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Stuur je familie, vrienden, collega’s een VISTA e-card* voorzien van
een persoonlijke boodschap. En wie weet win jij een Bol.com tegoedbon
t.w.v. € 25,-. Om extra kans te maken: deel je e-card op Facebook
of Instagram en tag @hetvistacollege of gebruik de hashtag
#hetvistacollege
* Wist je dat: een deel van deze kaarten door onze studenten
Mediavormgeving zijn gemaakt?
vistacollege.nl
@hetvistacollege

WELKOM BIJ VISTA COLLEGE!
Jij bent klaar voor de volgende stap. Voor de start van je carrière. Je staat open voor
nieuwe uitdagingen. Je hebt zin om je handen uit de mouwen te steken en om de juiste
skills te leren. Bij VISTA college ben je dan aan het juiste adres. We leiden je deskundig
en met persoonlijke aandacht op. Wij prikkelen je nieuwsgierigheid. We motiveren je om
ontwikkelingen en veranderingen te omarmen. Om te leren. Om te groeien. Om verder te
kijken dan je neus lang is.

Kortom, wij stomen jou klaar voor de toekomst.
Jouw toekomst.

Wij wensen jou een goed, succesvol en
vooral plezierig schooljaar!
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01. OVER VISTA COLLEGE
Je staat aan de start van je nieuwe

Wie zijn we?

schoolcarrière. Wij zijn blij dat je

VISTA college is een Regionaal

voor VISTA college hebt gekozen

Opleidingencentrum (ROC) voor het

en zullen ons uiterste best doen

middelbaar beroepsonderwijs met een

om jouw tijd bij VISTA college zo

aanbod van ruim 230 verschillende

aangenaam en succesvol mogelijk

beroepsopleidingen, volwassenen-

te maken.

educatie en bedrijfsopleidingen. Bij VISTA
college studeren ruim 15.000 studenten

Om je alvast wat praktische

en werken ruim 1.700 medewerkers.

informatie te geven, hebben wij

Onze opleidingen zijn gecentreerd in

deze infogids samengesteld.

Zuid-Limburg. Met ons aanbod willen wij

Kun je het antwoord niet vinden in

een essentiële bijdrage leveren aan de

deze infogids of op onze website?

sociaal-maatschappelijke en economische

Bel ons dan gerust, wij zijn te

ontwikkeling in de regio. Het geven van

bereiken op 088 - 001 50 00.

kwalitatief goed onderwijs is een vereiste
waarbij we van de ontwikkelmogelijkheden
van de student uit gaan.

VISTA college is een ROC met een
eigen cultuur en identiteit. Met heldere
gedragsregels over de manier waarop
we met elkaar omgaan: studenten,
medewerkers, klanten, bedrijven en
instellingen, gemeenten en leveranciers.

Naast concrete afspraken over bijvoorbeeld vandalisme, pesten, het voorkomen
van seksuele intimidatie en discriminatie
hebben we een aantal waarden met elkaar
afgesproken waaraan we gedrag, meer in
het algemeen, kunnen toetsen.
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Waarden waar we op toezien en ons graag

Servicedesk

op laten aanspreken.

Heb je vragen? Wil je ergens meer over

• Wederzijds respect: door een open

weten of moet je je ziek melden? Bel dan

en kritische houding naar elkaar.

het centrale nummer van VISTA college!

• Oog voor kwaliteit: goed vakmanschap
vraagt kwaliteit van iedereen.
• Openheid en eerlijkheid: voor de ander
open staan en eerlijk zijn, met gevoel.
• Gelijkwaardigheid: wij zijn gelijk

De medewerkers van de Servicedesk
helpen je verder binnen VISTA college.
De Servicedesk is te bereiken via
telefoonnummer 088 – 001 50 00 of via
vistacollege.nl en info@vistacollege.nl

waardig, maar niet hetzelfde.
• Betrokkenheid: we zijn betrokken,
maar toch kritisch.
• Transparantie: communicatie op maat.

Verder kun je bij de Servicedesk ook
terecht voor vragen over middelen en
materialen, studiefinanciering, opleidingen,
doorstroom en andere vragen over het

Wanneer je één of meer van deze waarden

onderwijs. Onze medewerkers helpen je

onvoldoende herkent, horen we dat graag

graag.

van je. Dat kan via je mentor, maar ook via
de opleidingsmanager/onderwijsmanager
van jouw afdeling. Zo kunnen we groeien
naar een nog beter VISTA college.

De werelden
De 230 verschillende opleidingen hebben
we gegroepeerd in 13 werelden:
Entertainment > Toerisme & Recreatie >
Handel & Ondernemerschap > Zakelijke
dienstverlening > Veiligheid > Food >
Facilitaire & Logistieke dienstverlening
> Multimedia, Interieur & Design > CIOS
> Beauty & Hair > Zorg & Welzijn > ICT >
Techniek

Infogids 2020 -2021
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Inspectie
De Inspectie van het Onderwijs controleert
het middebaar beroepsonderwijs en de
volwasseneneducatiesector namens de
minister.

Voor vragen of meer informatie zijn zij
te bereiken via 088 - 669 60 60 of
via www.onderwijsinspectie.nl.

Het stichtingsbestuur
De stichting VISTA college staat onder
leiding van het College van Bestuur (CvB)
dat gevormd wordt door:
• de heer Karel van Rosmalen (voorzitter)
• mevrouw Jeanette Oostijen (lid)
• de heer Hans Meijer (lid)

Het VISTA college kent een Raad van
Toezicht (RvT), die een toezichthoudende,
controlerende en adviserende functie
heeft. De Raad ziet met name toe op
onderwijskundige en strategische
zaken en op financiële zaken zoals de
jaarrekening en de begroting.

