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In deze schoolgids leest u de belangrijkste informatie 
voor het schooljaar 2021-2022.

naast allerlei praktische informatie zoals schooltijden, contactgegevens 
en vrije dagen, vindt u ook informatie over de inhoud van ons onderwijs en 
de wijze waarop wij ons onderwijs organiseren. U krijgt hiermee een beeld 
van wat u van ons kunt verwachten.

Wij werken aan onderwijs van hoge kwaliteit en we zetten in op het vergroten 
van de deskundigheid van onze medewerkers. afstemming met u en uw 
kind vinden we erg belangrijk. We hebben elkaar nodig om er een succes  
van te maken!

Heeft u vragen? Kijk dan voor meer informatie op onze website 
www.briantcollege.nl of neem contact met ons op. De mentor  
van uw zoon of dochter is hiervoor het eerste aanspreekpunt.

namens het hele team van het Briant College wens ik iedereen  
een heel goed schooljaar toe!

Harald Hentenaar
Directeur Briant College

NB Als we in deze schoolgids over ‘ouders’ spreken, kunt u ook ‘verzorgers’ of 
‘wettelijk vertegenwoordigers’ lezen. Daar waar ‘hij’ staat, kunt u ook ‘zij’ lezen.
Deze schoolgids is vastgesteld door het college van bestuur van 
De Onderwijsspecialisten, het bevoegd gezag van Briant College.
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Het Briant College biedt voortgezet speciaal 
onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar die 
extra ondersteuning nodig hebben. Wij bieden 
onderwijs aan:
- jongeren met specifieke ondersteunings-

behoeften vanwege gedrags-, ontwikkelings-  
en/of psychiatrische problematiek.

- vroegtijdig schoolverlaters en thuiszitters 
vanuit de wijkproblematiek.

Onze visie
“De leerling wordt uitgedaagd om stap voor stap de 
verantwoordelijkheid (het eigenaarschap) te nemen 
voor zijn talentenontwikkeling en het leren van 
vaardigheden voor zijn leven, zodat hij goed voorbereid 
is op een volwaardige plek in de maatschappij. 
Wij coachen iedere leerling bij het doorlopen van 
zijn eigen traject naar zijn persoonlijke doelen.”

Op weg naar een toekomstbestendige 
netwerkschool
De ontwikkelingen in de maatschappij hebben de 
afgelopen jaren een grote invloed gehad op jongeren, 
maar ook op de wendbaarheid van onze school. 
Wij vinden het onze taak als onderwijspartner om 
blijvend op zoek te gaan naar passende antwoorden. 
Dit doen we door te anticiperen op de veranderingen 
in de maatschappij én door te anticiperen op de 
behoeften van onze doelgroepen. Onze inzet is dan 
ook dat iedere jongere recht heeft op gelijke kansen 
in de maatschappij. Jongeren hebben een duidelijke 
behoefte aan:

 - Regisseur worden van hun eigen 
leerproces én leven.

 - Het ontdekken van nieuwe werelden; 
aanboren van talenten en passie.

 - Een volwaardige plek in de maatschappij.

Met ingang van het schooljaar 2021-2022 gaan 
we de eerste stappen zetten om ons onderwijs te 
vernieuwen om vervolgens in de jaren erna uit te 
groeien tot een toekomstbestendige netwerkschool. 
Een school gericht op Gepersonaliseerd Leren waarin 
we uw zoon of dochter ‘Anders gaan vasthouden’ 
en waarin hun behoefte centraal staat. Door 
deze manier van werken kunnen zij voor zichzelf 
de juiste keuzes maken voor hun toekomst én leven.

We zijn gevestigd aan de Bethaniënstraat 250 in 
Arnhem en geven onderwijs aan in totaal ongeveer 
170 leerlingen, verdeeld over 15 klassen.

