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STUDENTENSTATUUT ‘O NDERWIJS MAAK JE SAMEN’
Je gaat naar school en daar krijg je onderwijs. Natuurlijk, dat mag je verwachten van het Alfa-college.
Wij vinden dat onderwijs echt gaat leven als iedereen er zich voor inzet. Studenten, docenten en
medewerkers van het Alfa-college maar ook stagebedrijven en instanties: samen maken we een
leeromgeving waarin iedereen zijn talenten ontwikkelt. Daarom zeggen wij: “Onderwijs maak je
samen”. Daar horen ook afspraken bij hoe we met elkaar omgaan en samenwerken. Deze afspraken
kun je terugvinden in diverse documenten, zoals je studie- en locatiegids, de Algemene
Voorwaarden, de veilige school, enz. De belangrijkste afspraken uit die documenten hebben wij
verzameld en beschreven in dit studentenstatuut.
De Studentenraad van het Alfa-college heeft ingestemd met dit studentenstatuut, vervolgens is het
vastgesteld door het College van Bestuur. Als het statuut inhoudelijk wordt aangepast, wordt dit ter
instemming aan de Studentenraad voorgelegd.
WETTELIJKE REGELS
Het Alfa-college is een ROC, een Regionaal Opleidingen Centrum. Net als andere ROC’s moeten wij
voldoen aan de bepalingen in de wet. Deze zijn met name beschreven in de Wet Educatie en
Beroepsonderwijs (WEB). De inspectie onderzoekt regelmatig of wij ons aan de wet houden.
HUISREGELS
Op elke locatie gelden huisregels. De regels kunnen per locatie een beetje verschillen. Wat wel voor
alle vestigingen geldt: elke locatie beschouwen we als ons thuis, waar we met respect met elkaar
omgaan en netjes zijn in het gebruik van materialen. Net zoals je dus thuis zou doen.
De regels die gelden voor jouw opleidingslocatie zijn vermeld:
• in de locatiegids en in je studiegids;
• in de Algemene Voorwaarden die deel uitmaken van je onderwijsovereenkomst;
• op borden in en rondom het schoolgebouw;
• op AlfaConnect.
VEILIGE SCHOOL
We willen een veilige school zijn waar je je thuis voelt. Als je iets meemaakt op school wat je niet
prettig vindt of waar je je niet veilig bij voelt, bespreek dit dan met je mentor of met de coördinator
veilige school op jouw locatie.
Op bijna elke locatie zijn medewerkers van de beveiliging aanwezig.
Het Alfa-college staat niet toe dat een student (online) pestgedrag vertoont of geweld pleegt. Als een
student grenzen overschrijdt, dan kunnen we overgaan tot waarschuwingen of straffen (bijvoorbeeld
schorsen of verwijderen van school). In ernstige gevallen zal de politie worden ingeschakeld.
SOCIAL MEDIA
Ook voor online-gedrag gelden regels waar jij je als student, net zoals alle medewerkers van het Alfacollege, aan moet houden. Wat je volgens de wet niet in het dagelijkse leven mag, mag je ook niet
online doen. Je mag bijvoorbeeld niet online bedreigen, of foto’s of filmpjes maken en verspreiden
van anderen als die daar geen toestemming voor hebben gegeven. Of iemand anders naam
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gebruiken voor het versturen van vervelende mailtjes. Op ons studentenportaal op AlfaConnect vind
je meer informatie.
COMMUNICATIE
Als student heb je vooral contact met je mentor (coach). Voor vragen of problemen die te maken
hebben met je opleiding of met je persoonlijke situatie kun je bij je mentor terecht. Je mentor kan je
zelf verder helpen of kan je verwijzen naar de juiste medewerker/instantie voor meer
gespecialiseerde begeleiding.
Als je niet terecht kunt bij je mentor, kun je contact opnemen met de opleidingsmanager. De
opleidingsmanager is verantwoordelijk voor een aantal opleidingen op jouw locatie.
MEDEZEGGENSCHAP /STUDENTENRAAD
Het Alfa-college heeft een actieve Studentenraad die bestaat uit negen leden. Zij komen van alle
locaties van het Alfa-college.
Het College van Bestuur legt besluiten die voor studenten van belang zijn, ter informatie, advisering
of instemming voor aan deze raad. Ook kunnen studenten zelf bepalen waarover ze met het College
van Bestuur willen spreken. Op deze wijze wordt vormgegeven aan het recht op medezeggenschap
van studenten.
