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1 MBO LIFE SCIENCES
Dit studentenstatuut is in de eerste plaats bedoeld voor jou als student, omdat hierin wordt verteld wat jouw
rechten en plichten zijn. Een aantal van deze algemene regels gelden niet alleen voor jou, maar voor iedereen
binnen MBO Life Sciences. Zoals het respectvol omgaan met elkaar, het respecteren van de privacy van anderen,
gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de algemene fatsoensnormen en het op verantwoorde wijze
omgaan met eigendommen van MBO Life Sciences. In de opleiding worden ook afspraken gemaakt hoe we met
elkaar omgaan op school en in de praktijk.
De rechten en plichten zijn voor een groot deel ook beschreven in andere documenten die voor jou zijn bedoeld.
Het gaat dan om de volgende documenten:






Onderwijsovereenkomst MBO (Friesland College of Nordwin college)
Onderwijs- en examenregeling MBO (afgekort OER)
Toelatingsregeling MBO (MBO Life Sciences)
Examenreglement MBO Life Sciences (gecombineerd Friesland College en Nordwin college)
BPV-overeenkomst MBO (MBO Life Sciences)

1.1 Twee scholen
MBO Life Sciences is een samenwerkingsverband tussen het Friesland College en Nordwin College. Beide scholen
combineren opleidingen op het gebied van food, laboratorium, water, milieu en techniek. Hierdoor ontstaan
nieuwe krachtige en unieke opleidingsmogelijkheden. Ondanks dat dit een combinatie van twee scholen is, sta je
ingeschreven bij één van de scholen. Je krijgt dan ook een onderwijsovereenkomst van de school waar je staat
ingeschreven.

1.2

Onderwijsovereenkomst

Voordat je een opleiding start bij MBO Life Sciences, onderteken je een onderwijsovereenkomst (OOK). Zoals
hiervoor aangegeven, ontvang je een OOK van de school waar je staat ingeschreven. In de OOK staan de algemene
afspraken tussen jou en de school over de opleiding die je gaat volgen. Als je jonger dan 18 jaar bent bij het begin
van een opleiding, dan moet één van je ouders/wettelijke vertegenwoordigers deze overeenkomst ook
ondertekenen. MBO Life Sciences heeft in de onderwijs- en examenregeling (OER) beschreven hoe de school de
opleiding organiseert en examens afneemt. Dit studentenstatuut en de onderwijs- en examenregeling horen bij
de onderwijsovereenkomst. Het is belangrijk dat je de inhoud kent als je de onderwijsovereenkomst tekent. Het
studentenstatuut geldt in en buiten de schoolgebouwen en –terreinen, voor zover dat verband houdt met de
schoolsituatie. Het geldt ook voor excursies en stage.

1.3 Uitgangspunten MBO Life Sciences
Je volgt een opleiding die afgestemd is op jouw doel: wat wil je worden, wat moet je daarvoor weten en kunnen
én welk diploma wil je halen. Dit stel je aan het begin van je opleiding vast, samen met je docent/coach. Vervolgens
ga je werken aan opdrachten die voor jou relevant, nodig en uitdagend zijn. Aan de hand van de ervaringen die je
hiermee opdoet, leer je jezelf kennen, ontdek je welke vaardigheden je nog mist en welke kennis en vaardigheden
je je nog eigen moet maken. Zo werk je toe naar een erkend diploma, certificaat of bewijs van deelname.
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Het onderwijs vindt plaats op locatie van het Nordwin college in een fysiek en sociaal veilige en uitdagende
leeromgeving. Iedereen is hiervoor verantwoordelijk: personeel en studenten. MBO Life Sciences is een algemeenbijzonder samenwerkingsverband: het onderwijs is toegankelijk voor iedereen, ongeacht levensbeschouwing.

1.4 Vaststellen en wijzigen van dit statuut
De stuurgroep van MBO Life Sciences, een vertegenwoordiging van het College van bestuur van het Friesland
College en het Nordwin College, heeft dit statuut vastgesteld na instemming van beide studentenraden. Het
statuut wordt elke jaar opnieuw vastgesteld.

