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LVO  
Buurtcollege Agora Maas en Peel is een onderdeel 
van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs. Zij 
ontzorgen ons voor een groot deel op organisatorisch 
vlak en dat zorgt ervoor dat wij ons kunnen richten op 
het allerbelangrijkste: het welzijn van onze leerlingen. 
 

Heel de mens heeft waardigheid en ieder mens staat als één geheel centraal. Al onze 
leerlingen en medewerkers tellen mee met al hun menselijke waardigheden.  
Vanuit deze gedachte verzorgen we binnen LVO onderwijs dat voorbereidt op de 
uitdagingen van de wereld van vandaag en morgen.   
Onze scholen staan midden in de samenleving. Zo’n 2750 professionals zetten zich in voor 
onze leerlingen. Ze zijn deskundig, professioneel en ervaren.  
  
Onze scholen zijn verbonden met elkaar. We delen een gezamenlijke visie. De kern van deze 
visie wordt gevormd doordat we elkaar en onze leerlingen vanuit waardering tegemoet 
treden.   
  
 
Wij zijn Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, kortweg LVO.  
  
Om iedereen die betrokken is bij onze scholen van informatie te voorzien, vragen we ook 
aandacht voor de website van LVO (www.stichtinglvo.nl). Hierop staan alle regelingen die 
genoemd worden in deze schoolgids en die voor al onze scholen gelden. 

Bevoegd gezag  
LVO is het bevoegd gezag. Het college van bestuur vertegenwoordigt LVO. LVO kent ook een 
raad van toezicht.  
  
LVO  
Bezoekadres  
Mercator 1  
6135 KW Sittard  
  
Postadres  
Postbus 143  
6130 AC Sittard  
Telefoon 046-4201212  
  
College van bestuur  
De heer drs. E.G.H. Bernard MPM, voorzitter  
Mevrouw S.M.E. Holtjer-Mols RA, lid   
  
Meer informatie? www.stichtinglvo.nl of mail naar info@stichtinglvo.nl   

http://www.stichtinglvo.nl/
http://www.stichtinglvo.nl/
mailto:info@stichtinglvo.nl
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Schoolgids  
Deze schoolgids bevat afspraken en regels over de gang van zaken op school. Dit helpt ons 
bij het gesprek over de manier waarop we met elkaar omgaan op school. Ook worden in 
deze schoolgids veel wettelijke verplichtingen 
en regels beschreven en uitgelegd. We 
kunnen ons voorstellen dat je hier als leerling, 
ouder, voogd of verzorger vragen over hebt. 
Stel die vragen gerust. Je kunt hiervoor 
terecht bij de coach of bij de schoolleiding.   
  
Om de tekst leesbaar te houden gebruiken we 
vaak het woord ouders. We bedoelen 
hiermee ouders, verzorgers of voogden van 
leerlingen.  
  
De schoolgids wordt jaarlijks vastgesteld. Als 
een leerling wordt ingeschreven, ontvangen 
de ouders onze schoolgids. Zodra een nieuwe 
schoolgids gereed is, wordt deze gedeeld met 
de ouders. Dit is in principe bij de start van 
het schooljaar.  
Onze school publiceert de schoolgids via onze 
website www.buurtcollegemaasenpeel.nl.  

  

Schooltijden 
Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 – 14.45 uur  

Dinsdag van 09.00 – 12.00 uur 

Vakanties en studiedagen staan vermeld op onze website:  

Agenda - Buurtcollege Maas en Peel 

 

Afhandeling klachten  
We vertrouwen erop dat de schoolloopbaan van onze leerlingen op een leerzame, prettige 
en veilige manier verloopt. Toch kan het voorkomen dat je ontevreden bent over de gang 
van zaken op onze school. In de regel bespreken wij klachten in eerste instantie met de 
direct betrokkenen. Wanneer dit contact niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan kun 
je altijd contact opnemen met de schoolleiding. Zij nemen jouw klacht in behandeling en er 
wordt binnen afzienbare tijd een beslissing over genomen. Als je het niet eens bent met 
deze beslissing dan zal de schoolleiding je doorverwijzen naar de Klachtencommissie van 
stichting LVO.  
  
De Klachtenregeling van stichting LVO kun je opvragen via de administratie van onze school 
via het algemene telefoonnummer of via info@buurtcollegemaasenpeel.nl. De 
klachtenregeling is ook te vinden op www.stichtinglvo.nl. Typ op de website van Stichting 
LVO ‘Afhandeling klachten’ in de zoekfunctie om bij de juiste informatie te komen.  

https://www.buurtcollegemaasenpeel.nl/agenda/
http://www.stichtinglvo.nl/
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Beeldmateriaal van leerlingen  
Wij zijn als school trots op de activiteiten die wij 
doen met onze leerlingen en wij brengen deze 
activiteiten dan ook graag in beeld.  Dit betekent 
dat wij tijdens schoolactiviteiten gemaakte foto's 
en filmpjes graag gebruiken voor bijvoorbeeld 
ons leerlingvolgsysteem, open dagen, 
voorlichtingsmateriaal aan ouders en 
(toekomstige) leerlingen, de schoolgids, 
nieuwsbrieven, de website van de school en 
social media. De school gaat zorgvuldig met het 
gemaakte beeldmateriaal om en heeft de 
uitvoering van dit beleid met de MR afgestemd.   

  
Wanneer wij beeldmateriaal van leerlingen (online) willen publiceren, hebben wij hiervoor 
toestemming nodig van elke leerling die herkenbaar op de foto of het filmpje staat. Als het 
gaat om leerlingen die jonger zijn dan 16 jaar, is er ook toestemming nodig van de ouders 
van de betreffende leerling(en).  
 
De toestemming moet specifiek zijn, voor een specifieke verwerking en voor een specifiek 
doel. Je geeft dus als leerling en ouder specifiek toestemming voor het gebruik van 
beeldmateriaal op onze website of voor het gebruik van foto's van activiteiten die wij 
plaatsen op social media, etc. In het begin van het schooljaar ontvang je als ouder hiervoor 
een toestemmingsformulier via SomToday.  
  
Ouders en leerlingen kunnen hun toestemming later altijd weer wijzigen. Dit kan eenvoudig 
door de toestemming aan te passen in SomToday en een e-mail te sturen aan onze 
administratie via info@buurtcollegemaasenpeel.nl.  
 