De Studentenraad vergadert zelf meestal een keer per 14 dagen en heeft regelmatig overleg met het
College van Bestuur, de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad.
Elke student van het Alfa-college kan zich kandidaat stellen voor de Studentenraad. Als er meer
kandidaten zijn dan plaatsen in de raad, dan worden er verkiezingen gehouden. Leden van de
Studentenraad ontvangen een vergoeding voor elke vergadering die ze bijwonen, een iPad in
bruikleen en vrijstelling voor twee dimensies van Burgerschap.
VERBOD OP ROKEN
Het is verboden om te roken in alle gebouwen en daarbij behorende terreinen van het Alfa-college.
Daarmee willen wij een bijdrage leveren aan de rookvrije generatie.
GEZICHTSBEDEKKENDE KLEDING
Zoals vastgelegd in de wet mogen studenten in de schoolgebouwen, op de schoolterreinen en tijdens
onderwijsactiviteiten op school of bij een leerbedrijf geen gezichtsbedekkende kleding dragen.
AAN- EN AFWEZIGHEID
1. Je moet bij alle lesuren zoals opgenomen in je lesrooster in de klas aanwezig zijn. Dit wordt
bijgehouden in Eduarte, het studentvolgsysteem.
2. Uiteraard kunnen er redenen zijn waarom je niet op school kunt zijn. Maar dat zijn er slechts
een paar. Als je bijvoorbeeld ziek bent, heb je een geldige reden om niet aanwezig te kunnen
zijn. Dat geldt ook in geval van overlijden van een familielid of geboorte van je kind. In deze
gevallen moet je dat wel melden op school volgens de procedure zoals beschreven in de
locatiegids. In alle andere gevallen moet je op school aanwezig zijn. Bezoeken aan de dokter,
tandarts, sociale dienst, enz. moeten buiten lesuren plaatsvinden.
3. Ben je er niet, dan wordt dit geregistreerd in Eduarte als ongeoorloofd afwezig:
• ben je jonger dan 18 jaar dan moeten wij dit als school verplicht melden bij de
leerplichtambtenaar;
• ben je ouder bent dan 18 jaar dan moeten wij dit melden bij het RMC. Veel afwezigheid
kan ook gevolgen hebben voor je studiefinanciering.
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Als school kunnen we bij ongeoorloofde afwezigheid besluiten om de
onderwijsovereenkomst met jou te beëindigen.
PRIVACY
1. Het Alfa-college gaat zorgvuldig om met alle (persoons)gegevens die de school van jou heeft
gekregen. Op AlfaConnect kun je lezen hoe het Alfa-college dit doet.
2. Zolang je nog geen 18 jaar bent informeren wij jouw ouders/verzorgers over je
studievoortgang en nodigen we hen uit voor bijvoorbeeld de ouderavond.
3. Wij zullen nooit gegevens met anderen delen zonder toestemming van jou, tenzij de wet ons
verplicht jouw gegevens te leveren aan een andere instantie, zoals de Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO).
STUDIEADVIES IN STUDIEJAAR 1
1. Alle studenten die in het 1e jaar van hun opleiding zitten, krijgen een studieadvies van de
opleidingsmanager. Dit studieadvies kan positief of negatief zijn. In geval van een positief
advies ben je het eerste jaar goed bezig geweest en kun je doorgaan met je opleiding. Bij een
negatief advies volgt er altijd een gesprek met jou over de voorwaarden waaronder jij je
studie eventueel kunt voortzetten.
2. Als je een Entree of 1-jarige opleiding volgt, krijg je dat advies na 4 maanden, anders na 9
maanden. Je hebt dan eerder in het schooljaar al een signaal van de opleiding ontvangen
waarin ze aangeven dat je bepaalde onderdelen in je studie moet verbeteren om later in het
schooljaar geen negatief advies te krijgen. Dit heet een voorlopig negatief advies. In dat geval
ontvang je altijd een studievoortgangscontract, waarin staat welke punten je moet
verbeteren. Als je die verbetering dan laat zien, zul je alsnog een positief studieadvies krijgen
en kun je doorgaan met je opleiding. Toon je deze verbeteringen niet dan zal de opleiding jou
een negatief advies geven en moet je stoppen met je opleiding. Maar voordat je een negatief
advies ontvangt, krijg je dus altijd eerst een laatste kans om te laten zien dat je wel geschikt
bent voor de opleiding door de afspraken in een studievoortgangscontract na te komen.