1.5 Toelating
In de Wet educatie en beroepsonderwijs (Web) is aangegeven aan welke voorwaarden je moet voldoen om je
voor een opleiding in te kunnen schrijven. Deze wettelijk eisen zijn gebruikt als uitgangspunt bij de formulering
van toelatingsvoorwaarden die MBO Life Sciences hanteert. In de notitie ‘toelatingsbeleid MBO Life Sciences’ kun
je precies nalezen of er specifieke toelatingsvoorwaarden gelden voor de verschillende leertrajecten en welke
voorwaarden dat zijn. Deze toelatingsvoorwaarden kun je vinden op de website van MBO Life Sciences.

1.6 Kennismakingsgesprek/intakegesprek
Naast de wettelijke toelatingseisen is het bij MBO Life Sciences gebruikelijk om met iedereen die zich ingeschreven
heeft een kennismakingsgesprek/intakegesprek te houden. Tijdens dit gesprek worden verwachtingen verhelderd,
wordt jouw motivatie besproken, de manier van werken toegelicht en kan informatie worden gegeven over
specifieke aspecten van bepaalde leertrajecten.

1.7 Verdere kennismaking
Bij de start van je leertraject krijg je een introductie. Tijdens de introductie hoor je wie je docent/coach is, word je
wegwijs gemaakt binnen MBO Life Sciences en word je geïnformeerd over de wijze waarop wij het onderwijs en
de praktijk vormgeven.
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2 WEDERZIJDSE VERWACHTINGEN
2.1

Onderwijs

Wij vinden dat je als student recht hebt op/om:




begeleiding, goede coaching en goede specialistische kennis
het halen van een kwalificatie (diploma, bewijs van deelname/certificaat)
een introductie, waarin onder meer aan de orde komen:
 begeleiding;
 opleidingsmogelijkheden en leertrajecten;
 de organisatie van de opleiding, de locatie en MBO Life Sciences;
 deelname aan de (Centrale) Studentenraad;
 deelname aan MBO Life Sciences activiteiten zoals ambassadeur zijn;
 het gebruik van gebouwen, voorzieningen en bereikbaarheid;
 kennismaking met de onderwijsdirecteur;
 veiligheid;
 internationalisering (een beurs aanvraag gaat via de school waar je staat ingeschreven);
 uitleg over de onderwijsovereenkomst, de overeenkomst voor de Beroepspraktijk Vorming, dit
studentenstatuut en de verzuim-, exit- en verwijderingsprocedure;
 gezien en benaderd worden als een professional in opleiding;
 vrijheid ten aanzien van de keuze van het leertraject en/of leerroute;
 binnen de bestaande mogelijkheden te variëren in het tempo waarin je leert;
 het kunnen laten meewegen van kennis en vaardigheden waar je al over beschikt (eerder verworven
competenties);
 keuzedelen: elke opleiding bevat zogenaamde keuzedelen. Dat zijn onderdelen die naast de
verplichte basis- en profieldelen van een opleiding een zekere keuzevrijheid voor je mogelijk maken.
Zo kun je vaak kiezen voor een verbreding of verdieping van je opleiding of voor een keuzedeel
gericht op doorstroom. Elke opleiding maakt een voorselectie van geschikte keuzedelen waaruit je
kunt kiezen, deels is een eigen invulling ook vaak mogelijk;
 extra ondersteuning en voorzieningen indien die nodig zijn voor het leerproces, bij keuzes en
eventuele problemen;
 leertrajecten op basis van alle opleidingsmogelijkheden die de instelling biedt;
 het bijwonen van alle georganiseerde (onderwijs)activiteiten;
 extra begeleiding vanuit het Mentorprogramma Friesland;
 waar mogelijk aangepaste voorzieningen/middelen als je een beperking hebt.

2.2 Veiligheid
Als student heb je het recht om je veilig te voelen op de locatie (Nordwin) van MBO Life Sciences. Dit betekent
onder meer dat je recht hebt op:
 een veilige omgeving, dat wil zeggen een zo optimaal mogelijk leef- en leerklimaat waarin je je als student
veilig voelt in en rondom de school. De stuurgroep en de onderwijsdirecteur maken daartoe onder
anderen afspraken met:
 medewerkers van de school.
 vertrouwenspersonen; je wilt je veilig voelen, maar soms krijg je toch te maken met hinderlijk gedrag,
rare opmerkingen, pesten, intimidatie of racisme. Is dat het geval, blijf daar dan niet mee tobben,
maar praat erover met een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan helpen om er iets
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aan te doen. Je kunt in contact komen met een vertrouwenspersoon via de opleidingsmanagers van
de opleiding.
beveiliging, politie en justitie; om de veiligheid binnen MBO Life Sciences te waarborgen en te
vergroten, behoudt het College van Bestuur van Nordwin zich o.a. het recht voor om de inhoud van
de binnen het Nordwin College aanwezige kluisjes, al dan niet onaangekondigd, te (laten)
controleren op de aanwezigheid van niet-toegestane zaken als wapens, drugs etc.