Als de ouders of leerling geen toestemming (meer) verlenen, dan zorgt de school ervoor dat 
beeldmateriaal waarop de leerling herkenbaar in beeld is niet (meer) wordt gebruikt. Mocht 
je aanvankelijk wel toestemming hebben gegeven en naderhand deze toestemming willen 
intrekken of is ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid toch beeldmateriaal gebruikt 
waarop een leerling herkenbaar in beeld is en wil je dit verwijderd zien, dan kun je dat de 
administratie via bovengenoemd emailadres laten weten. De school zal dan zorgen dat het 
beeldmateriaal zo spoedig mogelijk wordt verwijderd.   

  
  

mailto:info@buurtcollegemaasenpeel.nl
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Informatieplicht aan ouders na een echtscheiding   
Na een echtscheiding gaat een kind meestal bij één van de ouders wonen en heeft de andere 
ouder een zorgregeling met het kind. Voor de informatieplicht is het dan voor onze school 
van belang om te weten wie het ouderlijk gezag over het kind uitoefent.    
  
Na een echtscheiding behouden beide ouders in beginsel het gezamenlijk gezag en zorgt de 
school ervoor dat steeds gelijktijdig aan beide ouders alle informatie wordt verstrekt.   
Om dit mogelijk te maken stuurt de ouder die niet is belast met de dagelijkse verzorging een 
schriftelijk verzoek naar de schoolleiding, waarin een tweede adres wordt doorgegeven. Dit 
is het adres van de ouder die niet is belast met de dagelijkse verzorging. De school 
informeert de andere ouder over een dergelijk verzoek.  
Als er twijfel bestaat over de vraag of er een wijziging heeft plaatsgevonden in het gezag kan 
de school het gezagsregister raadplegen. Een wijziging in het gezag is daarin opgenomen. De 
school zal het verzoek honoreren aangezien zij verplicht is om in het geval van gezamenlijk 
gezag steeds gelijktijdig aan de beide ouders alle informatie te verstrekken.  
  
Ook ouders die nooit zijn gehuwd, maar wel samen het gezag hebben, kunnen op dezelfde 
wijze als hiervoor omschreven informatie opvragen.  
  
Indien slechts één ouder met het gezag is belast, dan is deze op grond van de wet verplicht 
om de niet met gezag belaste ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken die het 
kind aangaan. Onafhankelijk hiervan kan een ouder zonder gezag de school ook vragen om 
hem/haar te informeren over belangrijke zaken over het kind of over de verzorging of 
opvoeding van het kind. Dit kan door een schriftelijk verzoek te sturen aan de schoolleiding.   
  
Op de informatieplicht aan de ouder 
zonder gezag kan een uitzondering 
worden gemaakt als het belang van het 
kind zich verzet tegen het verstrekken van 
de informatie. De school moet een eigen 
afweging over dat belang maken. De 
school moet de gezaghebbende ouder 
over een verzoek tot 
informatieverstrekking op de hoogte 
brengen.  
 
Als de ouder met gezag zich verzet tegen 
het verstrekken van informatie aan de 
andere ouder of dit niet in het belang van 
het kind acht, is dit onvoldoende. Deze ouder zal dit moeten onderbouwen, bij voorkeur met 
een gerechtelijke uitspraak waarin een beperking van de informatieplicht is opgenomen. De 
veiligheid van het kind speelt een rol bij de afweging of de school informatie verstrekt.  
  
De locatieleiding, is te bereiken op het volgende adres: Piushof 87, 5981 VW Panningen.  
E-mails kunnen worden gericht aan m.drummen@stichtinglvo.nl.  

  
 

 

https://stichtinglvo-my.sharepoint.com/personal/m_wilms_stichtinglvo_nl/Documents/Communicatie/Schoolgids/m.drummen@stichtinglvo.nl
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Meldingsplicht bij zedenmisdrijven  
Wanneer het bevoegd gezag, in ons geval de schoolleiding, kennis heeft van een 
zedenmisdrijf, dan is zij verplicht hiervan aangifte te doen bij Justitie. Het personeel van onze 
school is verplicht om het vermoeden van een zedenmisdrijf te melden bij het bevoegd 
gezag.  
  
Bij een zedenmisdrijf gaat het om een strafbaar feit waarbij een medewerker een 
minderjarige leerling seksueel heeft misbruikt of geïntimideerd. Het gaat hier om een 
medewerker in de ruimste zin van het woord, dus niet alleen personeelsleden, maar ook 
bijvoorbeeld uitzendkrachten, vrijwilligers, stagiaires en schoonmaakpersoneel dat niet in 
dienst is bij LVO.   
  
Wanneer het bevoegd gezag, in ons geval de locatieleiding, vermoedt dat er sprake is van 
een dergelijk misdrijf, wordt meteen contact opgenomen met de vertrouwensinspecteur. Als 
uit dat overleg blijkt dat het een redelijk vermoeden betreft van een dergelijk misdrijf, doet 
de locatieleiding aangifte bij Justitie. De locatieleiding stelt de ouders van de betrokken 
leerling en de betreffende medewerker vooraf op de hoogte van de te verrichten aangifte.  

  

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  
Onze school heeft een ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ opgesteld. Als wij 
een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld of 
kindermishandeling dan handelen wij zoals beschreven staat in deze Meldcode.   
 
De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is te vinden op onze website: 
www.buurtcollegemaasenpeel.nl   

  

Veiligheid  
  
Pesten  
Op onze school is er plek voor iedereen. 
Iedere leerling wordt gezien. Bij ons mag je 
zijn wie je bent, we kennen en waarderen 
elkaar. Daarom is er op onze school geen 
plaats voor pesten.  

 

Scholen in het primair-, voortgezet- en 
speciaal onderwijs zijn verplicht om te zorgen voor een veilige school. Sinds augustus 2015 is 
de Wet Veiligheid op school van kracht. Die heeft tot doel om pesten aan te pakken en de 
veiligheid voor leerlingen op school te vergroten.  
 
Katja Janssen is het aanspreekpunt in het kader van pesten en zij coördineert het beleid in 
het kader van het tegengaan van pesten op school. Zij is te bereiken op 
k.janssen@stichtinglvo.nl. Onze school heeft een samenhangende set aan maatregelen om 
pesten tegen te gaan.  
  

http://www.buurtcollege/
https://stichtinglvo-my.sharepoint.com/personal/m_wilms_stichtinglvo_nl/Documents/Communicatie/Schoolgids/k.janssen@stichtinglvo.nl
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Monitoren van de 

veiligheidsbeleving van leerlingen.  
Om er zeker van te zijn dat iedere leerling zich 
op onze school veilig en prettig voelt, voeren wij 
een veiligheidsbeleid. Om dit zorgvuldig te 
kunnen doen, is het nodig dat we ook inzicht 
hebben in de feitelijke veiligheidsbeleving en de 
manier waarop veiligheid wordt ervaren.   
  
