omstandigheden. 
Hieronder worden verstaan: 

1. Bij huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van de student: 
maximaal twee dagen; 

2. Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig 
huwelijksjubileum van ouders of grootouders: één dag; 

3. Bij ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van de 
student: duur in overleg met sectordirecteur; 

4. Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste vier dagen; 
van bloed- en aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste twee dagen; van bloed- of 
aanverwanten in de 3e en 4e graad ten hoogste één dag; 

5. Bij verhuizing: één dag. 
 

Een aanvraag voor bijzonder verlof op grond van gewichtige omstandigheden moet minimaal 2 
dagen vooraf via de Aventus App of als dit niet mogelijk is uiterlijk twee dagen na het ontstaan 
van de verhindering, bij de teammanager worden ingeleverd. Bij de aanvraag dient een 
schriftelijk bewijs te worden overlegd. Voor verlof langer dan tien dagen is naast toestemming 
van de sectordirecteur ook toestemming nodig van leerplicht/Regionaal Meld en 
Coördinatiepunt (RMC). 

 
Naast bijzonder verlof op basis van gewichtige omstandigheden kan je, als je een bepaalde 
religie praktiseert, verlof aanvragen voor religieuze verplichtingen. Als richtlijn geldt dat 
hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Als je gebruik wilt maken van deze vorm 
van bijzonder verlof, moet jij, of bij minderjarigheid je ouders/verzorgers, dit minimaal twee 
dagen van tevoren schriftelijk aanvragen bij de teammanager. 

 
5.12 Ziekteverlof 

 
1. Als je jonger dan 18 bent en ten gevolge van ziekte verhinderd bent het onderwijs te 

volgen, moeten je ouders dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk op de ziektedag aan Aventus 
melden. Dit kan via de Aventus App. Indien je ouders geen toegang hebben tot de app 
dan kunnen je ouders je ook telefonisch ziekmelden op werkdagen tussen 08:00-17:00 
uur via het centrale telefoonnummer van Aventus (088-283 6887). 



18/25 

 

 

 
2. Als je 18+ bent en ten gevolge van ziekte verhinderd bent het onderwijs te volgen, moet 

je dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk op de ziektedag aan Aventus melden via de 
Aventus App of bij de daartoe aangewezen persoon. 

3. Bij herhaalde ziekmelding of langdurige ziekte kunnen jij en Aventus op basis van 
overleg en een gezamenlijke inspanning een inhaaltraject overeenkomen. 

 
5.13 Controle op (langdurige) afwezigheid 

 
1. Als je onder de werking van hoofdstuk II van de Wet op de studiefinanciering valt en 

gedurende een aaneengesloten periode van tenminste vijf weken zonder geldige reden 
niet aan het onderwijs hebt deelgenomen, maakt Aventus daarvan een aantekening en 
doet zij melding aan de Dienst Uitvoering Onderwijs, conform de in art. 8.1.7 Wet 
Educatie en Beroepsonderwijs genoemde voorwaarden. 

2. Als je onder de Leerplichtwet valt en zonder geldige reden les- of praktijktijd hebt 
verzuimd en dit verzuim plaatsvond gedurende zestien uren les- of praktijktijd in een 
periode van vier weken, geeft Aventus dit zonder uitstel door aan het Digitaal 
Verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 

3. Studenten boven de 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben, worden volgens 
dezelfde termijnen als leerplichtige studenten gemeld bij het Digitaal Verzuimloket van 
DUO. 

4. Aventus informeert de afdeling Leerplicht/RMC - van de gemeente waar de student 
woon- of verblijfplaats heeft – direct over de gegevens van studenten < 23 jaar die: 
• Nog niet beschikt over de zogenaamde startkwalificatie en die: 

o Het onderwijs of de educatie aan de instelling gedurende een aaneengesloten 
periode van tenminste een maand of een door Aventus te bepalen kortere periode 
zonder geldige reden niet meer volgt; 

o Bij de instelling wordt in- of uitgeschreven of van de instelling wordt verwijderd. 
5. Wanneer een niveau 1 of niveau 2 student van 18 jaar en ouder 4 weken achter elkaar 

ongeoorloofd afwezig is, wordt zijn toelage omgezet in een lening en wordt de toelage 
stopgezet als hij niet opnieuw naar school gaat. Aventus geeft deze informatie ook door 
aan de student. 

6. Als tijdens controle op (langdurige) afwezigheid blijkt dat je zonder geldige reden te vaak 
niet aan het onderwijs hebt deelgenomen, kan dit consequenties hebben, zoals: 
waarschuwing, schorsing of een verwijdering. In het geval van verwijdering wordt de 
onderwijsovereenkomst tussen jou en Aventus ontbonden (voor meer informatie hierover 
zie hoofdstuk 4 van dit studentenstatuut). 