8
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02. STUDENT
Leerplichtwet

of de Raad voor de Kinderbescherming

De leerplichtwet maakt onderscheid in

inschakelen. Ouders en jongeren (vanaf

leer- en kwalificatieplicht. Kinderen van

12 jaar) riskeren een boete als kinderen niet

5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten

naar school gaan en/of niet op een school

naar school. Zo kunnen zij zich voor-

staan ingeschreven. Jongeren kunnen

bereiden op de maatschappij en de

ook een leerstraf of een taakstraf krijgen.

arbeidsmarkt. Jongeren die na hun 16e nog

Bij ‘luxeverzuim’ (extra vakantie onder

geen startkwalificatie hebben, moeten tot

schooltijd zonder toestemming) is de kans

hun 18 onderwijs volgen.

op een proces-verbaal extra groot.

e

Een startkwalificatie is een diploma havo,
vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

Leerplicht
Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot

De leerplichtwet is streng. De wet zorgt

en met 16 jaar, vanaf de eerste dag van

ervoor dat ieder kind tot zijn 18 verjaardag

de maand nadat een kind 5 jaar wordt tot

naar school gaat en op een school staat

het einde van het schooljaar waarin het

ingeschreven. Ouders en verzorgers

16 jaar is geworden, of aan het einde van

zijn er verantwoordelijk voor dat dit ook

het twaalfde schooljaar.

e

daadwerkelijk gebeurt. Scholen zijn
verplicht spijbelende leerlingen te melden

Kwalificatieplicht

bij de gemeente, na uiterlijk 3 achtereen-

Na het laatste schooljaar van de leerplicht

volgende verzuimdagen. Ook meldt de

begint de kwalificatieplicht voor jongeren

school het wanneer de leerling gedurende

die nog geen startkwalificatie hebben

4 opeenvolgende lesweken meer dan drie

gehaald. Een startkwalificatie is een havo-,

dagen bij elkaar opgeteld verzuimt.

vwo- of mbo diploma (minimaal
niveau 2). De overheid ziet dit niveau

Spijbelt een leerling langer dan drie

als minimumvereiste voor een goede

dagen of regelmatig, of staat het niet

participatie in de maatschappij.

ingeschreven op een school, dan zoekt
de leerplichtambtenaar uit wat hiervan de
reden is. Is er geen wettige reden dan kan
hij een proces-verbaal opmaken

Infogids 2020 -2021
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Met de kwalificatieplicht wordt de leer-

BBL en BOL

plicht verlengd tot de dag dat de jongere

Je wordt geacht op tijd in de les te zijn en

een startkwalificatie heeft gehaald, of tot

bent verplicht alle lessen en de daarvoor

de dag dat de jongere 18 jaar wordt.

in de plaats komende activiteiten bij te

De kwalificatieplicht verplicht alle jongeren

wonen. Je moet er rekening mee houden

een volledig onderwijsprogramma te

dat je van maandag tot en met vrijdag van

volgen. De kwalificatieplicht betekent

08.30 tot 17.00 uur beschikbaar moet

niet altijd vijf dagen per week in de

zijn, als de school dit noodzakelijk acht.

schoolbanken; het is ook mogelijk om

Bij enkele opleidingen (elektrische

met combinatie van leren en werken aan

installatietechniek, industriële auto-

de kwalificatieplicht te voldoen, zoals de

matisering, horeca, kunst, theater en

beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

media) moet je ook twee avonden per

in het mbo.

week beschikbaar zijn. Je kunt je niet
beroepen op het hebben van andere

De kwalificatieplicht is dus ook geregeld

verplichtingen. Als je bijbaantjes hebt,

in de Leerplichtwet. Regels voor verlof,

moet je er rekening mee houden dat

vrijstellingen en verzuim zijn voor jongeren

school op de eerste plaats komt, met

zonder startkwalificatie tussen 5 en 18 jaar

uitzondering van de vastgestelde school-

dus ook gelijk. Het maakt niet uit of een

vakanties. Verlof moet je van tevoren

jongere leer- of kwalificatieplichtig is.

schriftelijk aanvragen bij de onderwijsmanager.

De kwalificatieplicht betekent ook dat alle
scholen in- en uitschrijven en verzuim

Ziekmelden

van leerplichtige en kwalificatieplichtige

Slechts in uitzonderlijke gevallen staan we

leerlingen of deelnemers melden aan de

een vakantie buiten de vakantieperiode

leerplichtambtenaar van de gemeente

toe. BBL-studenten volgen de voor-

waar de leerling of student woont.

schriften van de werkgever. Als je in de

In- en uitschrijven moeten binnen 7 dagen

loop van de dag ziek wordt, haal je een

worden gemeld, verzuim na 3 dagen.

verzuimbriefje bij de Servicedesk. Dit
laat je ondertekenen door degene die de
aanwezigheid controleert.

10
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Let op; dit kan per opleiding verschillend

Voor BOL-studenten geldt dat als je vóór

zijn en geldt misschien niet voor jouw

1 oktober van het studiejaar bent uit-

opleiding. Je volgt dan de specifieke

geschreven, je geen lesgeldnota van DUO

richtlijnen die voor jouw opleiding en/of

krijgt. Op het moment dat je als student

locatie zijn opgesteld.

ingeschreven staat, is VISTA college of
DUO namelijk verplicht om je het les-

Als je verhinderd bent de lessen te volgen,

en/of cursusgeld in rekening te brengen,

meld je dit ‘s morgens tussen 08.30 - 09.00

ongeacht of je de opleiding volgt of niet.

uur bij de Servicedesk via 088 – 001 50 00.
Als je weer aanwezig bent, meld je dit ook

Het BBL-cursusgeld wordt door VISTA

bij de Servicedesk.

college in rekening gebracht. Het lesgeld
voor BOL en vavo wordt door DUO in

Als een docent binnen tien minuten na

rekening gebracht. Dit geldt voor iedereen

aanvang van de les niet aanwezig is in het

die per 1 augustus 18 jaar of ouder is.

lokaal, moet een vertegenwoordiger van

Telefonisch afmelden of gewoon niet

de groep dit melden bij de opleidings-

naar school komen is geen rechtsgeldige

manager.

afmelding. Je blijft dan les- en/of
cursusgeld verschuldigd!

Uitschrijven
Als je je bij ons hebt ingeschreven en toch
besluit om de opleiding niet te volgen,
moet je je inschrijving schriftelijk annuleren
en een bewijs van uitschrijving aanvragen.
Dit kan via de Servicedesk.