Naast alle coachgesprekken die op onze school 
plaatsvinden, onderzoeken wij daarom ook 
schriftelijk het welbevinden van onze leerlingen. 
Om hier een actueel en representatief beeld van 
te krijgen, schrijft de wet voor dat scholen 
jaarlijks de veiligheidsbeleving monitoren.  

 
Wij doen dit door de afname van een online vragenlijst. In deze online vragenlijst staan 
vragen die betrekking hebben op:  

 het vóórkomen van incidenten op school  

 vragen over de veiligheidsbeleving van leerlingen  

 vragen over het welbevinden van leerlingen  
 

  

Verzuimbeleid  
Het verzuimbeleid is erop gericht om de afwezigheid van leerlingen tot een minimum te 
beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Een goede relatie tussen 
school, leerlingen en ouders vormt hierin altijd de basis. Iedereen heeft in dit proces een 
eigen rol, waarbij de gouden driehoek tussen ouders, leerling en coach essentieel is.  
 
Ouders zorgen ervoor dat hun kind naar school gaat en zij informeren de school als hun kind 
afwezig is. Wanneer jouw kind ziek is, dan geef je dit als ouder door in SomToday. Bij de start 
van het schooljaar ontvangen alle ouders hierover uitleg.  
De coach van jouw kind zal een berichtje over de afwezigheid of ziekmelding ook altijd 
waarderen. 
 
Onze school hanteert duidelijke regels bij het voorkomen en aanpakken van verzuim, zodat 
ouders en leerlingen, maar ook medewerkers van onze school weten waar zij aan toe zijn en 
wat er van hen wordt verwacht.  
 

Wanneer er sprake is van een dermate hoog verzuim, dat de ontwikkeling van de leerling in 
het gedrang komt, dan wordt de basisondersteuning uitgebreid. 
  
Om een goed en effectief verzuimbeleid te kunnen voeren wordt hierna beschreven hoe de 
verzuimaanpak op onze school is georganiseerd en wat ouders van school mogen 
verwachten.  
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De leerplichtambtenaar heeft tot taak zoveel mogelijk preventief te werken. Een goede 
samenwerking tussen de school, leerplichtambtenaar en zorgpartners voorkomt escalatie 
van problemen met en van leerlingen. Daarom is er structureel en geregeld contact tussen 
onze school, leerplichtambtenaar en zorgpartners.  
 
Onze leerlingen coachen wij in het sterk maken van hun autonomie. Wij merken hierdoor 
dat onze leerlingen graag op school wíllen zijn. Wij straffen dan ook niet wanneer een 
leerling te laat komt, maar wij gaan hierover wel (steeds weer) het gesprek aan met de 
betreffende leerling en ouder(s). 
 
Uiteraard geldt ook in dit geval, dat wanneer de ontwikkeling van de leerling in het gedrang 
komt, wij hierover intensief contact met de leerplichtambtenaar zullen onderhouden. 
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Rookvrije school  
Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle scholen een rookvrij 
schoolterrein hebben. Buurtcollege Agora Maas en Peel 
wil leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving 
bieden. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de rokers 
begint op het schoolplein. De hersenen van jongeren zijn 
extra gevoelig voor de verslavende werking van nicotine. 
Hoe jonger een roker start, des te groter de kans op 
verslaving. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet 
te roken en voorkomt ook ongewenst meeroken.   
  
Het schoolgebouw zelf is rookvrij en dit geldt ook voor het 
buitenterrein rondom onze school. Dit geldt voor iedereen: leerlingen, docenten, 
ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Een rookvrije school zijn wij ook tijdens 
ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd.   
  

Protocol Sociale Media  
Buurtcollege Agora Maas en Peel vertrouwt erop dat haar medewerkers, leerlingen, 
ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord omgaan met sociale media.  
LVO heeft daarvoor het Protocol Sociale Media vastgesteld. Bij het protocol hoort ook een 
bijlage met daarin Do's en Don'ts Sociale Media en Casuïstiek (voorbeelden bij dit beleid).  
Het Protocol Sociale Media en de bijlage met Do’s en Don’ts is te vinden op 
www.stichtinglvo.nl door ‘Protocol Sociale Media’ in te typen in de zoekfunctie.  

  

Leerlingenparticipatiebeleid  
We vinden het belangrijk dat leerlingen invloed hebben op hun eigen leerproces en op de 
manier waarop we op school dingen organiseren. De school heeft daarom met instemming 
van de leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad leerlingenparticipatiebeleid 
vastgesteld. Hierin wordt beschreven op welke manier leerlingen invloed uitoefenen.   
Feitelijk is onze vorm van onderwijs voor een groot gedeelte gestoeld op 
leerlingenparticipatie. Samen geven we vorm aan en dragen we verantwoordelijkheid voor 
ons onderwijs. 

 

Bevindingen in het kader van het stelsel kwaliteitszorg  
We werken elke dag aan het best denkbare onderwijs aan onze leerlingen. Constante 
kwaliteitsontwikkeling is daarbij het vertrekpunt. Iedereen draagt hier vanuit zijn eigen 
verantwoordelijkheid aan bij.  

 

In onze organisatie is iedereen verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg. Eenieder heeft hierin 
vanuit zijn eigen rol mee te maken. De directie blijft echter steeds eindverantwoordelijk. 

  
  

https://stichtinglvo-my.sharepoint.com/personal/m_wilms_stichtinglvo_nl/Documents/Communicatie/Schoolgids/www.stichtinglvo.nl
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Schoolkosten  
Buurtcollege Agora Maas en Peel conformeert 
zich aan de ‘Gedragscode Schoolkosten 
Voortgezet Onderwijs 2009’, die onder meer is 
opgesteld door vertegenwoordigers van 
ouderorganisaties. Deze gedragscode is te 
downloaden op www.vo-raad.nl door te zoeken 
op  “Gedragscode Schoolkosten”.  
  

Vrijwillige ouderbijdrage  
Buurtcollege Agora Maas en Peel vraagt 
geen vrijwillige ouderbijdrage! 