 
5.14 Te laat komen 

 
1. De student verschijnt op tijd bij de onderwijsactiviteiten, tenzij aantoonbaar sprake is van 

overmacht. Dit laatste is in beginsel ter beoordeling van de docent. 
2. Als de student niet op tijd verschijnt bij de onderwijsactiviteiten kunnen lichtere of 

zwaardere disciplinaire maatregelen worden genomen (zie hoofdstuk 4: Waarschuwing, 
schorsing en verwijdering) 

3. De sectordirecteur bepaalt de verdere procedure rond het melden van te laat komen, het 
beoordelen van de eventuele overmacht en de mogelijke sancties. Deze regelingen 
worden aan alle betrokkenen verstrekt. 
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5.15 Excursies 

 
1. Onder excursies worden al die activiteiten verstaan die de opleiding voor groepen 

studenten in het kader van het opleidingsprogramma organiseert buiten de school. 
Kenmerkend is verder: er is een excursieleider aangewezen, een collectief programma 
en een collectief reisschema. Deze excursies zijn regulier onderdeel van de opleiding. 

2. De kosten van verplichte excursies zijn voor kosten van Aventus. 
3. De kosten van vrijwillige excursies zijn voor rekening van de student, met 

uitzondering van excursies in het kader van inburgering. Deze zijn voor de cursist 
gratis. Als je aan de excursieleider aangeeft deze kosten niet te kunnen of willen 
betalen, wordt jou een alternatief geboden. Aan het alternatieve programma zijn 
geen kosten verbonden. Met dit alternatieve programma kun je dezelfde leerdoelen 
bereiken, zodat je studievoortgang niet wordt belemmerd. 

4. Bij een excursie wordt met collectief of openbaar vervoer gereisd. Reizen met eigen 
vervoer is op eigen risico. Met de excursieleider wordt overleg gepleegd over de 
gemaakte kosten en de verdeling daarvan over allen die aan de excursie deelnemen. 

5. De excursieleider moet de excursie tenminste een maand van tevoren aankondigen, de 
kosten aangeven en er zorg voor dragen dat er voldoende begeleiding is. De termijn van 
een maand kan verkort worden tot een week als de actualiteit van een 
excursieonderwerp dit noodzakelijk maakt. De termijn van aankondiging moet in 
verhouding staan tot de kosten van de excursie. 

6. De teammanager geeft al aan het begin van enig schooljaar aan hoeveel de totale 
kosten voor excursies voor de betreffende opleiding(en) zullen bedragen. Als nog niet 
precies duidelijk is om welk bedrag het gaat, geeft de teammanager in ieder geval een 
redelijke schatting van het bedrag. 

7. Tijdens een excursie blijft de normale schoolverzekering van kracht. 
 

5.16 Buitenschoolse activiteiten 
 

1. Het is aan medewerkers van opleidingsteams toegestaan om – na overleg met de 
teammanager - activiteiten voor studenten te organiseren buiten het onderwijsrooster 
om. De organisator(en) moeten daarbij naar jou toe duidelijk aangeven dat deelname 
aan deze activiteit plaats vindt op eigen verantwoordelijkheid, dus buiten de 
verantwoordelijkheid van Aventus. 

2. Deze activiteiten kunnen aan jou niet verplicht worden gesteld. Wanneer je wel aan deze 
activiteiten meedoet moet je de kosten die dit met zich meebrengt zelf betalen. Aventus 
kan wel incidenteel een bijdrage ter beschikking stellen. 

 
5.17 Melding van voortijdig schoolverlaten 

 
De instelling stelt de gemeente (leerplicht/RMC) maandelijks op de hoogte van het voortijdig 
schoolverlaten van alle studenten die nog geen 23 jaar zijn en geen startkwalificatie hebben 
behaald. 
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6. GESCHILLEN, KLACHTEN EN BEROEP 
 