3. Als je het niet eens bent met het advies mag je daarover beroep aantekenen bij de
Commissie voor beroep van de examens. Je moet dan natuurlijk wel met goede redenen
komen om aan te tonen waarom je denkt dat dit advies onterecht was.
4. Als je moet stoppen met je opleiding kan het Loopbaancentrum (LBC) je verder helpen met
een keuze voor een andere opleiding.
ONDERWIJSOVEREENKOMST
1. Bij het begin van je opleiding sluiten jij en het Alfa-college een overeenkomst. Die
overeenkomst wordt door jou en het Alfa-college ondertekend. Als je jonger dan 18 jaar
bent, ondertekent een ouder of verzorger met jou.
2. Door het tekenen van deze overeenkomst beloof jij dat je goed je best gaat doen. Het Alfacollege belooft dat het zal zorgen dat alles voor jouw opleiding goed geregeld is om zo voor
jou een uitdagende leeromgeving te bieden. Dit staat dan ook in de algemene voorwaarden,
die samen met de overeenkomst de onderwijsovereenkomst vormen.
3. In de algemene voorwaarden staan ook nog andere bepalingen. Deze bepalingen gaan over:
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•
•
•
•
•
•
•
•

de extra ondersteuning die je kunt krijgen als je een handicap, beperking, stoornis of
ziekte hebt;
waar je je klachten kunt indienen;
je gedrag en de eventuele consequenties daarvan;
schorsen en verwijderen wanneer je je vaak en/of ernstig misdraagt;
de resultaten in je opleiding en wat er gebeurt wanneer die resultaten niet voldoende
zijn;
wat je moet doen wanneer je niet aanwezig kunt zijn;
eventuele financiële gevolgen van schade die jij of het Alfa-college lijdt;
alle mogelijke redenen om te besluiten om de overeenkomst tussen jou en het Alfacollege te beëindigen.

4. De Algemene Voorwaarden, die onderdeel zijn van de onderwijsovereenkomst, kun je hier
bekijken of downloaden.
PRAKTIJKOVEREENKOMST
1. In je opleiding is het leren van vaardigheden in de beroepspraktijk een belangrijk onderdeel.
Dit heet beroepspraktijkvorming (BPV). Daarvoor sluiten jij, het Alfa-college en het leerbedrijf
waar jij je BPV-periode doorbrengt, een overeenkomst af.
2. Wanneer je een BBL-opleiding volgt moet je zorgen dat je vóór 31 december van dat
schooljaar waarin je bent gestart met je opleiding een werkplek bij een leerbedrijf hebt
geregel. Anders moet je stoppen met deze BBL-opleiding.
3. Door het tekenen van de overeenkomst spreken jij, de school en het leerbedrijf af, dat
iedereen zijn best zal doen om jouw BPV-periode tot een succes te maken. Wat daarvoor
nodig is, staat in de algemene voorwaarden die samen met de overeenkomst de
praktijkovereenkomst vormen.
4. De bepalingen in de algemene voorwaarden gaan o.a. over:
• inhoud en inrichting van de BPV;
• wat het leerbedrijf, de school en jij moeten doen om jouw BPV-periode tot een succes te
maken (de zogenaamde ‘inspanningsverplichtingen’);
• gedrag, veiligheid en aansprakelijkheid in geval van schade;
• wat er moet gebeuren als zich problemen of conflicten voordoen tijdens jouw BPVperiode;
• jouw inzagerecht in informatie die met jouw BPV-periode te maken heeft en dat school
en leerbedrijf zorgvuldig omgaan met jouw privégegevens;
• redenen om jouw BPV-periode te beëindigen.
5. De algemene voorwaarden die onderdeel zijn van de praktijkovereenkomst, kun je hier
bekijken of downloaden.
KLACHTEN
1. Als je ontevreden bent over de wijze waarop je behandeld wordt of over de beoordeling van
een examen, dan kun je dat uiteraard aangeven.
2. Heb je een klacht, bespreek deze dan eerst met je mentor. Kan de mentor je klacht niet
oplossen, dan kun je contact opnemen met jouw opleidingsmanager. Komen jullie er samen
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niet uit dan heb je de mogelijkheid om je klacht voor te leggen aan een van de drie
onafhankelijke commissies.