 

Challenge-geld  
Iedere leerling krijgt een bedrag van €150,- dat jaarlijks besteed kan worden aan challenges. 
De leerling krijgt alleen na nadrukkelijke toestemming van de eigen coach en/of de 
schoolleiding de beschikking over (een gedeelte van) dit bedrag. Op het einde van het 
schooljaar vervalt het overgebleven bedrag. Leerlingen kunnen dit challenge-geld dus niet 
opsparen. 
 

Door de overheid bekostigde en niet door de overheid bekostigde 

lesmaterialen  
Schoolboeken worden door de school aan de leerlingen ter beschikking gesteld zonder dat 
daarvoor een vergoeding wordt gevraagd. De schoolboeken blijven echter te allen tijde 
eigendom van de school. Om er voor te zorgen dat leerlingen op een zorgvuldige manier met 
de verstrekte boeken omgaan, zal op het moment van inschrijving op de school een 
gebruikersovereenkomst/schaderegeling met hun ouders worden gesloten.   
  
Voor sommige lesmaterialen, zoals een atlas of woordenboek, ontvangt de school geen 
financiële bijdrage van de overheid. De school is om die reden niet verplicht zulke 
leermiddelen beschikbaar te stellen. In het overzicht hieronder ziet u om welke leermiddelen 
het bijvoorbeeld gaat.  
  

http://www.vo-raad.nl/
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Door de overheid bekostigde 
lesmaterialen  

Niet door de overheid bekostigde 
lesmaterialen  

- leerboeken  
- werkboeken  
- projectboeken en tabellenboeken  
- examentrainingen en examenbundels  
- eigen leermateriaal van de school en     
  bijbehorende cd’s en dvd’s  
- licentiekosten van digitaal leermateriaal  
  

- atlas  
- woordenboeken  
- agenda  
- rekenmachine  
- sportkleding  
- veiligheidsschoenen  
- overall  
- gereedschap  
- schrift en multomap  
- pennen en dergelijke  
- excursies, introductiekamp, werkweken,   
  buitenlandse reizen  

  

De linkerkolom van de tabel bevat voorbeelden van leermiddelen die de school in elk geval 
beschikbaar moet stellen, omdat ze daarvoor een vergoeding van de overheid ontvangt.  
De rechterkolom bevat voorbeelden van zaken die ouders zelf op aanwijzing van de school 
aanschaffen. Soms worden dergelijke leermiddelen door de school centraal ingekocht en aan 
ouders tegen een vergoeding aangeboden (zie specificatie vrijwillige ouderbijdrage). Ouders 
hoeven daar echter geen gebruik van te maken: het staat hen vrij om zelf te bepalen waar zij 
deze lesmaterialen willen kopen.   
  
We informeren je voor het begin van het schooljaar welke leermiddelen je voor jouw kind 
dient aan te schaffen. Hierbij wordt ook vermeld of je deze zaken zelf moet aanschaffen, via 
de school kunt bestellen of dat de school een vrijwillige bijdrage vraagt voor het gebruik 
ervan.  
  

 

Sponsoring  
Er is sprake van sponsoring wanneer de 
school in ruil voor een geldelijke of 
materiële bijdrage verplichtingen 
(=tegenprestatie) op zich neemt waar 
leerlingen mee te maken krijgen. 
 
Dit kan bijvoorbeeld gaan om een 
geldbedrag, korting op lesmaterialen of 
andere producten. Het kan ook gaan om 
activiteiten die geheel of gedeeltelijk 
mogelijk worden gemaakt door de sponsor 
of het leveren van aanpassingen aan het 
gebouw, schoolplein of 
aanschaf van computers of de catering. 
Op onze website vind je de Factsheet Spelregels Sponsoring van de Rijksoverheid die voor 
onze school leidend is wanneer er sprake mocht zijn van sponsoring.  
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Passend onderwijs  
Door de invoering van passend 
onderwijs hebben alle scholen 
een zogenaamde zorgplicht. Het 
begrip zorgplicht wordt gebruikt 
om aan te geven dat een school 
ervoor verantwoordelijk is dat 
een leerling, die extra onder-
steuning nodig heeft en die zich 
bij een school aanmeldt, een zo 
goed mogelijk passende plek in 
het onderwijs krijgt.  

 
Dit doen we samen met ouders. Die plek kan bij ons op school zijn of, als onze school niet de 
juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. In ons 
schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke ondersteuning wij kunnen bieden.  
 
Het personeel van onze school en de ouders van onze leerlingen hebben hierop adviesrecht 
via de medezeggenschapsraad van de school. Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) wordt 
gepubliceerd op onze website. Met vragen over het SOP of over wat passend onderwijs voor 

jouw kind betekent, kun je terecht bij onze ondersteuningscoördinator: Iris Lacroix, 
i.lacroix@stichtinglvo.nl  
   
Meer informatie over passend onderwijs is te vinden op: 

  https://www.balansdigitaal.nl/onderwijs/,  

 op de website van Ouders & Onderwijs: www.oudersenonderwijs.nl  

 www.passendonderwijsenouders.nl.  
 
Het informatiepunt van Ouders & Onderwijs is bereikbaar op telefoonnummer 088-6050101 
of per email: vraag@oudersenonderwijs.nl of via de website.   

 

Samenwerkingsverband  
Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede 
onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere 
en speciale scholen samen regionale 
samenwerkingsverbanden. De scholen in het 
samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt 
over de ondersteuning van leerlingen en de 
bekostiging daarvan. 

 

Onze school maakt deel uit van het 
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 
Noord-Limburg (SWVO3101).  
  

mailto:i.lacroix@stichtinglvo.nl 
https://www.balansdigitaal.nl/onderwijs/
http://www.oudersenonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijsenouders.nl/
mailto:vraag@oudersenonderwijs.nl
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Vertrouwenspersoon (zoals bedoeld in de Regeling vertrouwenspersonen)  

  

Vertrouwenspersonen van de school voor medewerkers  

Buurtcollege Agora Maas en Peel  heeft een klein en hecht medewerkersteam. Om te 
voorkomen dat er hierdoor een drempel ontstaat om een gesprek met een interne 
vertrouwenspersoon aan te gaan, hebben wij ervoor gekozen om Joske Vogels, gymdocente 
en Gwennie van de Ven, lerares Duits en Frans van Het Bouwens als vertrouwenspersoon 
voor personeel aan te stellen.  
 