Je moet dat vóór de eerste lesdag doen.
Of je na uitschrijving les- of cursusgeld
moet betalen, hangt af van het moment
waarop je wordt uitgeschreven. Wees
alert, het kan je veel geld en problemen
besparen!

Infogids 2020 -2021
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03. AFSPRAKEN
Diploma behaald of voortijdig stoppen

Identificatieplicht

met je opleiding

Elke student heeft de plicht zich binnen

Als je stopt met je opleiding of je diploma

de gebouwen van VISTA college en de

hebt behaald en niet meer verder studeert,

daaraan verbonden terreinen op ieder

controleer dan via ‘Mijn DUO’ op www.duo.nl

moment te kunnen identificeren met

of de juiste datum staat geregistreerd.

de VISTA collegepas. Deze pas kan ook

Je moet daarbij uitgaan van de datum

worden gebruikt voor het registreren van

waarop je door de school wordt uit-

presentie en absentie (dit geldt niet bij

geschreven. Dit is de datum waarop vast-

elke opleiding en/of locatie). Op de

gesteld is dat je het diploma gehaald

VISTA collegepas staat je pasfoto en zijn

hebt, dus niet je diploma-uitreiking.

je naam en studentennummer vermeld.

Klopt de einddatum niet, geef dan de

De schoolpassen worden aan het begin

juiste datum door aan DUO. Als de

van het schooljaar gemaakt.

einddatum van je opleiding klopt, zet
dan ook je studentenreisproduct (OV)

Pas kwijt of beschadigd?

stop via de ophaalautomaat. Je kunt

Bij beschadiging of vermissing van

je studentenreisproduct (OV) dus niet

je VISTA collegepas, moet je contact

telefonisch of schriftelijk stopzetten.

opnemen met de Servicedesk in Heerlen,

Doe dit uiterlijk op de 5e werkdag van de

Maastricht of Sittard. Als je les volgt op

maand waarin je geen recht meer hebt op

Maastricht-Airport, Horsterweg, kun je

studiefinanciering.

dat alleen melden bij het Meldpunt op
de locatie Arendstraat in Sittard. Een

Let op: tijdens de 5 werkdagen mag je niet

vervangend pasje kost €15,-. Pas na

meer reizen met je OV-kaart. De chipkaart

betaling ontvang je een nieuwe VISTA

zelf hoeft niet ingeleverd te worden.

collegepas.

Je kunt de chipkaart immers nog gebruiken
om op saldo te reizen. Ga je verder studeren,

Huisregels

geef dan zo snel mogelijk je nieuwe

Net zoals met je vrienden, thuis of bij de

opleiding door. Voor advies over een andere

sportclub, hebben we afspraken nodig om

opleiding (binnen of buiten VISTA college)

te zorgen dat iedereen effectief en prettig

neem je contact op met de adviseurs van de

aan zijn/haar opleiding en ontwikkeling

dienst studentenbegeleiding.

kan werken.

12
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04. BELANGRIJKE
DOCUMENTEN
Deze huisregels kun je nalezen in het

Onderwijsovereenkomst

studentenstatuut. In het studentenstatuut

In de Wet Educatie en Beroepsonderwijs

vind je ook de belangrijkste rechten en

(WEB) is bepaald dat de school en de

plichten van studenten bijeengebracht.

student met elkaar een contract afsluiten

Het gaat zowel om rechten en plichten uit

waarin de wederzijdse rechten en plichten

wettelijke regelingen als om regelingen

met betrekking tot de opleiding nauw-

die het VISTA college zelf heeft

keurig worden vastgelegd. Zo weten

vastgesteld. Het studentenstatuut kun

beide partijen wat ze van elkaar mogen

je vinden op www.vistacollege.nl.

verwachten en waar ze elkaar op mogen
aanspreken. Deze zogenoemde onderwijs-

Rookvrije school

overeenkomst (OOK) is onderdeel van de

Jongeren moeten rookvrij kunnen op-

algemene voorwaarden. Een model van

groeien. Daar hoort een algemeen rookvrij

de onderwijsovereenkomst en de daarbij

schoolterrein bij. Vanuit de wet moeten

behorende voorwaarden is te vinden op

alle onderwijsinstellingen per 1 augustus

www.vistacollege.nl.

2020 een rookverbod instellen op hun
terrein. Daarom heeft onze school vanaf

Praktijkovereenkomst

het nieuwe schooljaar geheel rookvrije

Elke opleiding binnen het beroeps-

schoolterreinen. Er mag dan nergens op

onderwijs kent een vorm van stage of leren

het schoolterrein meer gerookt worden,

in de praktijk: de beroepspraktijkvorming

dus ook niet buiten op het schoolplein.

(BPV). Om ieders rechten en plichten
vast te leggen wordt er een praktijkovereenkomst (POK) gesloten tussen het
bedrijf, de school en de student.

De praktijkovereenkomst regelt de inhoud
en duur van de BPV en de rechten en
plichten van de student, de school en
het praktijkbedrijf..
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Een modelpraktijkovereenkomst en de

Studentenstatuut

daarbij behorende algemene voorwaarden

Binnen VISTA college maken we gebruik

is te vinden op www.vistacollege.nl.

van een Studentenstatuut. Dit statuut is
van toepassing op alle opleidingen en

Examenreglement

berust op regelingen die zijn vastgesteld

Het examenreglement beschrijft de

door het college van bestuur (CvB).

regels, procedures en voorschriften
met betrekking tot de totstandkoming,

De regeling is van toepassing op alle

organisatie en beoordeling van examens.

studenten die zijn ingeschreven voor een

Het reglement is te vinden bij het

opleiding van VISTA college. Bepaalde

examenbureau of op www.mijnvista.nl.

onderdelen zijn ook van toepassing op
aankomende en voormalige studenten.

Onderwijs- en Examenregeling

Het studentenstatuut is te lezen op

De Onderwijs- en Examenregeling (OER)

www.vistacollege.nl.

is het document waarin wordt uitgelegd
hoe het onderwijs en de examinering bij
jouw opleiding geregeld is. Je kunt je op
grond van de OER een beeld vormen van
de opleiding.