We doen er alles aan om je goed onderwijs te geven, met een goede organisatie eromheen. 
Maar het kan gebeuren dat je ergens niet tevreden over bent of ergens een klacht over hebt. 
Dat horen we graag van je! Aventus wil er alles aan doen om fouten te voorkomen, wanneer 
nodig te herstellen en klachten zo goed mogelijk af te handelen. Het is voor ons belangrijk dat 
je het laat weten wanneer je vindt dat iets niet goed gaat, dan kunnen we ervan leren! 
We vragen van je, je klacht of verbeterwens eerst te bespreken met de medewerker die naar 
jouw oordeel de klacht veroorzaakte. Gelukkig wordt het probleem dan in de meeste gevallen 
naar tevredenheid van iedereen opgelost. 
Blijft je klacht bestaan, blijf er dan niet te lang mee rondlopen. Dat is voor jezelf vervelend. 
Bovendien kan het zo zijn dat officiële termijnen verstrijken, waardoor je klacht niet meer geldig 
is. 
Algemene klachten kun je via het klachtenformulier op www.aventus.nl indienen of bij het 
service- en informatiepunt (receptie) van je school. Bij sommige klachten gelden speciale 
procedures. Hierover lees je meer in paragraaf 6.1. t/m 6.3 Kom je er niet uit, vraag dan aan je 
leertrajectbegeleiderbegeleider, teammanager of de vertrouwenspersoon, je daarbij te helpen. 

 
6.1 Klachtenregeling Aventus 

 
Uitgangspunt bij de behandeling van geschillen is dat je deze in eerste instantie bespreekt met 
de persoon met wie je een verschil van mening hebt, voordat je een klacht indient of in beroep 
gaat. Bij een geschil tussen jou en een personeelslid moet je dus samen met de betrokkene 
proberen in overleg tot een oplossing te komen. Je leertraject begeleider en/of de 
teammanager die verantwoordelijk is voor jouw opleiding kunnen daarbij mogelijk een 
bemiddelende rol spelen. 
Bij geschillen tussen jou en één of meer medestudenten onderling kan bemiddeling 
plaatsvinden via de leertrajectbegeleider of de teammanager. Wanneer er geen aanvaardbare 
oplossing wordt bereikt, kun je een klacht indienen conform de regeling, zoals beschreven in 
Klachtenregeling Aventus’. Dit reglement kun je vinden op ‘Thuis bij Aventus’ en op  
www.aventus.nl. 

 

Binnen de regeling wordt onderscheiden: 
• de behandeling van klachten door de sectordirecteur; 
• de behandeling van klachten door het college van bestuur; 
• het in beroep gaan bij de Klachtencommissie.* 

*Je mag de behandeling door de sectordirecteur en het college van bestuur ook overslaan en je direct 
wenden tot de Klachtencommissie. 

 
6.2 Klachtenregeling (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie 

 
Er is voor klachten over ongewenst gedrag een speciale regeling: de 
‘Klachtenregeling (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie’. Het gaat hier om 
klachten over ongewenst gedrag, voor zover het betreft gedragingen en beslissingen dan wel 
het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van de aangeklaagde binnen 
of in samenhang met de onderwijssituatie. 
Je kunt een klacht indienen over gedragingen van personeel of medestudenten die jij – of als 
je minderjarig bent tevens je ouders – ongewenst vindt. Dat ligt persoonlijk: wat de ene 

http://www.aventus.nl/
http://www.aventus.nl/
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persoon vervelend vindt wordt door een ander niet als storend ervaren. Hetzelfde geldt voor 
discriminatie en agressie. 
Belangrijk is dat je met klachten over ongewenst gedrag zo snel mogelijk naar je ltb’er of 
vertrouwenspersoon gaat. Op elke locatie is een vertrouwenspersoon; zie Thuis bij Aventus. 
Hij kan je verder helpen bij de behandeling van de klacht. Deze klachtenregeling kun je vinden 
op Thuis bij Aventus en ligt ter inzage bij de vertrouwenspersonen. 

 
6.3 Commissie van beroep voor de examens 

 
Bij de commissie van beroep voor de examens kun je in beroep gaan tegen beslissingen die 
genomen zijn door examinatoren of door de examencommissie. Hiervoor gelden bepalingen 
die je kunt vinden in het examenreglement. Voor de beroepsopleidingen hanteert Aventus 
eenzelfde reglement, het zogenaamde examenreglement mbo. Voor het Aventus Lyceum is 
een apart reglement. Beide documenten kun je vinden op Thuis bij Aventus. In het 
examenreglement staat de procedure beschreven. Bij de commissie van beroep voor de 
examens kun je ook in beroep gaan tegen een negatief bindend studieadvies. In hoofdstuk 5.6 
t/m 5.8 staat de procedure beschreven. Lees de desbetreffende procedure goed door als je in 
beroep wilt gaan. Je kunt daarmee voorkomen dat je eventueel te laat bent en de termijn voor 
het indienen van het beroep verstreken is. 
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7. KOSTEN 
 

7.1 Kosten van de opleiding 
Aventus onderscheidt 4 soorten kosten: 

1. Les- en cursusgelden: dit zijn wettelijke geregelde bijdragen die de student betaalt. 
2. Basisuitrusting school: dit zijn de benodigdheden die je nodig hebt om de opleiding 

te volgen en het examen te doen, denk aan verbruiksmaterialen en 
gereedschappen. De kosten zijn voor Aventus. 

