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Aanvulling Deelnemersstatuut Zadkine inzake veiligheid 

ZFB, mei 2011 

A. Algemene bepalingen 

 

Artikel 2 Begripsbepalingen 

 

Strafbare feiten: Alle handelingen en gedragingen die op grond van enige Nederlandse  

   wettelijke bepaling als misdrijf of overtreding strafbaar zijn gesteld. 

 

D. Dagelijkse gang van zaken op school 

 

Artikel 19 Dagelijkse gang van zaken op school 

 

- Deelnemers houden zich in de schoolgebouwen, de schoolterreinen en bij (buiten)schoolse 

activiteiten aan de voorschriften die op school gelden, waaronder de regels die zijn vastgelegd in dit 

statuut. 

 

- De deelnemer gedraagt zich fatsoenlijk. Wederzijds respect geldt daarbij te allen tijde als 

uitgangspunt. 

 

- Een ieder is verplicht de door hem of haar gebruikte ruimtes opgeruimd achter te laten. 

 

- Deelnemers mogen binnen de school geen wapens, op echt gelijkende wapens, vuurwerk, drugs 

en/of alcoholhoudende drank gebruiken, in hun bezit hebben, dan wel verhandelen. Evenmin is het 

toegestaan zich onder invloed van drank en drugs binnen de school en op de schoolterreinen te 

begeven.  

 

- Deelnemers mogen geen beeldopnamen maken van toets- en /of examenopgaven, noch deze 

(digitaal) verspreiden.  

 

- Deelnemers mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen geen beeldopnamen 

maken van medewerkers of van deelnemers noch deze (digitaal) verspreiden. 

 

Schade 

 

Artikel 

 

- Het bevoegd gezag aanvaardt geen wettelijke aansprakelijkheid voor: 

o schade die wordt toegebracht aan bezittingen en eigendommen van deelnemers; 

o verlies van bezittingen en/of eigendommen van deelnemers die in of bij de school, 

gedurende of na schooltijd zijn kwijtgeraakt dan wel gestolen ( bij voorbeeld uit kluisjes, 

kasten en/of lockers). 

 

- Indien een deelnemer schade toebrengt aan het schoolgebouw, aan de leermiddelen die zich daar 

bevinden, aan andere bezittingen van het bevoegd gezag of aan andere onder het beheer van het 

bevoegd gezag vallende zaken, dan wordt die schade hersteld op kosten van de deelnemer die de 

schade heeft veroorzaakt of indien deze minderjarig is, op kosten van zijn/haar ouders. 
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F. Maatregelen en straffen 
 

Artikel 

 

- De volgende maatregelen kunnen worden genomen: 

o Door de docent 

� verwijdering uit de les (zie art. F.24.1); 

� inhalen gemiste lessen; 

� opruimen van gemaakte rommel, verwijderen van aangebrachte graffiti; 

� een waarschuwing (mondeling / schriftelijk); 

� het schriftelijk c.q. mondeling ontzeggen van deelname aan bepaalde activiteiten; 

 

o Door de schoolleiding 

� teamleider 

• kortstondige verwijdering van opleiding, locatie of branche (ten hoogste 

één dag); 

 

� onderwijsleider 

• schorsing voor de duur van in eerste aanleg maximaal vijf schooldagen 

Deze wordt schriftelijk vastgelegd voor de deelnemer en in geval van 

minderjarigheid ook voor zijn/haar ouders. De schorsing kan in 

voorkomende gevallen met vijf dagen worden verlengd of voor de tijd 

die verder onderzoek vereist (zie art. F.26.4); 

 

� Door de directeur 

• definitieve verwijdering van de school (zie art. F.28). 

 

- Een deelnemer die de goede voortgang van de onderwijsactiviteit verstoort, is verplicht de les te 

verlaten zodra de docent hem/haar dit opdraagt. Hij/zij moet zich afhankelijk van de instructies door 

de docent gegeven, vervolgens direct melden bij de schoolleiding of zich aan het einde van het 

lesuur melden bij de docent. 

 

- Indien een deelnemer meent dat hem/haar ten onrechte een maatregel door de docent of 

schoolleiding is opgelegd, dient de deelnemer zijn klacht ter zake aan de leidinggevende van de 

betreffende functionaris ter beoordeling voor te leggen. Als de deelnemer niet tevreden is met de 

beoordeling door deze leidinggevende kan hij/zij dit met een voor beroep vatbare beslissing van de 

branchedirecteur aan de Interne Geschillencommissie Deelnemers (zie G. Klachten, Bezwaar en 

Beroep) ter beoordeling voorleggen. Indien sprake is van een maatregel van het College van 

Bestuur kan de deelnemer zich onmiddellijk kan wenden tot de Interne Geschillencommissie 

Deelnemers. 