2.3 Communicatie en zeggenschap
Als student heb je recht op:
 vrijheid van meningsuiting, mits daarbij ten aanzien van de school, leidinggevenden, personeel,
medestudenten en derden, de in de samenleving algemeen aanvaarde fatsoensnormen en de privacy
van anderen in acht wordt genomen,
 deelname aan studentenraad of deelraad. Als lid van de studentenraad of deelraad mag je je mening
geven over beleidszaken en het functioneren van medewerkers, maar ook overleg voeren met je
onderwijsdirecteur en het College van Bestuur of de stuurgroep.

2.4 Overige
Verder geldt dat je als student recht hebt om/op:
 deel te nemen aan peilingen en enquêtes;
 deel te nemen aan sociale, sportieve en culturele activiteiten;
 deel te nemen aan het eigen leertraject overstijgende activiteiten, zoals sportactiviteiten;
 hulp om voortijdig schoolverlaten te voorkomen;
 de relatie tussen de privésituatie en het volgen van onderwijs aan de orde te stellen;
 klachten in te dienen, bezwaar te maken tegen en/of beroep aan te tekenen tegen genomen besluiten;
 deel te nemen aan en invloed uit te oefenen op onderwijsvernieuwingen;
 dat de school volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming veilig omgaat met jouw
persoonsgegevens. Wij verwijzen je naar het Privacyreglement van beide scholen;


Fries te spreken.

2.5 Wat verwachten wij van jou
Als student heb je ook een aantal plichten. Zo ben je als student verplicht om:
 onderwijs en andere activiteiten bij te wonen en het examen of onderdelen van het examen, behorende
bij jouw opleiding, af te leggen;
 zowel voor als tijdens het deelnemen aan onderwijsactiviteiten geen gebruik te maken van middelen die
redelijkerwijs het leerproces belemmeren, zoals alcohol en drugs;
 de privacy van anderen te respecteren;
 respectvol om te gaan met medewerkers, andere studenten en gebouwen, faciliteiten en leermiddelen;
 aanwijzingen omtrent kleding en het gebruik van gebouwen en voorzieningen of anderszins van
medewerkers op te volgen en na te komen;
 mee te werken aan een open onderlinge communicatie. Een goede communicatie is van essentieel
belang in het leerproces. Gezicht bedekkende kleding, in wat voor vorm dan ook, belemmert een goede
communicatie en maakt het bovendien onmogelijk om de identiteit vast te stellen. Het dragen van gezicht
bedekkende kleding is daarom niet toegestaan binnen de gebouwen en terreinen van het Nordwin
College;
 zowel in als om de locaties het Nordwin College geen (wan)gedrag te vertonen dat niet in
overeenstemming is met de algemene fatsoensnormen of dat de gang van zaken verstoort. Onder
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wangedrag wordt in ieder geval verstaan het verstrekken, verkopen of in bezit hebben van drugs, het in
bezit hebben van wapens, het handelen in wapens of gestolen goederen, intimidatie, geweld of belaging,
diefstal, discriminatie en vandalisme en (herhaald) misbruik van sociale media;
binnen de locaties van het Nordwin College en de locaties waar je praktijk volgt, niet deel te nemen aan
kansspelen waarbij geld wordt ingezet, zoals bijvoorbeeld pokeren;
mondelinge of schriftelijke aanwijzingen van medewerkers op te volgen en na te komen en je te houden
aan de vastgestelde voorschriften;
te voorkomen dat anderen zich door jouw gedrag onveilig voelen.

Verder verwachten wij van jou dat jij:










verantwoordelijkheid neemt voor je eigen studieprogramma;
je eigen kwaliteiten en mogelijkheden benut;
werkt aan je beroepsmatige en persoonlijke ontwikkeling;
binnen de locaties van het Nordwin College en binnen de locaties waar je, in welke vorm dan ook, praktijk
volgt, je kleedt in overeenstemming met wat in het maatschappelijk functioneren van je wordt verwacht;
machines, toestellen en transportmiddelen op de juiste, veilige manier gebruikt;
als het nodig is, persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt;
specifieke veiligheidsregels die horen bij een bepaalde opleiding (bijvoorbeeld over kleding) opvolgt;
je persoonlijke eigendommen goed in de gaten houdt en/of gebruik maakt van de beschikbare
voorzieningen om eigendommen veilig op te bergen;
deelneemt aan een exitgesprek wanneer je besluit de opleiding voortijdig te verlaten. In dit gesprek
komen je ervaringen met het leertraject en de school aan de orde en worden afspraken gemaakt over je
vervolgtraject buiten MBO Life Sciences.