3. Onderwijsbenodigdheden student: dit zijn onderwijsbenodigdheden die nodig zijn 
om lessen voor te bereiden of huiswerk te maken, denk aan boeken en een laptop. 
Ook gaat het om onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik, zoals sport- 
of werkkleding, schoeisel en persoonlijk beschermingsmateriaal. De kosten zijn 
voor de student. 

4. Vrijwillige bijdragen: dit zijn vrijwillige bijdragen voor activiteiten die de student niet 
nodig heeft om het diploma te halen, denk aan excursies. De student is niet 
verplicht om deel te nemen aan deze activiteiten. Deelnamekosten zijn voor de 
student. 

Het schoolkostenbeleid geeft meer inzicht in de spelregels rondom schoolkosten en 
beschrijft welke kosten voor rekening van de student zijn en welke kosten voor rekening van 
Aventus. Zo weet jij waar je aan toe bent als je start met een opleiding bij Aventus. Je vindt 
het schoolkostenbeleid op www.aventus.nl en op intranet (Thuis bij Aventus).  

 
7.2 Restitutie wettelijk verplicht cursusgeld bbl-opleidingen 

 
Aventus hanteert de regel dat volledige restitutie alleen mogelijk is als de inschrijving 
schriftelijk wordt beëindigd vóór de eerste lesdag waarop de lessen volgens roosterplanning 
beginnen. Bij tussentijds stoppen met de opleiding vindt er geen restitutie van het wettelijke 
verplicht cursusgeld plaats, met uitzondering van de hieronder expliciet benoemde situaties. 
De studentenadministratie van de centrale dienst Studentenservices is verantwoordelijk voor 
de uitvoering. 

 
Restitutie kan slechts plaatsvinden als voor jou aan een van de onderstaande criteria voldaan 
is. 

1. Restitueren (volledig) van wettelijk verplicht cursusgeld: 
Het cursusgeld wordt aan jou volledig gerestitueerd wanneer de inschrijving vóór de 
eerste lesdag volgens roosterplanning schriftelijk wordt ingetrokken. 

2. Restitutie in geval van overlijden: 
In geval van overlijden wordt het betaalde wettelijke verplicht cursusgeld direct 
gerestitueerd. Voor elke resterende maand van het schooljaar wordt 1/12 deel van het 
cursusgeld terugbetaald. 

3. Restitueren (gedeeltelijk) van wettelijke verplicht cursusgeld: 
Wanneer de student de opleiding eerder beëindigt wegens ernstige ziekte, bijzondere 
familieomstandigheden (ter beoordeling van de teammanager of sectordirecteur) dan 
wordt voor elke resterende maand van de cursusgeldperiode 1/12 deel van het wettelijke 
verplicht cursusgeld terugbetaald. Deze restitutie kan alleen schriftelijk worden 
aangevraagd. In geval van ernstige ziekte moet een medische verklaring worden 
ingevuld. Dit formulier is verkrijgbaar bij het service- en informatiepunt/de receptie en op 
Thuis bij Aventus. 

4. Restitueren (gedeeltelijk) van wettelijke verplicht cursusgeld door eerder behalen 
diploma: 

http://www.aventus.nl/
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Door afronding met diploma vóór de einddatum van de opleiding heb je recht op 
restitutie van een gedeelte van het wettelijke verplicht cursusgeld. De terugbetaling 
wordt berekend over de nog resterende maanden in de cursusgeldperiode minus twee 
te beginnen na het einde van de maand waarin de opleiding is afgerond. Voor elke 
maand, die volgens deze berekening overblijft, krijg je 1/10 deel van het cursusgeld 
automatisch terugbetaald. 

5. Restitutie bij overstap naar een voltijd-bol-opleiding: 
Als je tijdens een opleiding overstapt naar een voltijd-bol-opleiding, kan een aanvraag 
gedaan worden voor restitutie. Voor elke resterende maand van de cursusgeldperiode, 
volgend op de start van je voltijd-bol-opleiding, wordt 1/12 deel terugbetaald. Indien het 
gaat om een inschrijving bij een andere school wordt alleen terugbetaald na bevestiging 
start opleiding door de andere school die de voltijd-bol-opleiding verzorgt. 

6. Verrekening bij overstap naar vervolgopleiding hoger niveau: 
Er volgt een aanvullende factuur cursusgeld tot maximaal eenmaal het hoogste 
cursusgeldbedrag per schooljaar. 