We gaan uit van gelijkwaardigheid van 
alle levensbeschouwelijke stromingen 
en maatschappelijke stromingen
Leerlingen, ouders en medewerkers met verschillende 
godsdiensten en uiteenlopende levensovertuigingen 
ontmoeten elkaar en hebben respect voor elkaars 
levens- en maatschappijbeschouwing.

1 
OnZe 
SCHOOL
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Onze school heeft een veilig pedagogisch 
klimaat en is kleinschalig
Binnen onze school ligt de nadruk op veiligheid, 
structuur en kleinschaligheid. We behandelen 
iedereen met respect. We hebben kleine klassen van 
gemiddeld twaalf leerlingen met veel structuur en 
voldoende ruimte voor de jongeren om zich positief 
te ontwikkelen. Daarnaast bieden we een aantal 
speciale arrangementen zoals de octopusklas, 
de CC-class en de ITB-class.

Gedurende de schoolperiode speelt de mentor en 
eventueel de jongerencoach een grote rol in de 
begeleiding van uw kind.

De leeftijd van onze leerlingen ligt tussen de 12 en 
20 jaar en ze komen uit arnhem en omstreken
Zij kunnen niet terecht in het regulier voortgezet 
onderwijs vanwege hun gedragsproblematiek, 
ontwikkelingsproblematiek en/of psychiatrische 
problematiek. Kenmerkend is dat zij extra behoefte 
hebben aan veiligheid en structuur.

Met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) heeft 
uw zoon of dochter recht op onderwijs bij het 
Briant College.

enkele Highlights uit ons jaarplan 2020
Het gerealiseerde doel uit ons jaarplan 2020 is het 
verder ontwikkelen van gepersonaliseerd leren. 
Zo kunnen we de eerste stappen naar vernieuwend 
onderwijs implementeren in het komend schooljaar. 
De behaalde doelen uit het vorige jaarplan zijn 
onder andere:

Gepersonaliseerd Leren staat al enkele 
jaren binnen onze school centraal
Daarmee willen we maatwerk bieden, zodat ons 
onderwijs zo goed mogelijk wordt afgestemd op de 
behoefte van uw zoon of dochter. Het aanbieden 
van maatwerk betekent ook dat wij uw kind en u 
als ouder medeverantwoordelijk gaan maken voor 
het eigen leerproces en de doelen. We gaan met uw 
kind in gesprek over wat én hoe zij zelf willen leren 
en sluiten ons onderwijsaanbod hier zo veel mogelijk 
op aan. Op deze manier versterken we de motivatie 
en verbeteren we de prestaties van uw zoon of 
dochter.

Het gehele proces van GL wordt binnen de school 
gemonitord door de stuurgroep GL.

We maken ruimte voor toekomstbewustzijn
In 2020-2021 zijn we gestart met Future Me, 
een nieuw kunst- en cultuurprogramma dat we 
dit schooljaar in de eerste klassen gaan invoeren. 
In dit programma werken we aan een brede 
persoonsvorming via toekomstverbeelding en 
door het inzetten van kunstenaars. Met deze 
manier van werken gaat uw kind zijn eigen kracht 
en mogelijkheden ontdekken en onderzoeken. 
Door toekomstbewust te worden is uw zoon of 
dochter beter in staat om afgewogen keuzes 
te maken voor zijn eigen toekomst en leven. 
Ook zal uw kind in dit programma zijn eigen 
talenten gaan ontdekken.

Onze doelen in het Jaarplan 2021
 - We starten met de implementatie van 

de vier bouwstenen binnen ons nieuwe 
 onderwijssysteem Briant College 2.0; 
een toekomstige netwerkschool.

 - We gaan verder met de uitwerking van vier 
nieuwe bouwstenen, die we implementeren 
in het schooljaar 2022-2023.

 - We gaan door met de ontwikkeling van de 
 STERA-leerroute. Dit is een netwerk van 
opleidings plaatsen waardoor we uw kind meer 
technische keuzevakken kunnen aanbieden.

 - We continueren projectgericht onderwijs 
in de onderbouw en maken verbinding met 
de andere klassen.