3. Tot welke commissie jij je wendt, hangt af van de inhoud van je klacht.
4. Heeft de klacht betrekking op een examen dan ga je eerst naar de sub-examencommissie en
daarna naar de Commissie van de Beroep voor de Examens. Informatie over beide
commissies en hoe deze te bereiken vind je hier.
5. Voel je je gediscrimineerd, word je seksueel geïntimideerd of gepest? Je klacht over een van
deze vormen van sociale onveiligheid kun voorleggen aan de Landelijke Klachtencommissie
voor het christelijk onderwijs. Hier vind je nadere informatie over deze commissie.
6. Heb je geen klacht die thuishoort bij de commissies die genoemd zijn bij 4 en 5 hierboven?
Dan kun je naar de Klachtencommissie Alfa-college. Verdere informatie over deze commissie
vind je hier.
ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER)
1. Binnen het Alfa-college heeft iedere opleiding een Onderwijs- en Examenregeling. Dit
document staat ook wel bekend als de OER. In de OER kun je informatie vinden over de
opbouw van je opleiding en welke kennis en vaardigheden je opdoet tijdens je opleiding. In
de OER wordt ook het examenplan van je opleiding uitgelegd. In het examenplan staat wat jij
moet doen om het diploma te behalen.
2. De OER van je opleiding kun je vinden in ‘Mijn Studiegids’ op AlfaConnect. Zorg dat je op de
hoogte bent van de inhoud van de OER van je opleiding.
EXAMENREGLEMENT
1. Het examenreglement geldt voor alle opleidingen van het Alfa-college. Het
examenreglement is onderdeel van de OER. In het examenreglement kun je onder andere
informatie vinden over:
• regels die horen bij de examinering;
• de uitvoering van de examens;
• hoe de examens tot stand komen, hoe ze worden beoordeeld en hoe lang het
maximaal mag duren voordat jij je cijfer of beoordeling krijgt;
• de klachtenregeling van het Alfa-college.
2. Het Examenreglement van het Alfa-college kun je vinden in ‘Mijn Studiegids’ op AlfaConnect.
STUDIEWIJZER
De studiewijzer is een (digitaal) programmaboekje voor de opleiding die je volgt. In de studiewijzer
kun je onder andere informatie vinden over:
• het programma van de opleiding inclusief de keuzedelen;
• wat je nodig hebt om de opleiding te kunnen volgen (benodigdheden);
• informatie over de digitale systemen zoals AlfaConnect en Eduarte;
• hoe je studievoortgang binnen het Alfa-college wordt gemeten en wat de gevolgen
zijn wanneer je studievertraging oploopt;
• begeleiding bij je opleiding.
De Studiewijzer van je opleiding kun je vinden in ‘Mijn Studiegids’ op AlfaConnect. Als daar geen
Studiewijzer staat, vraag dan je mentor waar je de Studiewijzer kan vinden op AlfaConnect.
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BEGELEIDING OP HET ALFA-COLLEGE
1. Wanneer je begint aan je opleiding krijg je een mentor toegewezen. De mentor is je eerste
aanspreekpunt over zaken die over je opleiding gaan. Met hem of haar bespreek je onder
andere je toekomstplannen (vervolgopleiding of richting werk) en studieresultaten.
2. Voor extra begeleiding of ondersteuning kan je terecht bij het loopbaancentrum (LBC) op je
locatie. Het LBC biedt extra hulp en begeleiding wanneer je bijvoorbeeld last hebt van fysieke
of psychische klachten.
3. Als je vanwege een beperking of handicap ondersteuning nodig hebt, wordt samen met jou
een begeleidingsplan opgesteld. In dit begeleidingsplan wordt vastgelegd welke
ondersteuningsbehoefte jij hebt om je opleiding tot een succes te maken. Soms wordt
daarbij ook ondersteuning van buiten de school ingeschakeld.
4. Als je extra ondersteuning of lessen nodig hebt, moet dit schriftelijk worden vastgelegd. Dit
gebeurt in Eduarte.
5. Als je een BOL-opleiding volgt heb jij recht op vier coachgesprekken in het eerste jaar. Na het
eerste jaar heb je recht op twee coachgesprekken per studiejaar.
6. Als je een BBL-opleiding volgt heb je recht op één coachgesprek per studiejaar.
7. Als je op stage gaat krijg je een BPV-gids. Hierin staat informatie over de begeleiding en
werkzaamheden bij je leerbedrijf.
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