7. Geen verrekening bij overstap naar andere opleiding lager niveau: 
Er vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats in geval van overstap naar een 
opleiding lager niveau. 

 
NB. Wettelijk verplicht cursusgeld is alleen van toepassing wanneer je op 1 augustus van 
betreffend schooljaar 18 jaar of ouder bent. 
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8. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN 
 

8.1 Aansprakelijkheid binnen de school 
 

1. Aventus is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissingen of schade die wordt toegebracht 
aan jou of je bezittingen, tenzij er sprake is van verwijtbaar gedrag, waaronder grove 
schuld of opzet van personeel van Aventus. Verminder de kans op schade door goed op 
je eigen spullen te letten en door gebruik te maken van de kluisjes. 

2. Als je letsel aan anderen of schade aan het schoolgebouw, leermiddelen of andere 
eigendommen van Aventus toebrengt, ben je voor die schade zelf aansprakelijk. Als je 
nog minderjarig bent, dan worden je ouders/verzorgers van het letsel of de schade op de 
hoogte gesteld. 

3. Aventus is niet aansprakelijk voor schade die je lijdt indien je met toepassing van artikel 
4.4. definitief van de onderwijsinstelling wordt verwijderd. Je hebt dan geen recht op 
terugbetaling van door jouw reeds betaalde kosten als bedoeld in artikel 7.2. 

 
8.2 Aansprakelijkheid op de bpv-plek 

 
1. Schade die tijdens de bpv zonder opzet door stagiairs wordt veroorzaakt behoort tot het 

bedrijfsrisico van het leerwerkbedrijf. Dat is wettelijk geregeld. 
2. Ook in gevallen waarin jou iets overkomt tijdens je stage is het bedrijf hiervoor 

aansprakelijk. Wanneer het bedrijf je goed geïnstrueerd heeft, op gevaren en risico's 
heeft gewezen, is het bedrijf niet aansprakelijk. 

3. Wanneer je roekeloos bent of niet volgens de instructies werkt, ben je zelf aansprakelijk. 
Een stagebedrijf kan jou in dat geval als persoon aansprakelijk stellen voor schade die jij 
hebt aangericht. 

 
8.3 Collectieve verzekeringen 

 
Ongevallenverzekering 
Aventus heeft een collectieve ongevallenverzekering. De dekking is van kracht: 
• tijdens de schooluren c.q. evenementen in schoolverband, maar ook gedurende één uur 

hiervoor en hierna, of zoveel langer als het rechtstreeks komen naar en het gaan van de 
genoemde schoolactiviteiten vergt; 

• gedurende stagewerkzaamheden, alsmede gedurende één uur hiervoor en hierna, of 
zoveel langer als het rechtstreeks komen naar en het gaan van de genoemde 
stagewerkzaamheden vergt. 

 
De dekking biedt vier rubrieken: 
• uitkering bij overlijden (A) 
• uitkering bij blijvende invaliditeit (B) 
• uitkering bij geneeskundige behandeling (C) 
• uitkering bij tandheelkundige hulp (D) 

 
Rubriek C en D gelden als zogenaamde ‘secundaire’ dekking. De verzekering is niet van 
kracht indien en voor zover schade wordt gedekt onder een andere verzekering, ook al is 
laatstgenoemde van jongere datum. Primair zal de ziektekostenverzekering van de student 
aangesproken dienen te worden bij schade ten gevolge van een ongeval. 
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De verzekering biedt werelddekking. 
De belangrijkste uitsluitingen zijn: 
• schade door opzet of bewuste roekeloosheid (van het slachtoffer); 
• het bewust in gevaar brengen van het leven of het lichaam (waaronder risicovolle 

activiteiten bijvoorbeeld bergbeklimmen, survival, karten); 
• door gewapend conflict en vechtpartijen (anders dan uit zelfverdediging); 
• tijdens plegen misdrijf; 
• tijdens dronkenschap, opwekkende of verdovende middelen en misbruik van 

geneesmiddelen; 
• schade door of met een motorrijtuig (beperkte dekking). 

 
Outdoor verzekering 
De Outdoor verzekering is alleen voor studenten en medewerkers van de opleidingen 
Veiligheid & Vakmanschap (VEVA) en Sport en Bewegen. 
Excursies met outdoor sporten worden uitgesloten, behalve voor studenten en medewerkers 
van opleiding VEVA en Sport en Bewegen 

 
Reisverzekering 
De reisverzekering is minimaal, heeft een eigen risico en heeft een secundaire dekking. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer informatie? 
Kijk op aventus.nl 
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