 - We zetten de school nog meer in de maatschappij 
en halen de maatschappij de school binnen.

 - We zetten in op talentontwikkeling, 
didactisch coachen en toekomstbewustzijn.

Mocht u meer willen weten over ons jaarplan? 
Dan kunt u het inzien op onze website:
www.briantcollege.nl.

Samen werken aan passend onderwijs
Alle scholen in een regio werken samen aan passend 
onderwijs voor elke leerling. We noemen dat een 
samenwerkingsverband. Het samenwerkings-
verband bepaalt welke leerlingen les krijgen op 
het speciaal onderwijs. Met welk samenwerkings-
verband u te maken heeft, hangt af van twee 
dingen: de gemeente waar u woont en de 
leeftijd van uw kind. Meer informatie vindt u op 
www.passendonderwijs.nl. Onze school hoort 
bij het samenwerkingsverband De Verbinding. 
www.swvdeverbinding.nl.

Briant College heeft een vrijwillige, 
niet-gekozen leerlingenraad
Binnen onze school vertegenwoordigt onze 
leerlingenraad de belangen van onze leerlingen. 
In deze raad zitten zowel leerlingen van de 
onder- als de bovenbouw. Zij komen ongeveer tien 
keer per jaar onder schooltijd bij elkaar en bespreken 
met de directeur zaken zoals de inrichting van de 
school, de schoolregels, onderwijsvernieuwingen 
en organiseren van activiteiten.



8 9

SCHOOLGIDS BrIant COLLeGe 2021 - 2022 SCHOOLGIDS BrIant COLLeGe 2021 - 2022

Briant College streeft zo veel mogelijk dezelfde 
doelen na als het regulier onderwijs. We besteden 
hierbij specifieke aandacht aan de sociaal-
emotionele ontwikkeling en het gedrag van uw 
zoon of dochter, maar hebben ook aandacht voor 
passie en talentontwikkeling. Dit alles doen we 
door middel van het leveren van zoveel mogelijk 
maatwerk afgestemd op het niveau en de 
behoefte van uw kind.

Voor uw kind wordt een ontwikkelings-
perspectiefplan (OPP) opgesteld
De school beschrijft in een plan wat een leerling kan 
en wat hij de komende vier jaar kan leren. Dat plan 
noemen we het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). 
De school kijkt daarvoor of uw kind veel of weinig 
ondersteuning nodig heeft. Ook kijkt de school of 
er dingen zijn die het leren makkelijker of moeilijker 
maken. In het plan staat verder wat de leerling 
ná deze school kan gaan doen. U bespreekt het 
plan op school. En u ondertekent het plan als u het 
ermee eens bent.

Onze school biedt leerroute 6 met 
het bijbehorend uitstroomprofiel 
vervolgonderwijs: vmbo, mbo en arbeid
Daarnaast behoort uitstroom naar een reguliere 
school tot de mogelijkheden wanneer uw zoon of 
dochter op een reguliere school de ondersteuning 
kan krijgen die nodig is.

Hoe ziet ons onderwijsprogramma eruit?
Briant College biedt de opleidingen vmbo basis-
beroepsgerichte, kaderberoepsgerichte, theoretisch 
leerweg en drie speciale arrangementen. 
Verder is er aandacht voor talentontwikkeling 
en toekomst bewustzijn gedurende de gehele 
schoolperiode. Door onder andere bezig te zijn met 
 talent onwikkeling en toekomstbewustzijn zijn wij 
van mening dat we de intrinsieke motivatie van uw 
kind beter aanwakkeren. Dit komt uiteindelijk ten 
goede aan zijn ontwikkeling en zelfstandigheid. 
Vanuit deze uitkomsten gaan we vervolgens op 
zoek naar het uitstroomprofiel dat het beste bij 
uw zoon of dochter past.