Dit document geeft onder meer aan uit
welke onderdelen het examen bestaat
en wanneer de toetsen plaatsvinden.
Ook wordt beschreven welke rechten
en plichten er verbonden zijn aan de
deelname aan toetsen en examens.
De OER van jouw opleiding is te vinden
op www.mijnvista.nl.
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05. STUDIEKOSTEN
Wie betaalt lesgeld?

Teruggave lesgeld

Wie óp 1 augustus 18 jaar of ouder is,

Soms kun je een gedeelte van het lesgeld

moet voor dat schooljaar lesgeld betalen.

terugkrijgen. Je verzoek moet op de

Je betaalt lesgeld voor :

laatste dag van het schooljaar bij DUO

• een mbo-opleiding (BOL)

binnen zijn. Dat is uiterlijk 31 juli.

• een vavo-opleiding die door het rijk
wordt bekostigd.

Volg je een voltijdopleiding en schrijf je je
vóór 1 mei uit? Dan kun je in de volgende

Niet begonnen of voor 1 oktober gestopt

gevallen een deel van het lesgeld

Ben je ingeschreven, maar nog niet

terugkrijgen:

begonnen aan het schooljaar? Of ben je

1. Je hebt je diploma behaald

voor 1 oktober gestopt? Zorg dan dat je

2. Je stapt over naar een opleiding

wordt uitgeschreven vóór 1 oktober, dan
hoef je geen lesgeld te betalen. Schrijf je
je vóór 1 mei uit bij je opleiding, dan kun

waarvoor je wettelijk cursusgeld moet
betalen (bijvoorbeeld BBL)
3. Je gaat scheiden of je ouders gaan

je in uitzonderlijke gevallen het betaalde

scheiden en daardoor ben je niet in staat

lesgeld terugkrijgen.

de lessen te volgen
4. Je bent zwanger

Of je lesgeld of cursusgeld betaalt hangt

5. Jij, je partner of een familielid wordt

af van welke opleiding je volgt. Daarnaast

ernstig ziek

is je leeftijd en of je de opleiding in BOL- of

6. Bij overlijden

BBL-vorm, of in deeltijd volgt van invloed.
In al deze gevallen geldt dat een kopie van
Hoogte lesgeld mbo-BOL

het bewijs van uitschrijving meegestuurd

Ter indicatie, het lesgeld voor schooljaar

moet worden, waaruit blijkt wanneer de

2019/2020 was vastgesteld op €1.168,-.

inschrijving is beëindigd. Bij overlijden

De hoogte van het lesgeld voor schooljaar

moet een afschrift van de overlijdensakte

2020/2021 wordt door DUO gepubliceerd

of uittreksel uit het overlijdensregister

op hun website www.duo.nl.

worden overhandigd.
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Wie betaalt cursusgeld?

Vrijstelling cursusgeld

Wie óp 1 augustus 18 jaar of ouder is, moet

Je betaalt geen cursusgeld als je op

voor dat schooljaar cursusgeld betalen.

1 augustus van het schooljaar nog geen

Je betaalt cursusgeld voor een BBL

18 jaar bent.

opleiding. Ter indicatie, het cursusgeld
voor schooljaar 2019/2020 was

Een uitzondering is de deeltijdcursus in

vastgesteld op:

het voortgezet algemeen volwassenen-

• €243,- voor niveau 1 en 2 (de assistent-

onderwijs (vavo). Daarvoor betaal je wel

en basisberoepsopleiding)

cursusgeld, ook als je nog geen 18 jaar bent.

• €588,- voor niveau 3 en 4 (vakmiddenkader- en specialistenopleiding)

Cursusgeld terugkrijgen
In een aantal gevallen kun je (een deel van)

De hoogte van het cursusgeld voor

het cursusgeld terugkrijgen:

schooljaar 2020/2021 wordt door DUO

1. Je schrijft je uit vóór de 1e dag waarop

gepubliceerd op hun website.

de lessen beginnen.
2. Je wisselt tijdens het schooljaar van een

Teruggave cursusgeld
Het hangt van je situatie af of je vrijstelling

BBL-opleiding naar een BOL-opleiding
en gaat dus lesgeld betalen.

of teruggave van cursusgeld krijgt, of dat

3. Je wordt ernstig ziek.

je minder cursusgeld hoeft te betalen.

4. Je hebt te maken met bijzondere

Je vraagt teruggave, vermindering of

familieomstandigheden. Bijvoorbeeld

vrijstelling van cursusgeld aan bij VISTA

als een familielid ziek wordt of overlijdt.

college.
De hoogte van het deel dat je kunt
Vermindering cursusgeld

terugontvangen is door Ministerie van

Schrijf je je tijdens een cursusperiode in,

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

dan wordt het cursusgeld bepaald op

(OCW) in een tabel vastgelegd, die door

basis van de duur van het nog lopende

VISTA college moet worden gevolgd.

cursusjaar. Daarvoor hanteert het

Mocht je komen te overlijden dan krijgen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

je nabestaanden (een deel) van het

Wetenschap (OCW) een tabel, die door

cursusgeld terug.

VISTA college moet worden gevolgd.
16
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Basisuitrusting voor rekening van school

Het gaat met name om leermiddelen in de

Het grootste deel van de schoolkosten

zin van leermiddelen zoals: studieboeken,

komt voor rekening van school. Dit zijn

licenties voor computerprogramma’s die

de kosten die noodzakelijk zijn om de

in de plaats komen van studieboeken,

studenten in staat te stellen het onderwijs

agenda, rekenmachine of persoonlijk

te volgen en het diploma te behalen.

gebruiksmateriaal zoals gereedschap,
laptop, werkkleding en werkschoenen,

Deze kosten heten de basisuitrusting

kopieerkaart en printkosten.

school. Zo zorgen wij voor leslokalen,
praktijklokalen, apparatuur, machines,

Deze materialen zijn nodig voor het

softwarelicenties voor gebruik binnen het

verwerven van de gevraagde compe-

opleidingsprogramma, tentamens,

tenties van de opleiding, het behalen van

examens en herkansingen, ouderavonden,

het diploma en zijn (en blijven) eigendom

opleidingsinformatie en een collegepas.

van de student. Je bent vrij om deze

Ook verbruiksmaterialen zoals hout,

studiemiddelen zelf online te bestellen bij

metaal, papier en ingrediënten voor

een leverancier naar keuze. Je mag deze

bijvoorbeeld de koksopleiding komen

benodigde leermiddelenmaterialen ook

voor onze rekening.

zelf elders aanschaffen.