Gebruik beeldmateriaal
Door het jaar heen worden foto’s en video’s van activiteiten met en door studenten gemaakt. De foto’s worden
gebruikt voor brochures, schoolgidsen en advertenties. Ook worden veel van de foto’s en video’s geplaatst op de
site van de school en op social media zoals Facebook en Instagram.
Als je (en in het geval van minderjarigheid jouw ouder(s)/verzorger(s)) bezwaar hebt tegen het gebruik van het
beeldmateriaal voor deze doeleinden, dan kun je dit schriftelijk kenbaar maken bij de school die het
beeldmateriaal maakt.

Jonger of ouder dan 18 jaar
Op je 18e verjaardag word je meerderjarig. Meerderjarige studenten dienen zich ook te houden aan alle
verplichtingen die gelden voor minderjarigen. Een belangrijk verschil is echter dat je als meerderjarige zelf
verantwoordelijk bent voor het nakomen van verplichtingen. Als meerderjarige ben je ook zelf verantwoordelijk
voor ziek- en absentiemeldingen.
Ben je meerderjarig dan worden rapportages, brieven e.d. naar jezelf toegestuurd. Ook na je 18e jaar (en tot je
21e jaar) kan MBO Life Sciences je ouders/verzorgers echter informeren over de studievoortgang of andere
relevante zaken die op jou betrekking hebben, tenzij je uitdrukkelijk en schriftelijk aan jouw docent/coach hebt
aangegeven dat niet te willen.
In dit laatste geval worden je ouders/verzorgers eenmaal schriftelijk door MBO Life Sciences hier van in kennis
gesteld.
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2.6 Schorsing en verwijdering
Indien je de regels uit dit statuut overtreedt, de bepalingen uit de onderwijsovereenkomst en/of de overeenkomst
voor de beroepspraktijkvorming niet nakomt, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Er kan een schorsing
worden opgelegd en in het ergste geval kun je zelfs worden verwijderd. Schorsing kan maximaal vijf schooldagen
duren en bevestigen we schriftelijk aan de student en als deze minderjarig is aan zijn ouder(s)/verzorger(s), onder
vermelding van de duur van de schorsing en de motieven ervoor. Zo nodig kan de schorsing nog vijf schooldagen
langer duren. Bij een (deeltijd)-leerplichtige student moet de school dat ook melden aan de leerplichtambtenaar.
Als de student een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg volgt, stellen we de praktijkopleider van de
schorsing op de hoogte.
De regeling en procedure met betrekking tot de verwijdering is opgenomen in de Onderwijsovereenkomst. Daarin
staan ook een aantal concrete voorbeelden genoemd op grond waarvan het besluit kan worden genomen om je
te verwijderen.
Algemene gronden voor definitieve verwijdering zijn in ieder geval:

(Herhaalde) ernstige overtreding van de regels van de school nadat hij al schriftelijk is gewaarschuwd;

Geweldpleging of dreigen met geweld;

Seksuele intimidatie;

Racistische gedragingen en/of uitlatingen;

Diefstal;

Handel in of gebruik van bij de wet verboden middelen en alcoholhoudende drank op school;

Het in bezit hebben, gebruiken of verhandelen van wapens;

Andere vormen van ernstig wangedrag.