1. Het programma van de onderbouw vmbo 
is met name een theoretische leerweg
Dit programma bestaat uit theorie- en praktijk-
vakken. De theorievakken voor alle leerwegen van 
het vmbo zijn: Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, 
geschiedenis, aardrijkskunde, biologie & verzorging, 
sociale vaardigheden en  studievaardigheden. 
Daarnaast krijgt uw zoon of dochter in de onderbouw 
bewegingsonderwijs, handvaardigheid en 
consumptieve techniek. Vanaf het tweede leerjaar 
komt daar natuurkunde, scheikunde en economie bij.

2. Het programma van de bovenbouw vmbo; 
basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte 
leerweg is beroepsgeoriënteerd
Dit programma heeft een meer beroepsoriënterend 
en minder beroepsvoorbereidend karakter. Zo kan 
uw zoon of dochter een goede keuze maken voor 
een vervolgopleiding op het mbo. In de bovenbouw 
worden er twee richtingen aangeboden:
 - Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR) en Bouwen, 

Wonen & Interieur (BWI) 
Binnen deze richting liggen de oriëntatie én 
de basisvaardigheden op de praktijkvakken 
in deze sector, die wordt aangevuld met vier 
keuzemodules. In beide richtingen werkt uw zoon 
of dochter aan zijn loopbaandossier (LOB) waarin 
zijn zelfreflectie en toekomst centraal staat. 
Daarnaast wordt in beide programma’s aandacht 
besteed aan de algemene vaardigheden van uw 
kind, omdat deze vaardigheden hard nodig zijn 
bij een vervolgopleiding.

 - De theoretische Leerweg van de bovenbouw 
Binnen deze richting maakt uw zoon of dochter 
een keuze voor één van de twee sectoren: 
economie en techniek. Voor alle twee de 
sectoren geldt dat het diploma toegang biedt 
tot alle mbo niveau 4-opleidingen en de havo. 
De richting binnen TL is dus niet bepalend voor 
een  vervolgopleiding. Ons advies is om altijd 
de richting te kiezen die het beste bij uw kind 
past. Om door te stromen van TL naar havo 
is examen doen in een zevende vak verplicht. 
Daarom volgt iedere leerling in het derde leerjaar 
beeldende vorming als zevende vak om eventuele 
doorstroming naar havo mogelijk te maken. 
Zodra uw kind overgaat naar het vierde leerjaar 
kiest uw zoon of dochter om het zevende vak 
wel of niet aan te houden. 

Naast het onderwijs in de sectoren worden de 
examenvakken maatschappijleer, bewegings-
onderwijs en culturele en kunstzinnige vorming 
gegeven. Deze vakken zijn verplicht op het vmbo 
en moeten met een voldoende worden afgerond.

2 
OnS 
OnDerWIJS
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3. Drie speciale arrangementen binnen ons onderwijs
Binnen ons onderwijs bieden wij een drietal speciale 
arrangementen voor leerlingen die meer begeleiding 
nodig hebben. Deze arrangementen zijn:

 - De Octopusklas 
Deze klas is gericht op jongeren die intensievere 
begeleiding nodig hebben om onderwijs te 
kunnen volgen in een klas bij het Briant College. 
De Octopusklas is kleinschalig en iedere jongere 
heeft een individueel handelingsplan. Binnen 
deze klas wordt met name gefocust op de 
studie vaardigheden en de sociale vaardigheden. 
Hiermee sluiten we beter aan op de onderwijs-
behoefte en leveren we meer maatwerk.

 - De Community Class 
Het doel en de basis van de Community Class 
is om de drie kenmerken van de leerling 
gelijktijdig aan te pakken binnen een zingevende 
omgeving die in actieve verbinding staat met 
de andere leefgebieden van de jongeren, de 
straat- en privéwereld. De klas wordt ingericht 
als een hybride leeromgeving en opgezet in 
samenwerking met het netwerk in de wijk. 
De groep zet gezamenlijk projecten op binnen 
school en in de wijk. De projecten dragen bij 
aan het verbeteren van de leefomgeving en het 
bevorderen van sociale samenhang. Zo lossen 
we het acute probleem, van het thuiszitten 
van jongeren, op. Bovendien zorgen we hiermee 
voor een basis die vroegtijdig schoolverlaten 
en bijkomende problemen kan voorkomen.