Onderwijsbenodigdheden voor rekening

De hoogte van de schoolkosten in het mbo

van student

verschilt per opleiding. Gemiddeld liggen

Daarnaast komt een deel van de school-

de kosten tussen de €500,- en €1.000,-

kosten voor rekening van de student. Dit

per jaar. VISTA college streeft ernaar de

zijn de kosten van leermiddelen waarover

kosten voor de student zo laag mogelijk

de student dient te beschikken voor het

te houden.

volgen van de opleiding en waarover
jezelf verantwoordelijkheid draagt. Hierin
hoeft school dan ook niet te voorzien.
Je opleiding informeert je over de boeken
en andere leermiddelen die je nodig hebt.

Infogids 2020 -2021
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Regeling tegemoetkoming schoolkosten

Extra activiteiten

Er kunnen omstandigheden zijn waarin het

Binnen VISTA college worden extra

opbrengen van de directe schoolkosten

voorzieningen, faciliteiten en activiteiten

- zoals boeken en materialen - een

aangeboden die niet noodzakelijk zijn

probleem vormen. Bijvoorbeeld doordat

voor het volgen van de opleiding en

ouders een minimuminkomen hebben.

het behalen van een diploma. Je kunt

Vanuit de overheid is (OCW) is daarom

als student zelf kiezen of je van deze

een regeling ingesteld om in dergelijke

voorzieningen en faciliteiten gebruik

situaties ouders en/of studenten te

maakt. Als je hiervoor kiest dan betaal je

ondersteunen.

hier apart voor. Voorbeelden van deze
extra kosten zijn:

Meer informatie?
Ga voor meer informatie over de
regeling tegemoetkoming schoolkosten
naar mijnVISTA > Studentservices >
Schoolkosten.

• extra service bij de intake zoals een
individueel assessment
• softwarelicenties voor gebruik buiten het
opleidingsprogramma
• kluisverhuur
• extra excursies (of vervoer hierbij) ter
verhoging van de kwaliteit van de
opleiding
• extra maatschappelijke-, culturele- en
sportactiviteiten
• studentenfeesten.

Indien deze activiteiten plaatsvinden
tijdens de reguliere schooluren en je
besluit er niet aan deel te nemen dan
worden er door school vervangende
lessen en opdrachten aangeboden.

18
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Voor meer informatie over de hoogte van
en het betalen van schoolkosten en de
overeengekomen extra faciliteiten kun je
contact opnemen met VISTA college of
deze inzien op de leermiddelenlijst van je
opleiding.

Overstappen van een BOL-opleiding naar
een BBL-opleiding en andersom
Als je overstapt van een lesgeldopleiding
(volledig dagonderwijs/BOL) naar een
cursusgeldopleiding (deeltijdonderwijs
BOL en BBL) kun je een schriftelijk verzoek
om terugbetaling indienen bij DUO
(formulier ‘verzoek terugbetaling lesgeld’).
Wanneer je overstapt van een cursusgeldopleiding naar een lesgeldopleiding
vindt er een verrekening plaats met het te
betalen lesgeld.

Als je een dergelijke overstap overweegt,
neem dan zo snel mogelijk contact met
ons op via 088 - 001 50 00. Wij kunnen
je informeren over de actuele stand van
zaken van de wetgeving, de kosten of
de restitutie van les- en cursusgeld en
eventuele overige consequenties die
voortvloeien uit zo’n overstap.

Infogids 2020 -2021
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06. STUDIEFINANCIERING
Als je een mbo-opleiding volgt kun

Basisbeurs en aanvullende beurs

je onder bepaalde voorwaarden

Iedereen die recht heeft op studie-

studiefinanciering krijgen.

financiering krijgt een basisbeurs. Als je
uitwonend bent, is je basisbeurs hoger

De voorwaarden zijn:

dan wanneer je bij je ouders woont.

• Leeftijd – Je moet 18 jaar of ouder zijn.
In de eerste maand van het kwartaal dat

Mbo-opleiding niveau 1 of 2

volgt op je 18de verjaardag krijg je voor

Als je een mbo-opleiding niveau 1 of 2

het eerst studiefinanciering. Dat is altijd in

volgt, zijn je basisbeurs, aanvullende beurs

januari, april, juli of oktober.

en studentenreisproduct altijd een gift.

• Soort opleiding – Je krijgt alleen studiefinanciering voor een BOL voltijd

Mbo-opleiding niveau 3 of 4

opleiding van 1 jaar of langer.

Volg je een mbo-opleiding niveau 3 of 4?

• Nationaliteit – Je moet Nederlander zijn

Dan zijn je basisbeurs, aanvullende

om studiefinanciering te kunnen krijgen.

beurs en studentenreisproduct een

Heb je niet de Nederlandse nationaliteit

‘prestatiebeurs’. Ze worden pas een gift als

maar woon je wel in Nederland? Dan

je binnen 10 jaar een diploma behaalt op

kun je toch eventueel studiefinanciering

een opleiding op minimaal niveau 3.

krijgen als je de daarvoor geldende

Die 10 jaar gaan in vanaf de 1e maand dat je

verblijfsdocumenten hebt. Raadpleeg het

studiefinanciering krijgt voor mbo niveau

nationaliteitenschema op www.duo.nl.

3 of 4. Behaal je geen diploma voor niveau

• Gift of prestatiebeurs - Volg je een

3 of 4? Dan moet je alles terugbetalen.

mbo-opleiding op niveau 1 of 2,
dan is je studiefinanciering een gift.