2.7 Kosten van het onderwijs
Studenten of hun ouders zijn verplicht tot de aanschaf van leermiddelen wanneer deze noodzakelijk zijn voor het
onderwijsprogramma. De opleiding draagt er zorg voor dat de kosten van deze middelen zo laag mogelijk worden
gehouden en maakt deze kosten inzichtelijk. Studenten die op 1 augustus van het studiejaar 18 jaar of ouder zijn
en op 1 oktober van datzelfde studiejaar staan ingeschreven voor een voltijdse opleiding in de BOL, zijn verplicht
lesgeld te betalen. Studenten die op 1 augustus van het studiejaar 18 jaar of ouder zijn en op 1 oktober van
datzelfde studiejaar staan ingeschreven voor een opleiding in de BBL zijn verplicht cursusgeld te betalen. Lees
hierover meer op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Studenten jonger dan 18 jaar kunnen
eventueel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Deze tegemoetkoming is
afhankelijk van de opleiding waarvoor de student staat ingeschreven en de hoogte van het inkomen van de ouders
of wettelijke vertegenwoordigers. De student moet deze tegemoetkoming zelf aanvragen bij DUO. Studenten van
18 jaar of ouder in de voltijdse opleiding in de BOL komen eventueel in aanmerking voor studiefinanciering en/of
prestatiebeurs. De student moet ook dit zelf aanvragen bij DUO.
MBO Life Sciences vraagt een bijdrage voor kosten van extra activiteiten buiten het normale onderwijsprogramma.
Deze bijdrage is niet verplicht. De school heeft het recht om studenten die (een deel van) de niet verplichte
bijdrage niet betalen, uit te sluiten van de extra activiteiten waarvoor de bijdrage bestemd is. Voor betaling van
de niet verplichte bijdrage kan de directeur een betalingsregeling treffen met de student.
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3 DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN OP SCHOOL
3.1 Aan- en afwezigheid
Je bent verplicht om aanwezig te zijn bij alle onderwijsactiviteiten die op jouw rooster staan. Hieronder vallen
onder andere (praktijk)lessen, instructie, projecten, excursies en stages. Vrijstelling van het volgen van
onderwijsactiviteiten kan alleen worden gegeven door het management van MBO Life Sciences, met inachtneming
van de wettelijke voorschriften. Afwezigheid moet je altijd melden. Dit kan telefonisch of je loopt even bij de
receptie langs. De receptie maakt er melding van. Ben je zonder dit te melden en zonder toestemming of geldige
reden afwezig, dan kan de opleidingsmanager een maatregel en/of sanctie opleggen. Ook het herhaaldelijk te laat
komen kan dergelijke gevolgen hebben.
Als je studiefinanciering krijgt volgens de Wet op de Studiefinanciering moet de school doorgeven aan DUO (Dienst
Uitvoering Onderwijs) en je minstens vier weken achter elkaar zonder toestemming verzuimt, kan dat gevolgen
hebben voor je studiefinanciering. Als je leerplichtig bent en zonder geldige reden drie dagen achter elkaar hebt
verzuimd, of in vier weken minstens zestien uur les- of praktijktijd hebt gemist, moet de school de
leerplichtambtenaar inlichten via het digitale verzuimloket. In het kader van verzuimpreventie kan ook al eerder
een melding worden gedaan bij de leerplichtambtenaar. Indien je niet meer leerplichtig bent, maar wel jonger dan
23 jaar, nog geen startkwalificatie hebt behaald (kwalificatieplichtig) en zonder geldige reden een maand achter
elkaar hebt verzuimd, moet de school ook de leerplichtambtenaar inlichten via het digitale verzuimloket.

3.2 Studielast
Huiswerk en zelfstudie dienen ter ondersteuning van het onderwijsprogramma. Naast het onderwijsprogramma
dat de school verzorgt, is huiswerk en zelfstudie een wezenlijk onderdeel van het onderwijsleerproces. We
verwachten van studenten dat zij de verantwoordelijkheid nemen voor hun studieprogramma en het huiswerk,
zelfstudie en dergelijke te verrichten en verslagen, tekeningen en dergelijke op de afgesproken tijd in te leveren.
Het onderwijsteam draagt er zorg voor, dat het totaal van aan studenten opgegeven huiswerk en zelfstudie geen
onredelijke belasting voor de studenten oplevert. Tevens zien we erop toe dat het huiswerk en zelfstudie redelijk
is verspreid over de week en over het schooljaar. Studenten hebben recht op feedback op het gemaakte huiswerk
en zelfstudie resultaten.