 - De Intensieve Traject Begeleiding (ITB-class) 
Het uitgangspunt bij onze ITB-klas is één-op-één 
onderwijs met als doel de jongere voor te bereiden 
op doorstroom naar één van onze andere klassen 
binnen de school. Dit kan zijn de octopusklas, 
de CC-klas of een reguliere klas. De reden voor 
1-op-1 begeleiding is dat deze jongeren nog niet 
in staat zijn om volledig onderwijs te volgen. 
De onderwijsuren worden gedurende het jaar stap 
voor stap uitgebreid naar een volledige lesweek.

Binnen onze school vinden wij het 
belangrijk dat uw kind veel beweegt 
en kennismaakt met nieuwe sporten
Sinds enkele jaren werken wij samen met de 
landelijke organisatie Uniek Sporten. Het doel 
van deze organisatie is om uw zoon of dochter te 
stimuleren meer te bewegen en hem/haar ook de 
mogelijkheid te bieden zich aan te sluiten bij een 
vereniging. Verder bieden wij diverse ondersteunings-
programma’s en meerdere sportprojecten.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze 
eigen website of de website van Uniek Sporten: 
www.unieksporten.nl.

Uw zoon of dochter haalt een vmbo-diploma op het 
niveau basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte 
of voor de theoretische leerweg
Ons examenprogramma nemen we af onder toezicht 
van het Arentheem College in Arnhem. Vanaf het 
derde en vierde leerjaar bouwt uw zoon of dochter 
het schoolexamencijfer op. Bij de algemene vakken 
en de praktijkvakken wegen alle PTA-toetsen en 
opdrachten mee voor het schoolexamencijfer.

Ons examen bestaat uit een schoolexamen (SE) en 
een centraal examen (CE). In een examenreglement 
en het programma voor toetsing en afsluiting (PTA) 
wordt alles rondom examens beschreven. Jaarlijks 
publiceren wij deze documenten op onze website.

Wilt u exact weten hoe het schoolexamencijfer 
precies wordt opgebouwd? Dan verwijzen wij u naar 
het programma voor toetsing en afsluiting (PTA) 
en het examenreglement op onze website.

Loopbaan, oriëntatie en studiebegeleiding (LOB) 
is een belangrijke factor om de ontwikkeling 
van uw kind inzichtelijk te maken
In het examenprogramma staat onder andere als 
doel dat uw kind zijn eigen loopbaan ontwikkeling 
inzichtelijk moet maken voor zichzelf en voor 
anderen. Dit doet hij onder andere via het loopbaan-
dossier. De kern van het LOB ligt bij de ervaringen 
die uw zoon of dochter opdoet en onderzoekt, maar 
ook de reflectiegesprekken die hij hierover voert. 
Dit alles wordt vastgelegd in een persoonlijk digitaal 
loopbaandossier en is leidend bij de intake vooor 
een vervolgopleiding.

De inhoud van het loopbaandossier is tevens 
vastgelegd in het PTA en is hiermee ook een 
belangrijk onderdeel van het examenprogramma.

Onze examencommissie regelt 
alles rondom de examens
De examencommissie bestaat uit de voorzitter, 
examensecretaris en een aantal docenten. 
Naast het regelen van de examens zorgen zij 
ook dat alle vakgroepen op de hoogte zijn van 
de regels rondom de examens en waar men de 
belangrijkste informatie kan vinden. Ook wanneer er 
 bijzonderheden zijn rondom het examentraject van 
uw zoon of dochter, zullen zij zich hierover buigen. 
Ons doel is om het examentraject van uw kind 
zo soepel mogelijk te laten verlopen en iedereen 
zorgvuldig te informeren.

Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u 
zich altijd wenden tot onze examencommissie. 
De gegevens vindt u op de contactpagina achter in 
deze schoolgids. Ook kunt u als ouder veel informatie 
terugvinden op onze website en de website 
www.examenblad.nl.
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Uw kind gaat op stage vanaf het derde leerjaar
Stage lopen is een belangrijk onderdeel binnen ons 
onderwijsprogramma van de basisberoepsgerichte 
en kaderberoepsgerichte leerweg. Door stage te 
lopen leert uw zoon of dochter in de praktijk en wordt 
hij/zij voorbereid op een toekomstige arbeidsplek. 
Bovendien werken leerlingen op deze manier aan 
hun eigen competentieprofiel.

In overleg met de mentor gaat uw kind zelf op zoek 
naar een eigen stageplek. Als dat niet lukt, kan de 
mentor hem hierin ondersteunen door bijvoorbeeld 
voorlichting te geven aan de werkgever of uw kind te 
coachen op de stageplek. Gedurende de gehele stage 
houdt uw zoon of dochter een logboek bij over zijn 
werkzaamheden en ervaringen. Ook zorgt uw kind 
zelf voor aftekening bij de stagebegeleider.

Welke begeleiding bieden wij uw kind 
gedurende de schoolperiode?
Binnen onze school heeft iedere klas een mentor. 
Hij is verantwoordelijk voor de klas en uw kind en 
schrijft daarnaast rapportages. Ook onderhoudt hij 
de contacten met de vakdocenten en u als ouder.

Daarnaast zetten wij zo veel mogelijk vakdocenten 
in. We bieden hierdoor kwalitatief goed onderwijs. 
Ons doel is om uw zoon of dochter goed voor te 
bereiden op het uitstroomprofiel wat het beste 
bij hem past. Dit kan zijn vervolgonderwijs of 
arbeid. Naast de mentor en vakdocenten zijn er 
ook onderwijs assistenten, docentondersteuners, 
 jongerencoaches en een dagcoördinator bij ons 
werkzaam.

Op onze school heeft uw zoon of dochter na lestijd 
twee keer per week de gelegenheid om huiswerk 
te maken onder begeleiding van onze docenten
We besteden veel aandacht aan de sociale 
vaardigheden en competenties van uw kind. 
Behalve aan het reguliere onderwijsaanbod besteden 
we veel aandacht aan het versterken van de sociale 
vaardigheden en competenties van uw zoon of 
dochter. Binnen onze school heerst een cultuur 
van wederzijds respect.

De lessen sociale vaardigheden staan één tot twee 
keer per week op het rooster in de onderbouw. 
In de bovenbouw zijn deze lessen geïntegreerd 
in de vakken LOB, maatschappijleer, CKV en 
diverse ondersteuningsprogramma’s.

Wij toetsen de referentieniveaus 
van uw kind regelmatig en volgen 
zijn leerproces en ontwikkeling
Met het Cito volgsysteem voortgezet onderwijs 
meten wij de prestaties van uw zoon of dochter op 
zijn kernvaardigheden. Dit doen we vanaf de brugklas 
tot en met de derde klas. De resultaten vergelijken 
we vervolgens met de landelijke norm. Op deze 
manier krijgen we inzicht in de algemene beheersing 
van de kernvaardigheden en ontdekken we wat 
de sterke en zwakke punten zijn.

Welke kernvaardigheden worden getoetst?
De kernvaardigheden die getoetst worden, zijn 
de Nederlandse en Engelse leesvaardigheid en 
woordenschat, taalverzorging en rekenen/wiskunde. 
Daarnaast heeft de overheid voor alle onderwijs-
soorten duidelijk omschreven welke basiskennis en 
vaardigheden uw zoon of dochter op een bepaald 
moment moet beheersen in zijn schoolloopbaan. 
Voor het vmbo/mbo-1, -2 en -3 geldt niveau 2F 
en voor vwo/mbo-4 geldt niveau 3F.