Stoppen met de prestatiebeurs

Na je opleiding betaal je alleen een

Het komt wel eens voor dat je als student

eventuele lening terug. Volg je een

de opleiding op niveau 3 of 4 te zwaar

mbo-opleiding op niveau 3 of 4, dan

vindt en wil uitstromen met een diploma

is je studiefinanciering (4 jaar) een

op niveau 2. In dat geval kun je een

prestatiebeurs. Dat betekent dat je je

verzoek indienen om de prestatiebeurs om

studiefinanciering incl. het studenten-

te zetten in een gift.

reisproduct (OV) moet terugbetalen als je
je diploma niet behaalt.
20
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Anders wordt de prestatiebeurs die je

Stopzetten

ontvangen hebt automatisch omgezet

Als je geen recht meer hebt op je

in een lening omdat je geen diploma op

studentenreisproduct (OV), moet je

niveau 3 of 4 behaalt. Je kunt dit verzoek

deze stopzetten. Dat gebeurt niet

alleen indienen als je voor het eerst:

automatisch. Onterecht reizen met het

• een opleiding op niveau 3 of 4 volgt;

studentenreisproduct kost de 1e maand

• een prestatiebeurs voor een mbo-

€75,- per halve kalendermaand en daarna

opleiding hebt gekregen;
• vóór 1 februari stopt met deze opleiding.

€150,-. Je zet je studentenreisproduct stop
bij een ophaalautomaat.

Studentenreisproduct
Je krijgt een studentenreisproduct (OV) als

07. VEILIGHEID

je een voltijdopleiding doet aan mbo, hbo
of universiteit, ook als je nog geen 18 bent.

Een veilige en prettige omgeving

Voor een deeltijd- of BBL-opleiding kun je

Wij vinden het belangrijk dat jij je thuis

geen studentenreisproduct (OV) krijgen.

voelt bij VISTA college in een veilige

Zodra je recht op studiefinanciering

omgeving waar het prettig is om te

verwerkt is, zet de klantenservice van de

studeren en te werken. Wij doen er alles

chipkaart een studentenreisproduct (OV)

aan om vervelende voorvallen (incidenten)

voor je klaar in de ophaalautomaat. Het

te voorkomen.

reisproduct moet je zelf op je persoonlijke
ov-chipkaart laden via de ophaalautomaat.

Ongevallen en calamiteiten
Als er iets gebeurt waarbij eerste hulp

Lening of gift

moet worden verleend, is de docent die op

Voor mbo niveau 1 of 2 is het studenten-

dat moment in de klas is, de eerstaan-

reisproduct (OV) gratis. Volg je een mbo

gewezen persoon om zelf bedrijfshulp-

3 of 4, óf studeer je aan hbo of universiteit?

verlening (BHV) in te schakelen of om

Dan is je studentenreisproduct (OV) een

ervoor te zorgen dat EHBO wordt verleend.

lening (€98,72 per maand in 2020). Als je

Wanneer er iets gebeurt in pauzes of op

binnen 10 jaar je diploma behaalt, wordt je

momenten dat geen docent of begeleider

reisproduct een gift. Je kunt er daarom ook

aanwezig is, kun je terecht bij de

voor kiezen je reisproduct niet op te halen.

Servicedesk.
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Ontruiming

Aansprakelijkheid tijdens stages (BVP)

Om bij calamiteiten te zorgen dat iedereen

Elke stagiair(e) heeft een Praktijk-

veilig uit het gebouw kan komen, hebben

overeenkomst (POK) getekend met

we een ontruimingsplan. Dat werkt

zijn/haar stagebedrijf. Hierin staan de

alleen wanneer iedereen de instructies

afspraken omtrent aansprakelijkheden.

van de BHV’ers en medewerkers goed

De stagiair valt onder de verant-

opvolgt en medewerking verleent. In de

woordelijkheid van het stagebedrijf (de

praktijklokalen van onze school gelden

stagiair is net als de overige medewerkers

aparte instructies. Deze zijn bij de daar

een ‘werknemer’). Maar er zijn situaties

werkzame medewerkers bekend en

denkbaar dat de rekening van de schade

worden je medegedeeld als je in deze

tijdens een stage toch bij de stagiair wordt

lokalen les krijgt.

neergelegd. In dat geval biedt de AVB
verzekering van school een dekking.

08. VERZEKERINGEN

Bij een aansprakelijkheidsschade tijdens
de stageperiode moet eerst de aan-

Het VISTA college heeft voor alle

sprakelijkheidsverzekering (AVB) van het

studenten een Aansprakelijkheids-

stage bedrijf worden aangesproken.

verzekering en Collectieve
Ongevallenverzekering afgesloten,

Let op: schade aan of met motorvoertuigen

die van kracht zijn gedurende alle

is van de AVB dekking uitgesloten. In die

schooluren en schoolactiviteiten.

gevallen moet dus de verzekering - die
speciaal voor dat motorvoertuig is

Aansprakelijkheids-

afgesloten - worden ingeschakeld. Voor

verzekering Bedrijven (AVB)

stages in het kader van de opleiding

De Aansprakelijkheidsverzekering voor

motorvoertuigentechniek bestaat wel een

Bedrijven (AVB) vergoedt de gedekte

dekking, maar alleen en uitsluitend

schade die niet door de eigen aan-

wanneer het gebruik van het auto-

sprakelijkheidsverzekeraar wordt vergoed.

onderdeel uitmaakt van de stage opdracht

Er geldt een maximaal verzekerd bedrag.

en er en garageverzekering is afgesloten.
Boodschappen doen met een auto van het
bedrijf valt hier dus niet onder.
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De school aanvaardt geen aansprakelijk-

Onder 24-uurs dekking wordt verstaan

heid voor schade die door studenten

dat de verzekering de volle 24 uur per

aan andere studenten is toegebracht.

etmaal van kracht is, dus ook buiten de

De school is ook niet aansprakelijk voor

schooluren, op vrije dagen en tijdens de

diefstal, beschadiging en/of zoekraken

vakanties, zowel in binnen- als buitenland.

van bezittingen van de studenten.
De polis ken verschillende rubrieken en
Schade die door studenten wordt

verzekerde bedragen zoals:

toegebracht aan gebouwen en/of

1. Bij blijvende invaliditeit als gevolg van

inventaris zal op de studenten c.q. op
de ouders (bij minderjarigheid) worden
verhaald. In geval van verschil van mening
tussen studenten c.q. ouders en het

een ongeval: €100.000,2. Bij overlijden als gevolg van een
ongeval: €10.000,–
3. Geneeskundige kosten als gevolg

VISTA college behoudt het VISTA college

van een ongeval én tandheelkundige

zich het recht voor het geschil voor te

kosten als gevolg van een ongeval

leggen aan de daartoe bevoegde rechter.