3.3 Uitval van onderwijs
Uitval van onderwijsactiviteiten vermijden we zoveel mogelijk. Als dit toch gebeurt, berichten we de studenten zo
snel mogelijk. Uitgevallen onderwijsactiviteiten bieden we waar mogelijk op een ander tijdstip aan. Het inhalen
van de onderwijsactiviteiten en het tijdstip waarop maken we dan zo spoedig mogelijk aan de student bekend.
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4 KLACHTEN
MBO Life Sciences stelt hoge eisen aan de opleidingen. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. In
eerste instantie bespreek je dit met de betrokken medewerker en probeer je tot een oplossing te komen. Als dat
niet lukt dan kun je gebruik maken van de klachtenprocedure. Meer informatie over deze algemene
klachtenregeling is te vinden op de website van de school waar jij staat ingeschreven. Op basis van deze algemene
klachtenregeling kunnen geen klachten worden ingediend die betrekking hebben op sociale veiligheid of de
bescherming van persoonsgegevens. Daarvoor bestaan afzonderlijke klachtenregelingen die hierna worden
toegelicht.

4.1 Klachten over de Sociale Veiligheid
MBO Life Sciences vindt het belangrijk dat alle studenten zich veilig voelen, zowel tijdens onderwijs als
beroepspraktijkvorming. Wanneer dit niet het geval is en er is mogelijk sprake van (seksuele) intimidatie,
discriminatie, geweld of belaging die plaats heeft gevonden binnen MBO Life Sciences of daarmee direct in
verband staat, kan daarover een klacht worden ingediend bij het College van Bestuur van de school waar je
ingeschreven staat. Nadat een klacht is ingediend onderzoekt het College van Bestuur eerst of de klacht via een
informele afdoening kan worden afgehandeld. In het geval de student staat ingeschreven bij het Friesland College,
kan het College van Bestuur advies vragen van de Klachtencommissie Sociale Veiligheid, voordat er een beslissing
over de klacht wordt genomen. Meer informatie over deze klachtenregeling, de Klachtencommissie en de
werkwijze van deze commissie kun je vinden op de website van jouw school.

4.2 Klachten over de bescherming van Persoonsgegevens
Binnen MBO Life Sciences worden persoonsgegevens van studenten en medewerkers gebruikt, vastgelegd en
verwerkt. In het Intern Reglement Bescherming Persoonsgegevens van het Friesland College en het Intern
Reglement Bescherming Persoonsgegevens van het Nordwin College, staat aangegeven hoe met deze persoonsgegevens wordt omgegaan. Als je van mening bent dat het reglement van jouw school is overtreden, of dat niet
binnen de privacywetgeving behandeld wordt, dan kun je daarover een klacht indienen bij het betreffende College
van Bestuur. Nadat een klacht is ingediend onderzoekt het College van Bestuur eerst of de klacht via een informele
afdoening kan worden afgehandeld. In het geval de student staat ingeschreven bij het Friesland College, kan het
College van Bestuur advies vragen van de Klachtencommissie Bescherming Persoonsgegevens voordat er een
beslissing over de klacht wordt genomen. Meer informatie over deze klachtenregeling, de Klachtencommissie en
de werkwijze van deze commissie kun je vinden in kun je vinden op de website van jouw school.
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5 Bezwaar en Beroep
5.1 Bezwaren
Wanneer een (aspirant)student en/of zijn ouders of verzorgers het niet eens zijn met een besluit van het College
van Bestuur van de school waar de student ingeschreven (wil worden), of een besluit van de onderwijsdirecteur
van de betreffende opleiding, dat is genomen ter uitvoering van dit studentenstatuut, de onderwijsovereenkomst, de overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming of tegen een door de stuurgroep of de
onderwijsdirecteur ingenomen standpunt met betrekking tot de inrichting en/of de inhoud van opleidingstrajecten, kan een bezwaar worden ingediend. Hoe dit voor jouw school is ingericht, kan je op de website van jouw
school vinden.

5.2 Commissie van Beroep voor de Examens
Als je van mening bent dat de Onderwijs- en Examenregeling en daarmee samenhangende documenten niet juist
zijn toegepast, kun je tegen een daarop berustende beslissing van de Examencommissie of de
examinatoren/assessoren, beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep voor de Examens (MBO).
Studenten die bij het Friesland College ingeschreven staan kunnen binnen tien werkdagen nadat de uitspraak op
het bezwaar schriftelijk is medegedeeld, beroep aantekenen bij de ‘Commissie van Beroep voor de Examens’, p/a
Postbus 1781, 8901 CB Leeuwarden.
Studenten die bij het Nordwin College ingeschreven staan, kunnen binnen twee weken, nadat de beslissing
schriftelijk is medegedeeld, tegen de beslissing in beroep gaan bij de Commissie van beroep voor de examens
MBO, t.a.v. de voorzitter van de Commissie van beroep, postbus 17, 9700 AA Groningen.
De commissie van beroep stelt een onderzoek in en beslist binnen 20 werkdagen na ontvangst van het
beroepschrift, over het beroep, tenzij zij de termijn, met reden omkleed, heeft verlengd.
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6 Slotbepaling
Dit statuut wordt besproken tijdens de introductieperiode en is te vinden op het intranet van het Nordwin College
en op de website van MBO Life Sciences. Dit statuut komt met ingang van de dag van inwerkingtreding in de plaats
van het Studentenstatuut 2016-2017 Friesland College en het Nordwin College MBO. Dit statuut is een
samenvoeging van beide statuten en geldt voor allen in het samenwerkingsverband.