Artikel 28 Verwijdering deelnemer van de instelling 

 

- Gronden voor definitieve verwijdering van Zadkine zijn onder meer: 

o het zich schuldig maken aan ernstig wangedrag, een verstoorde relatie met de school tot 

gevolg hebbend; 
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o bij herhaling de voorschriften van de school overtreden; 

o het niet tijdig, dat wil zeggen niet overeenkomstig de hiertoe in wet- en regelgeving 

bepaalde tijdstippen, inleveren van de onderwijskaart en overige bij de inschrijving wettelijk 

voorgeschreven bescheiden; 

o geweldpleging, dreigen met en/of uitlokken van geweld; 

o fraude; 

o ongewenste (seksuele) intimidatie op enigerlei wijze; 

o racistische gedragingen en/of uitlatingen; 

o pesten en/of treiteren van andere deelnemers of personeelsleden; 

o diefstal en/of heling; 

o langdurig ongeoorloofd verzuim zoals omschreven in opleidingswijzer; 

o bezit, handel en/of gebruik van verdovende middelen en/of het gebruik van 

alcoholhoudende drank; 

o het in bezit hebben, dan wel gebruiken en/of verhandelen van wapens. 

 

Strafbare feiten en controle 

 

Artikel 

 

- Ingeval een deelnemer zich binnen één der locaties van Zadkine of de directe omgeving hiervan 

schuldig maakt aan het plegen van een strafbaar feit, doet de schoolleiding hiervan namens het 

College van Bestuur melding c.q. aangifte bij de politie. 

 

- Wapens en voorwerpen, die zijn vermeld in artikel 2 van de Wet wapens en munitie (inclusief op 

echt gelijkende wapens), die in het bezit van een deelnemer binnen één van de locaties van 

Zadkine of de directe omgeving, een politiefunctionaris dan wel een medewerker van Zadkine 

ingenomen om vervolgens te worden ingeleverd bij de politie. 

 

- Wanneer er aangifte is gedaan van een strafbaar feit worden de ouders van de minderjarige 

deelnemer hiervan in kennis gesteld. 
 

- De schoolleiding is bevoegd ter controle op de naleving van de verbodsbepalingen (wapens, drugs 

en verboden vuurwerk): 

� de door deelnemers meegevoerde voorwerpen op de aanwezigheid van verboden 

voorwerpen te controleren mits deze hierover door middel van de onderwijsovereenkomst 

of anderszins geïnformeerd is; 

� de door de deelnemers in gebruik zijnde kasten of lockers op de aanwezigheid van 

verboden voorwerpen te controleren. 

 

Het recht op privacy 

 

Artikel 

 

- Gegevens van deelnemers worden opgenomen in een deelnemersbestand en/of dossier. Deze 

zijn toegankelijk voor hen die toestemming hebben gekregen van de directeur of het bevoegde 
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gezag. De rechten die de deelnemer heeft op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens 

worden vastgelegd in een Privacyreglement. 

 

- Een deelnemer en in geval van minderjarigheid de ouders, kan/kunnen de gegevens in het 

bestand/dossier inzien die over hem/haar en/of zijn/haar ouders genoteerd zijn en waar nodig aan 

de – door de directeur aangewezen – personen voorstellen doen om correcties aan te brengen. 

 

- De gegevens worden slechts aan anderen dan de deelnemer of diens ouders verstrekt, als dit in 

het belang van het onderwijs aan de betrokken deelnemer is, indien er een wettelijke plicht voor 

bestaat, of met toestemming van de betrokken deelnemer, of bij diens minderjarigheid van zijn/haar 

ouders 

 

Vrijheid van meningsuiting 

 

Artikel 

 

- Deelnemers zijn vrij hun mening te uiten mits die niet in strijd is met de goede gang van het 

onderwijs en de regels van de school. 

 

- Deelnemers dienen elkaars mening en die van anderen te respecteren. 

 

- Uitingen (met inbegrip van digitale uitingen) die discriminerend of beledigend zijn, worden niet 

toegestaan, zoals vastgelegd is in de “Procedure inzake Seksuele Intimidatie, Discriminatie, 

Agressie en Geweld”.  

 

- Indien er daartoe aangewezen borden in de school zijn, kunnen deelnemers uitingen of 

mededelingen welke zij van belang achten, zonder voorafgaande toestemming ophangen, voor 

zover deze niet discriminerend, aanstootgevend of beledigend van aard zijn. In voorkomende 

gevallen kan de locatieverantwoordelijke functionaris bepalen dat de persoon verantwoordelijk voor 

het ophangen van uitingen en/of mededelingen haar/zijn naam daaronder aangeeft, of dat 

opgehangen informatie dient te worden verwijderd. 