€2.500,– tezamen

Ongevallenverzekering

De twee laatste rubrieken gelden als

VISTA college heeft een verzekering tegen

aanvulling op je eigen ziektekosten-

het risico van ongevallen afgesloten.

verzekering.

Deze ongevallenverzekering is geldig
gedurende de gehele studietijd en alle

Verzekering tijdens

schooluren, dus ook tijdens stage (BPV).

beroepspraktijkvorming stage (BPV)
Voor studenten die aan een

Deze verzekering geldt ook voor de reis

beroepspraktijkvorming/stage deelnemen

van huis naar school en omgekeerd via de

(in Nederland of in het buitenland) blijft

kortste weg. Indien een student stageloopt

de ongevallenverzekering zoals hiervoor

in het buitenland en er is een getekende

omschreven gewoon van kracht. Ook

POK aanwezig dan is er een 24-uurs

de AVB kent een dekking voor stages

dekking.

in het buitenland. Wel moet er een
stageovereenkomst zijn afgesloten.
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Bij (langdurige) stages in het buitenland

Aan de tekst over de verzekeringen in

adviseren we je je dan om de speciale

deze gids kunnen geen rechten worden

stage-buitenlandverzekering (Insurance

ontleend. Dat kan alleen aan de officiële

Passport for Students, ook wel IPS

tekst van de verzekeringsvoorwaarden.

genoemd) af te sluiten.

Die kun je opvragen bij VISTA college:
verzekeringen@vistacollege.nl.

Schoolreis/excursieverzekering
Alle VISTA studenten zijn tijdens school-

verzekerd tegen het risico van aan-

09. VERTROUWENS09. PERSONEN

sprakelijkheid, maar ook tegen de risico’s

VISTA college wil iedereen een veilige

van noodzakelijk vervroegde terugkeer,

en vertrouwde omgeving bieden, zodat

bagageschade, het risico van ongevallen

iedereen zich op school prettig kan voelen.

en overlijden. Ook is tijdens reizen en

Of je nu student, docent, ouder of bezoeker

excursies een beroep mogelijk op de

bent. Daarom accepteert VISTA college

alarmcentrale. Deze polis geldt dus alleen

geen enkele vorm van ongewenst gedrag.

tijdens schoolreizen en schoolexcursies en

Daarom zijn er binnen het VISTA college

is geldig over de gehele wereld.

speciaal getrainde vertrouwenspersonen

reizen en schoolexcursies niet alleen

aanwezig, die kunnen helpen als jouw
Let op: deze verzekering is niet geschikt

grenzen worden overschreden. Ze bieden

voor de student die op stage gaat in het

niet alleen een luisterend oor, maar kunnen

buitenland.

ook actie ondernemen. Dit gebeurt altijd
in overleg met jou. Op mijnVISTA kun

Betaalde) stage in het buitenland

je hierover meer informatie vinden.

Ga je in het buitenland met je stage, geld
verdienen (€150,- per maand of meer)
dan vervalt het recht op de basis
zorgverzekering en kun je ook geen
beroep meer doen op de ziektekostendekking van de reisverzekering.
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10. GOED OM TE WETEN
Vakanties 2019/2020

VISTA college zorgt ervoor dat er geen

Herfstvakantie

onbevoegde personen aan deze gegevens

17 t/m 25 oktober 2020

kunnen komen. Je persoonsgegevens

Kerstvakantie

worden alleen aan derden doorgegeven

19 december 2020 t/m 3 januari 2021

als we dat wettelijk verplicht zijn of

Carnaval

wanneer dit in jouw belang is. Zo krijgt de

13 t/m 21 februari 2021

Dienst Onderwijs Uitvoering in Groningen

Voorjaarsvakantie

persoonsgegevens i.v.m. de Les- en

1 mei t/m 14 mei 2021

cususgeldwet en het bureau Voortijdig

Zomervakantie

School Verlaten i.v.m. de wettelijke

12 juli t/m 5 september 2021

verplichting om ongediplomeerde uitval
te voorkomen. Daarnaast wordt de

Vrije dagen 2020/2021

decaan van de school waar je vandaan

Goede Vrijdag

2 april 2021

komt ingelicht over de opleiding die je

Tweede paasdag

5 april 2021

gaat volgen, zodat hij weet dat je bent

Koningsdag

27 april 2021

geplaatst en/of de voorlichting over het

Bevrijdingsdag

5 mei 2021

beroepsonderwijs goed geweest is.

Hemelvaart

13 en 14 mei 2021

Soms zijn jouw adresgegevens nodig

Pinksteren

23 en 24 mei 2021

voor een enquête over het onderwijs of

Zomervakantie vanaf 12 juli 2021

aansluiting met het beroep. Hierover word
je apart geïnformeerd. Denk hierbij aan

Privacy (AVG)

de enquête van Jongeren Organisatie

Om jouw onderwijs goed te kunnen laten

Beroepsonderwijs (JOB). Deze enquête

verlopen, is het nodig om een aantal

dient ervoor om de kwaliteit van het

gegevens te registreren. Zo worden o.a.

onderwijs te bewaken en te verbeteren.

persoonsgegevens, opleiding, school waar

Alle andere gegevens worden zonder

je vandaan komt, cijferlijsten, bedrijven

naam of nummer afgegeven, bijvoorbeeld:

waar je beroeps- en/of praktijkvorming

• het aantal studenten in een opleiding;

doet, je studieresultaten, je aanwezigheid

• het aantal studenten met een beperking;

en begeleidingsinformatie in computer-

• het aantal studenten met aanvullende

systemen opgeslagen.

ondersteuning;
• het aantal geslaagden.

Infogids 2020 -2021

25

Je hebt altijd het recht om je persoons-

De verbeterpunten die daaruit voortkomen

gegevens op te vragen, in te zien en

worden door de CSR besproken. De CSR

indien nodig aan te passen. VISTA college

zorgt, waar mogelijk, dat daar iets mee

handelt in overeenstemming met de AVG.

wordt gedaan. De centrale studentenraad

Voor meer informatie kun je terecht op

heeft contact met het college van bestuur.

www.vistacollege.nl.
De raad is betrokken bij onderwerpen die
Centrale studentenraad (CSR)

voor de hele school van belang zijn.