Vastgesteld door de stuurgroep MBO Life Sciences:
Carlo Segers CvB Friesland College
Handtekening

Ton Stierhout CvB Nordwin College
Handtekening

Datum:
Plaats:
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7 BEGRIPPENLIJST

BPV:
BPV-overeenkomst:
BBL:
BOL:
Bevoegd gezag:
College van Bestuur:
Centrale Studentenraad:
Examendeelnemer:
Klacht:

Lesgeld:
Leerplichtig:
Locatie:
Mandaat:
Onderwijsdirecteur:
OER:
Opleiding:
Onderwijsovereenkomst:
Onderwijs-en
Examenregeling:
Ongewenst gedrag:

Ondernemingsraad:
ROC:
Student:
Studentenraad:
Verzuim- en exit
procedure:

Beroepspraktijk Vorming
de overeenkomst die wordt gesloten tussen de student, MBO Life Sciences en de
praktijk biedende organisatie in het kader van de beroepspraktijkvorming
Beroepsbegeleidende leerweg
Beroepsopleidende leerweg
Het College van Bestuur van Nordwin College of het Friesland College.
Bestuurders van Nordwin College of het Friesland College
Officiële vertegenwoordiging van en voor studenten MBO Life Sciences. De
Centrale Studentenraad overlegt met het bevoegd gezag
Iemand die alleen het recht heeft om examens af te leggen en verder niet aan het
opleidingstraject deelneemt. De deelnemer betaalt voor de examens.
Een schriftelijke uiting waarin een rechtspersoon of individu zijn ongenoegen kenbaar
maakt over een dienst van MBO Life Sciences of een gedraging of een beslissing van
een van haar medewerkers in het bijzonder.
Wettelijk verplichte afdracht voor het onderwijs van de student ouder dan 18 jaar.
De leeftijd waarop de student volgens de wet verplicht is onderwijs moet volgen.
Ruimte binnen het Nordwin College waar MBO Life Sciences onderwijsactiviteiten
verzorgt.
De bevoegdheid om in naam van een andere functionaris of een ander orgaan
besluiten te nemen
Directeur die leiding geeft aan één of meer opleidingsteams
Onderwijs- en Examenregeling: de regeling waarin de eisen voor het onderwijs en de
examinering van een opleiding zijn opgenomen
Het geheel van onderwijsactiviteiten dat tenminste tot doel heeft een diploma te behalen.
De overeenkomst tussen de student en het bevoegd gezag die de basis vormt voor de
inschrijving
Het document, waarin de belangrijkste kenmerken van de opleiding, zoals inhoud en
de organisatie van het onderwijs en de examens worden vastgelegd.
Elke handeling, gedraging of feitelijkheid (fysiek, psychisch, verbaal) die een ander
kwetst of waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat die iemand kwetst. Onder
ongewenst gedrag vallen: agressie, geweld, discriminatie, racisme, (seksuele)intimidatie,
pesten, schelden, bedreigen, vernielen, diefstal, wapenbezit, drugs- en alcoholgebruik.
Het vertegenwoordigend orgaan van de hele instelling, als bedoeld in artikel 3 van de
Wet op de Ondernemingsraden
Regionaal Opleidingen Centrum
Iedereen die bij het Friesland College of Nordwin College staat ingeschreven voor het volgen
van een opleidingstraject dan wel ingeschreven staat als examendeelnemer
Vertegenwoordiging van studenten van de locatie die overlegt met het locatiemanagementteam over het onderwijs en aanverwante zaken.
De procedure die regelt wat er moet gebeuren als een student afwezig is of heeft
aangegeven de opleiding te willen verlaten.

Akkoord: I.D. Dulfer-Kooiman, statutair bestuurder a.i. Nordwin College
Datum: 30 januari 2018

Pagina 13 van 13