Zij zijn al een flink aantal jaren werkzaam op het Bouwens en hebben een aantal jaar geleden 
de cursus vertrouwenspersoon gevolgd.  
Als vertrouwenspersoon zijn zij een luisterend oor voor collega’s die te maken krijgen met 
een vorm van ongewenst gedrag of die een integriteitskwestie willen bespreken. Zij zijn het 
eerste aanspreekpunt en staan naast de collega’s. Zij zoeken samen naar oplossingen en 
bespreken de te volgen routes en de consequenties daarvan. Beide vertrouwenspersonen 
hebben een geheimhoudingsplicht en behandelen alles in vertrouwelijkheid. Zij houden 
geen dossier bij en geen enkele informatie omtrent de betrokkenen en de klacht wordt 
schriftelijk genoteerd.  
Als je ergens mee zit, hoe klein dan ook, aarzel niet om met hen contact op te nemen. Soms 
is een fijn gesprek al voldoende om er weer even tegen te kunnen. Je kunt hen bereiken via:  

 vertrouwenspersoon@hetbouwens.nl  

 j.vogels@stichtinglvo.nl  

 g.vandeven@stichtinglvo.nl 
 
 

Vertrouwenspersoon van de school voor leerlingen 

Leerlingen kunnen uiteraard altijd in eerste instantie terecht bij hun coach wanneer zij iets in 
vertrouwen willen delen. Wanneer zij om wat voor reden dan ook hun verhaal liever aan een 
andere collega vertellen, dan kan dit ook altijd. Op korte termijn zullen wij intern een 
vertrouwenspersoon aanstellen en scholen. Tot die tijd zullen op locatie Piushof Iris Lacroix 
en op locatie De Pas Mariëlle Wilms de rol van vertrouwenspersoonspersoon op zich nemen. 

 Iris Lacroix  i.lacroix@stichtinglvo.nl 

 Mariëlle Wilms m.wilms@stichtinglvo.nl 
 

Vertrouwenspersonen van LVO  

LVO heeft een tweetal vertrouwenspersonen benoemd. Dit zijn Amanda Klein en Patrick van 
Well. Met de externe vertrouwenspersonen kan contact worden opgenomen bij klachten 
over ongewenst gedrag.  
 
Amanda Klein is bereikbaar via telefoonnummer 06-44474692 en per e-mail op 
info@prettigwerkenlimburg.nl 
Patrick van Well is bereikbaar op telefoonnummer 06-46631403 en per e-mail op 
pvwell@qccinfo.com 
 
 
 

https://stichtinglvo-my.sharepoint.com/personal/m_wilms_stichtinglvo_nl/Documents/Communicatie/Schoolgids/vertrouwenspersoon@hetbouwens.nl
https://stichtinglvo-my.sharepoint.com/personal/m_wilms_stichtinglvo_nl/Documents/Communicatie/Schoolgids/j.vogels@stichtinglvo.nl
https://stichtinglvo-my.sharepoint.com/personal/m_wilms_stichtinglvo_nl/Documents/Communicatie/Schoolgids/g.vandeven@stichtinglvo.nl
mailto:i.lacroix@stichtinglvo.nl
mailto:m.wilms@stichtinglvo.nl
mailto:info@prettigwerkenlimburg.nl
mailto:pvwell@qccinfo.com
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De Regeling vertrouwenspersonen stichting LVO is op te vragen via het schoolsecretariaat, of 
te downloaden van www.stichtinglvo.nl  door ‘Vertrouwenspersonen’ in te typen in de 
zoekfunctie.  
  

Meldingsregeling vermoeden 

van misstand Stichting LVO 

(klokkenluidersregeling)  
Op grond van de Code Goed 
Onderwijsbestuur VO heeft LVO een 
klokkenluidersregeling opgesteld die 
het voor belanghebbenden mogelijk 
maakt om zonder benadeling van hun 
belangen misstanden binnen de school 
of ergens anders binnen LVO kenbaar 
te maken.  
  

Een heldere procedure voor het melden van vermoede misstanden draagt bij aan een 
transparante, zorgvuldige en integere organisatiecultuur. Ook ondersteunt de regeling open 
communicatie over normen en waarden in schoolsituaties en het voorkomen van praktijken 
die schadelijk kunnen zijn voor LVO, de LVO-scholen en de sector.  

 

Aparte regeling/proceduremogelijkheid heeft voorrang  
In het algemeen geldt dat kwesties waarvoor een aparte regeling en/of 
proceduremogelijkheid bestaat, langs die lijn moeten worden afgehandeld.   
Deze regeling is dus bijvoorbeeld niet bedoeld voor persoonlijke klachten van betrokkenen 
of voor persoonlijke meldingen van een betrokkene over ongewenst gedrag jegens 
hem/haar en moet worden onderscheiden van de Klachtenregeling van de stichting LVO en 
de Regeling vertrouwenspersonen van de stichting LVO.  

 

De Meldingsregeling vermoeden van een misstand Stichting LVO is op te vragen via het 
schoolsecretariaat, of te downloaden van www.stichtinglvo.nl door ‘Meldingsregeling’ in te 
typen in de zoekfunctie.  

  
  

Vertrouwenspersoon integriteit (zoals bedoeld in de Meldingsregeling vermoeden 

van misstand)  
De vertrouwenspersoon integriteit is het eerste aanspreekpunt voor ouders of leerlingen die 
een melding van een vermoeden van een misstand willen doen. Het gaat hier om zaken die 
op LVO als organisatie betrekking hebben en niet zozeer op jezelf of jouw zoon/dochter als 
persoon.  In dat soort gevallen kan je contact opnemen met de vertrouwenspersoon zoals 
bedoeld in de Regeling vertrouwenspersonen.  
 
De heren Frank Petit en Peter Thewissen zijn benoemd als Vertrouwenspersoon Integriteit 
(VPI). Zij zijn per e-mail te bereiken via info@frankpetit.nl en thewissenvpi@gmail.com 
In de Meldingsregeling vermoeden van misstand staat meer in detail beschreven wat de 
vertrouwenspersoon integriteit voor je kan betekenen.  

https://stichtinglvo-my.sharepoint.com/personal/m_wilms_stichtinglvo_nl/Documents/Communicatie/Schoolgids/www.stichtinglvo.nl
http://www.stichtinglvo.nl/
mailto:info@frankpetit.nl
mailto:thewissenvpi@gmail.com
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Vertrouwensinspecteur  
Ouders, leerlingen, medewerkers, directies, besturen, maar ook vertrouwenspersonen 
kunnen de vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie raadplegen wanneer zich in of 
rond de school problemen voordoen op het gebied van:  

 seksuele intimidatie en seksueel misbruik;  

 psychisch en fysiek geweld;  

 discriminatie en radicalisering.  
 