VISTA college heeft een Centrale

De raad heeft op bepaalde onderwerpen

Studentenraad (CSR). De CSR bestaat

instemmings-, initiatief-, informatie- of

uit leden van diverse opleidingen. (Bijna)

adviesrecht. In de regel overleggen zij

elke wereld is vertegenwoordigd in de

2x per maand, waarbij zij worden begeleid.

studentenraad. De studenten in de raad
worden gekozen. De leden kiezen uit hun

ICT

raad een voorzitter.

Nu je bij VISTA college studeert krijg je ook
een @vistacollege.nl mailadres.

Wat doet de CSR?

Voor de @ staat je studentnummer.

In de CSR zitten enthousiaste studenten

Op deze manier ben je bereikbaar voor je

die meedenken over hoe het onderwijs

studiegenoten, mentor en docenten.

beter, leuker of anders kan. Zo wordt er
rekening gehouden met ideeën en

Wellicht weet je dat VISTA college pas

wensen van de studenten en krijgen

sinds 1 augustus 2019 bestaat.

studenten een stem. Zo wordt er

VISTA college is ontstaan vanuit Arcus

bijvoorbeeld aandacht besteed aan

College en ROC Leeuwenborgh. Ook in

roosters, examens, vakanties, leefbaarheid

het schooljaar 2020-2021 voeren we nog

etc. Ook monitort de CSR of de

werkzaamheden uit om alle ICT systemen

afgesproken regels worden nageleefd.

van de twee voormalige scholen om te

Om de tevredenheid van de studenten

zetten naar de ICT systemen voor VISTA

te toetsen, worden er regelmatig

college. Het kan zijn dat je hier iets van

onderzoeken uitgevoerd.

merkt. Natuurlijk informeren we je dan
tijdig hierover.
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Als je vragen hebt kijk dan eerst in de

Check It > voor vragen over jouw leven

handleidingen die op diverse plaatsen

Soms gebeuren er dingen in je leven,

worden aangeboden. Of vraag een

waardoor je je op school niet zo goed

medestudent of een docent. Zij kunnen

kan concentreren. Deze kunnen te maken

vaak helpen. Kom je er echt niet uit, loop

hebben met wonen, gezondheid, geld,

dan binnen bij de IT Helpdesk op een van

middelen gebruik en gamen, social

de drie hoofdlocaties:

media, enzovoorts Blijf hier dan niet mee

• Maastricht, Sibemaweg

rondlopen en check it op

• Heerlen, Valkenburgerweg

www.checkitvistacollege.nl of dowload de

• Sittard, Arendstraat

app via Check it onderwijs (pazio).

mijnVISTA

Heb je liever een persoonlijk gesprek over

Zodra jouw VISTA-account is aangemaakt

advies of ondersteuning? Maak dan via de

krijg je toegang tot mijnVISTA

Check It VISTA college website online een

(www.mijnvista.nl) > hét informatieplatform

afspraak met onze mbo-coach.

voor alle VISTA-studenten. Hier vind je
nuttige informatie over jouw opleiding,
studentenbegeleiding, mededelingen
en nog veel meer. Daarnaast kun je op
de homepage van mijnVISTA direct
applicaties openen die van pas komen
tijdens je studie, zoals EduArte, Magister
en je webmail. Middels de nieuwsfeed
houden we je op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen en mogelijkheden binnen
VISTA college.
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11. KLACHTENPROCEDURE
Al doet iedereen nog zo zijn best, soms
gaan de dingen niet altijd precies zoals je
graag wilt. Bij VISTA college hebben we
de afspraak dat je dan eerst probeert er
samen uit te komen. Als dit niet lukt, kun
je terecht bij onze Ombudsman. Dit geldt
voor studenten, ouders/verzorgers en
medewerkers.

De Ombudsman is onafhankelijk en
onpartijdig en dus ook geen belangenbehartiger. Hij/zij helpt bij het vinden
van een oplossing waarmee men samen
weer verder kan. Als dat ook met zijn
hulp niet lukt, bestaat de mogelijkheid
om een formele klacht in te dienen bij de
Klachtencommissie. Deze bestaat volledig
uit externe leden. Het reglement van de
Klachtencommissie kun je op mijnVISTA
vinden.

De gegevens van onze Ombudsman:
J.F.J. (Frank) de Vries
Postbus 1825
6201 BV Maastricht
f.devries@vistacollege.nl
06 - 512 277 08
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12. ONZE LOCATIES
Algemeen telefoonnummer:
088 - 001 50 00

Waar vind je ons?

Heerlen

Maastricht

Sittard

Valkenburgerweg 148

Sibemaweg 20

Arendstraat 12

6419 AW Heerlen

6224 DC Maastricht

6135 KT Sittard

Heerlen

Maastricht-Airport

Sittard

Schandelermolenweg 21

Horsterweg 13

Rijksweg Zuid 70

6415 GG Heerlen

6199 AC Maastricht-Airport

6134 AD Sittard

Heerlen

Born

Sittard

(Zorgacademie Parkstad)

(VDL Nedcar)

Milaanstraat 125

Henri Dunantstraat 2

Doctor Hub van Doorneweg 1

6135 LH Sittard

6419 PB Heerlen

6121 RD Born

Heerlen

Beek

(Zuyd Hogeschool)

(Bouwmensen Bouw & Infra)

Nieuw Eyckholt 300

Stationstraat 100

6419 DJ Heerlen

6191 BG Beek

KIJK VO
O
OPENIN R ACTUELE
WWW.V GSTIJDEN OP
ISTACO
LLEGE.N
L
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ALTIJD OP DE HOOGTE
BLIJVEN VAN DE
LAATSTE NIEUWTJES,
EVENTS EN ACTIES?

VOLG ONS OP
INSTAGRAM
EN WIN EEN PAAR
APPLE AIRPODS!

vistacollege.nl
@hetvistacollege

vistacollege.nl
vanvistavoorjou.nl
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