De vertrouwensinspecteur is op werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) 
bereikbaar op telefoonnummer 0900- 1113111 (lokaal tarief).   
  
Bij een vermoeden van een zedenmisdrijf (zie de tekst onder het kopje Meldingsplicht bij 
zedenmisdrijven) is het bevoegd gezag, in ons geval de locatieleiding, wettelijk verplicht 
contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur.  

  
 

Verzekeringen  
LVO heeft, als bevoegd gezag voor de scholen, een aantal verzekeringen afgesloten. Voor jou 
zijn de verzekeringen die betrekking hebben op leerlingen en vrijwilligers c.q. ouders die 
participeren bij evenementen etc. van belang.  
  
Zo is er een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering geldt gedurende 
schooltijden, tijdens het gaan en komen naar en van school en tijdens excursies, 
schoolreizen, evenementen, werkwerken, stages etc. voor zover die onder 
verantwoordelijkheid van of door de school worden georganiseerd.  
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Medische kosten en een uitkering bij blijvende 
invaliditeit en overlijden zijn gedekt, tot een 
bepaald maximum en   nader omschreven 
voorwaarden. Andere schade is niet gedekt. Tevens 
is er een (doorlopende) schoolreis- en 
excursieverzekering (inclusief annuleringsclausule) 
afgesloten. Deze verzekering biedt dekking voor 
activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de 
school worden uitgevoerd, op basis van nader 
omschreven voorwaarden. Ten slotte is er een 
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.  
  
 
Alle verzekeringen zijn in principe op basis van secundaire dekking afgesloten. Dat betekent 
dat schade of letsel in de meeste gevallen eerst gemeld moet worden bij de persoonlijke 
verzekeringen van de betrokken leerling of ouder. Als deze verzekering de kosten 
aantoonbaar niet vergoedt, om welke reden dan ook, kan de verzekering van de school 
worden aangesproken.  
  
Vergoeding van de schade of gemaakte kosten vindt uitsluitend plaats via declaratie door de 
school met daarvoor bestemde declaratieformulieren. In geval van schade kunt u contact 
opnemen met Mathijs Drummen, m.drummen@stichtinglvo.nl.  
  
Buurtcollege Agora Maas en Peel sluit elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade aan of 
diefstal van privé-eigendommen uit.   

  
 

Privacy  
  
Onze school verwerkt informatie van leerlingen die in de leerlingenadministratie zijn 
ingeschreven. Het doel hiervan is om onderwijs te kunnen organiseren en geven aan de 
leerlingen. Daarnaast is deze informatie nodig om ervoor te zorgen dat de leerlingen zo goed 
mogelijk kunnen worden begeleid en dat waar nodigextra zorg kan worden geboden. De 
school respecteert de privacy van alle leerlingen en ouders en draagt er zorg voor dat de 
persoonlijke informatie die u ons verschaft zorgvuldig wordt behandeld.  
 
Op het verzamelen en verwerken van gegevens die herleidbaar zijn tot een bepaalde 
persoon/leerling is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
Het doel van de AVG is onder meer om ervoor te zorgen dat de gegevens over personen 
zorgvuldig worden verwerkt en om misbruik van persoonsgegevens tegen te gaan.  
 
Dit betekent dat de school uitsluitend gegevens van leerlingen zal verzamelen en verwerken 
indien daarvoor een in de AVG genoemde reden/grondslag aanwezig is of als de betrokken 
leerling of ouder(s) hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven. In het laatste geval zal de 
school ofwel in het aanmeldformulier ofwel in een separaat toestemmingsformulier vragen 
welke gegevens dan vastgelegd mogen worden (denk bijvoorbeeld aan foto’s en 
filmopnames).   

https://stichtinglvo-my.sharepoint.com/personal/m_wilms_stichtinglvo_nl/Documents/Communicatie/Schoolgids/m.drummen@stichtinglvo.nl
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De privacyverklaring van LVO is terug te vinden 
op de website van Stichting LVO: 
https://www.stichtinglvo.nl/privacyverklaring-
lvo/. Hierin wordt uitgelegd welke privacy-
gevoelige leerlinggegevens de school verwerkt 
en met welk doel.  
 
In de privacyverklaring staat omschreven welke 
rechten van betrokkenen er zijn en hoe je deze 
rechten kunt uitoefenen.  
 
Je kunt verzamelde gegevens inzien, wijzigen 

of verwijderen. De privacyverklaring omschrijft ook hoe je een datalek kunt melden.  
  
Het college van bestuur heeft daarnaast een ‘Privacyreglement verwerking leerlinggegevens 
stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs’ vastgesteld. Daarin wordt uitgebreider toegelicht 
welke leerlinggegevens worden opgenomen, met welk doel en hoe lang gegevens worden 
bewaard. Ook het inzage – en correctierecht komt aan bod.   
Het reglement is te raadplegen op www.stichtinglvo.nl door ‘Privacyreglement’ in te typen in 
de zoekfunctie.  
  
Tot slot heeft het college van bestuur een Informatiebeveiligings- en privacybeleid voor de 
stichting LVO vastgesteld. Dit document geeft de visie weer op informatiebeveiliging en 
privacy van de stichting LVO en de bij haar aangesloten scholen en is richtinggevend voor de 
daadwerkelijke invoering van beveiligingsmaatregelen op het gebied van techniek, 
organisatie en processen.  
Aan de implementatie en actualisatie van deze maatregelen wordt door een centraal team, 
waaronder de Functionaris Gegevensbescherming, continu gewerkt.  
  
  

  

https://www.stichtinglvo.nl/privacyverklaring-lvo/
https://www.stichtinglvo.nl/privacyverklaring-lvo/
http://www.stichtinglvo.nl/
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Schorsing en verwijdering  
Hoewel we op Buurtcollege Agora Maas en Peel de lijntjes tussen leerling, coach en ouder(s) 
altijd kort houden, zou het voor kunnen komen dat er zich een situatie voordoet, waarbij er 
wordt besloten om over te gaan tot schorsing of verwijdering. Hieronder staat uitgelegd wat 
in een dergelijk geval de procedure zal zijn. 
 
Met betrekking tot de schorsing van leerlingen gelden de volgende regels:  
1. Het college van bestuur kan met opgave van redenen een leerling voor een periode 

van ten hoogste één week schorsen.  
2. De locatiedirecteur kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van 

ten hoogste twee dagen schorsen.  
3. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de betrokken leerling en, als deze nog 

niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, ook aan de ouders, voogden of verzorgers 
van de leerling bekendgemaakt.   

4. De locatiedirecteur brengt de inspectie van een schorsing voor een periode langer 
dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen op de hoogte.   

  
Met betrekking tot de verwijdering van leerlingen geldt:  
1. Er kan pas een definitief besluit tot verwijdering worden genomen door het bevoegd 

gezag nadat de leerling, en als hij jonger is dan 18 jaar ook zijn 
ouders/voogden/verzorgers, is/zijn gehoord. Een leerling wordt op grond van 
onvoldoende vorderingen niet in de loop van een schooljaar verwijderd.  

2. Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling gebeurt alleen na overleg met 
de inspectie. Hangende dit overleg kan de leerling worden geschorst. Het overleg is 
ook bedoeld om na te gaan op welke andere manier de betrokken leerling onderwijs 
kan volgen.   

3. Een leerling op wie de Leerplichtwet van toepassing is, mag alleen worden verwijderd 
nadat het bevoegd gezag, c.q. de locatiedirecteur, ervoor heeft zorg gedragen dat 
een andere school of instelling bereid is de leerling toe te laten.   

4. Het bevoegd gezag, c.q. de locatiedirecteur brengt de inspectie van een definitieve 
verwijdering schriftelijk en met opgave van redenen op de hoogte.   

5. Het besluit tot definitieve verwijdering van een leerling wordt schriftelijk en met 
opgave van redenen aan de leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van 21 jaren 
heeft bereikt, ook aan diens ouders, voogden of verzorgers, bekendgemaakt. Hierbij 
wordt ook vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de bekendmaking 
bezwaar kunnen maken bij het college van bestuur van LVO.   

6. Het college van bestuur beslist binnen vier weken na ontvangst van het 
bezwaarschrift, maar niet eerder dan nadat de leerling en, indien deze nog niet de 
leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, ook diens ouders, voogden of verzorgers, in de 
gelegenheid is/zijn gesteld, te worden gehoord en kennis heeft/hebben kunnen 
nemen van de adviezen of rapporten die op die besluiten betrekking hebben.   

7. Als de ouders een geschil aanhangig hebben gemaakt bij de ‘Tijdelijke 
geschillencommissie toelating en verwijdering’, ook wel aangeduid als 
`Geschillencommissie passend onderwijs', neemt het college van bestuur de 
beslissing op bezwaar pas nadat de commissie haar oordeel heeft gegeven. De 
termijn voor het nemen van de beslissing op bezwaar wordt opgeschort voor de duur 
van de procedure bij de commissie.  
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8. Het college van bestuur kan de desbetreffende leerling, gedurende de behandeling 

van het bezwaar tegen een besluit tot definitieve verwijdering, de toegang tot de 
school ontzeggen.   

  

Leerlingenkluisjes   
Buurtcollege Agora Maas en Peel heeft in het algemeen het recht om leerlingenkluisjes  te 
openen, zelfs als dat onaangekondigd gebeurt. De volgende personen hebben hiertoe het 
recht:  

 Mathijs Drummen  locatiedirecteur 

 Iris Lacroix   coördinator/procesbegeleider locatie Piushof 

 Mariëlle Wilms coördinator/procesbegeleider locatie De Pas 
 
Waar mogelijk zullen de kluisjes altijd in het bijzijn van de leerling en een tweede 
medewerker worden geopend om een mogelijk later geschil over de gebeurtenis te 
voorkomen. 
 

Deze regels worden ook vermeld in de overeenkomsten die met de leerlingen worden 
gesloten ten aanzien van bruikleen of huur van de kluisjes.  
  

Drugsbepaling  
Het is verboden om cannabisproducten (zoals hasj, wiet en marihuana) en overige drugs die 
onder de Opiumwet vallen te bezitten, te verhandelen of te gebruiken op school, op het 
schoolterrein en tijdens buitenschoolse activiteiten, zoals schoolfeesten, klassenavonden, 
excursies, schoolreizen, werkweken, kamp en sportdagen.  
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Alcoholbeleid  
Op Buurtcollege Agora Maas en Peel is het voor leerlingen en medewerkers niet toegestaan 

om alcohol te nuttigen tijdens schooltijden en/of tijdens schoolactiviteiten. 

  

Melden en registreren van incidenten en ongevallen  
Voor LVO is veiligheid een belangrijke zaak. Want een veilige leeromgeving is noodzakelijk 
voor een goede en gezonde ontwikkeling van de leerlingen. Een veilige werkomgeving is ook 
nodig voor coaches, docenten en de andere werknemers om hun werk naar behoren en met 
plezier te kunnen verrichten.  
  
Daarnaast verplicht de Arbowet de werkgever om de werknemers doeltreffend in te lichten 
over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s en de te nemen 
maatregelen om deze risico’s te voorkomen of te beperken en de wijze waarop deskundige 
bijstand is geregeld. Onder werknemers worden in beginsel geen leerlingen verstaan, tenzij 
de leerlingen verrichtingen doen die vergelijkbaar zijn met arbeid in de beroepspraktijk.   
  
Maar soms gaat het mis en gebeurt er een ongeluk in de gang of het lokaal of vindt er een 
incident plaats op het schoolplein. LVO heeft een regeling opgesteld ten aanzien van het 
melden en registreren van incidenten, (bijna) arbeidsongevallen en beroepsziekten. De 
regeling is er op gericht alle ongevallen en incidenten op de school op eenduidige wijze te 
registreren en zo inzicht te krijgen in de risico’s voor de leerlingen op de scholen en voor de 
werknemers van LVO. In de coachgroepen wordt aandacht besteed aan het belang van 
veiligheid in en rondom onze school. Het bestaan van deze regeling wordt daarbij .   
  
De Regeling melding en registratie incidenten (bijna) arbeidsongevallen (en beroepsziekten) 
van LVO is te raadplegen op www.stichtinglvo.nl door ‘Regeling melding en registratie 
incidenten’ in te typen in de zoekfunctie.  
  

 
  

https://stichtinglvo-my.sharepoint.com/personal/m_wilms_stichtinglvo_nl/Documents/Communicatie/Schoolgids/www.stichtinglvo.nl
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Inspraak en medezeggenschap  
  

Medezeggenschapsraad   

De medezeggenschapsraad bestaat uit twee personeelsleden, één leerling en één ouder.  
 
De MR bestaat momenteel uit:  

 Ank Reynders (personeelsgeleding)  

 Nick van den Beuken (personeelsgeleding)  

 Sofie van der Zwaag (leerlinggeleding)  

 Marco van Lier (oudergeleding)  
 
De MR-vergaderingen zijn openbaar, behalve bij behandeling van vertrouwelijke zaken. De 
planning wordt gepubliceerd op de website zodra deze definitief is. Wil je aanwezig zijn bij 
de MR vergadering als toehoorder kun je je aanmelden bij Ank Reynders via email: 
a.reijnders@stichtinglvo.nl .  
 
 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad  

Ook op bovenschools niveau heeft de wet de medezeggenschap geregeld:   
LVO heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).   
Op dit moment heeft Buurtcollege Agora Maas en Peel nog vacatureruimte voor één extra 
leerling om samen met Ank Reynders deel te nemen aan de GMR. Bij interesse kun je 
contact op nemen via a.reijnders@stichtinglvo.nl.  
 
In de GMR wordt het beleid besproken dat voor alle of voor de meeste scholen geldt. Hier 
worden de kaders vastgesteld waarbinnen de scholen zelf hun beleid kunnen bepalen. Elke 
school is in de GMR vertegenwoordigd door een ouder of leerling én een personeelslid. De 
MR van een school bepaalt hoe hij zijn vertegenwoordiging in de raad aanwijst.  
  
De GMR is op die manier een stichtingsbreed medezeggenschapsorgaan, dat alle scholen in 
zich verenigt. De GMR wil benadrukken dat het voor een goede vertegenwoordiging van alle 
LVO-scholen en voor zijn eigen informatievoorziening belangrijk is dat alle zetels bezet zijn.   
 

  

mailto:a.reijnders@stichtinglvo.nl
https://stichtinglvo-my.sharepoint.com/personal/m_wilms_stichtinglvo_nl/Documents/Communicatie/Schoolgids/a.reijnders@stichtinglvo.nl
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Bijlage 1  
Aanvullende informatie over vrijwillige ouderbijdrage  
  

Op Buurtcollege Agora Maas en Peel is geen vrijwillige ouderbijdrage! 
 

Bijlage 2  
Aanvullende informatie over sponsoring  
  

Er is sprake van sponsoring wanneer de school in ruil voor een geldelijke of materiële 
bijdrage verplichtingen (=tegenprestatie) op zich neemt waar leerlingen mee te maken 
krijgen.  
LVO heeft geen centraal beleid inzake sponsoring. Wel zijn er wettelijke bepalingen en 
richtlijnen waarmee elke school rekening moet houden:  

• De MR moet instemmen met een sponsorovereenkomst voordat er door de 
schoolleiding een besluit over wordt genomen en deze in kan gaan  
• De school is verplicht om haar sponsorbeleid op te nemen in de schoolgids en 
in het schoolplan.  

  
Daarnaast heeft de VO-raad samen met andere (onderwijs)organisaties een convenant 
inzake sponsoring gesloten met het ministerie van OC&W. Het sponsorconvenant 2020-2022 
is een handreiking voor scholen. Het convenant bevat spelregels over sponsoring op scholen 
en geeft een uitgebreide toelichting op alle spelregels.   
 Meer informatie is te vinden op de website van de rijksoverheid. Hier staat heel duidelijke 
informatie over sponsoring (inclusief verwijzing naar het sponsorconvenant en een 
zogenaamde factsheet met een korte samenvatting van de afspraken): Factsheet sponsoring  
  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-is-sponsoring-in-het-primair-en-voortgezet-onderwijs#:~:text=Sponsoring%20op%20school%20moet%20aan,zij%20in%20de%20medezeggenschapsraad%20zitten.
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Bijlage 3  
 

Wettelijke kaders ten aanzien van gebruik en bezit van alcohol  
  
De Drank- en Horecawet is veranderd per 1 januari 2014.   
Sindsdien mag aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol worden verkocht. Dit betekent 
dat verstrekkers van alcoholhoudende dranken strafbaar zijn als ze alcohol aan jongeren 
verkopen zonder vooraf nauwkeurig te hebben vastgesteld of de koper wel 18 jaar of ouder 
is. Ook als het overduidelijk is dat iemand van 18 jaar of ouder de drank onmiddellijk zal 
doorgeven aan iemand onder de 18 jaar mag een verkoper de alcohol niet aan die persoon 
verkopen.  
  
Verder zijn jongeren onder de 18 jaar strafbaar wanneer zij in het openbaar 
alcoholhoudende dranken in hun bezit hebben. Dit verbod geldt op alle voor het publiek 
toegankelijke plaatsen (dus bijvoorbeeld op straat, in een winkelcentrum, in een station, in 
parken, in de horeca of in een sportkantine).   
  
De wet maakt onderscheid tussen wel en niet “voor publiek toegankelijke plaatsen”. Bij dat 
laatste gaat het om algemene toegankelijkheid. De school wordt gezien als een plaats die 
niet bestemd is voor algemene toegankelijkheid, althans wanneer er alleen eigen docenten 
en eigen leerlingen aanwezig zijn. In zo’n situatie is het voor jongeren onder de 18 jaar niet 
strafbaar om alcohol te bezitten. Maar het schoolreglement kan het natuurlijk wel 
verbieden!  
 
Wanneer mensen van buitenaf welkom zijn op school, bijvoorbeeld tijdens een open dag of 
tijdens een feest, kan de school wel gezien worden als een voor publiek toegankelijke plaats. 
Dan geldt voor jongeren onder de 18 jaar dus een verbod om alcohol te bezitten.   
Het is voor jongeren onder de 18 jaar niet strafbaar om in de privésetting (bijvoorbeeld de 
thuissituatie) alcohol in bezit te hebben.   
  
Het overheidsbeleid is er echter wel expliciet op gericht om alcoholgebruik voor jongeren 
onder de 18 te ontmoedigen.  
  

De handhaving van de wet is in handen van de gemeente en op overtreding van de wet staat 
een boete waarvan de hoogte afhankelijk is van het soort overtreding.   
  
 