We houden de planning voor het leren 
en ontwikkelen van uw kind bij
Dit doen we in een digitaal systeem. Daarin houden 
we ook bij hoe uw kind zich werkelijk ontwikkelt, en 
hoe hij leert. De andere gegevens van uw kind zitten 
in hetzelfde systeem. Bijvoorbeeld het ontwikkelings-
perspectiefplan (OPP).

Inspectie van het Onderwijs
De Inspectie bezoekt elke school een keer per vier 
jaar en kijkt of de school goed onderwijs geeft. 
De Inspectie beoordeelde ons onderwijs de laatste 
keer als voldoende.

We volgen twee jaar lang de uitstroom 
van uw zoon of dochter
Zodra uw kind onze school verlaat zijn wij wettelijk 
verplicht hem twee jaar na uitstroom te volgen. 
Dit geldt bij zowel de tussentijdse uitstroom als 
na het behalen van een diploma of uitstroom 
richting arbeid. Op deze manier meten we ook onze 
onderwijs kwaliteit zodat we ons maatwerk nog 
meer kunnen aanscherpen.

De laatste uitstroomcijfers
In het schooljaar 2018-2019 zijn er in totaal 
57 leerlingen uitgestroomd. 23 leerlingen behaalden 
hun diploma en 34 stroomden tussentijds uit. 
Van die 34 leerlingen waren er vier havoleerlingen, 
die hun examenjaar elders afrondden.

In het schooljaar 2019-2020 zijn in totaal 
65 leerlingen uitgestroomd. 44 leerlingen zijn 
 diplomagericht uitgestroomd en 21 leerlingen 
stroomden tussentijds uit.

In het schooljaar 2019-2020 hebben wij een 
bestendiging van 86% behaald, wat betekent dat 
bijna 90% van onze oud-leerlingen nog onderwijs 
volgde op het niveau waarop ze uitstroomden. 
Hiermee zitten we boven de schoolnorm van 80%. 
We blijven intensief bezig om dit percentage te 
behouden dan wel te verhogen. Dit doen we onder 
meer door samen te werken met het ROC in de 
projecten Start en Go mbo.
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80,11% van onze leerlingen volgt hetzelfde 
niveau als bij binnenkomst
In het schooljaar 2019-2020 had 80,11% van onze 
leerlingen een ongewijzigd ontwikkelperspectiefplan 
(OPP). Dit betekent dat het grootste deel van onze 
leerlingen aan het einde van dit schooljaar nog 
les volgde op het niveau dat we bij binnenkomst 
vaststelden. Daar zijn we trots op. Hiermee 
zitten we als school boven de landelijke norm 
van 75%. Toch willen we dat nog meer leerlingen 
een ongewijzigde uitstroombestemming houden 

en daarom gaan we bij intakes meer aandacht 
besteden aan belemmerende- en bevorderende 
factoren. Wanneer blijkt dat meerdere leerlingen van 
één school binnen twee jaar afstromen, gaan wij in 
gesprek met deze school om samen na te denken 
over passende onderwijsadviezen.

Bij ons staat uw zoon of dochter centraal. 
De docenten en de Commissie voor de Begeleiding 
bekijken samen welke ondersteuning er 
nodig is voor uw kind. Hiervoor maken we 
een ontwikkelingsperspectiefplan, eventueel 
een individueel handelingsplan en starten 
we onder andere met didactisch coachen 
en talentontwikkeling.

De kern van onze ondersteuning ligt in een goede 
samenwerking tussen uw kind en zijn docent
Door een goede samenwerking kan uw zoon of 
dochter zich op een positieve manier sociaal-
emotioneel ontwikkelen en zijn schooltraject 
goed doorlopen. Daarom vinden we het belangrijk 
dat we goed zicht krijgen op de bevorderende 
en belemmerende factoren van uw kind, zowel 
op sociaal-emotioneel niveau als op leergebied. 
We baseren onze begeleiding op onder andere 
de talenten en de leermogelijkheden. Zo nodig 
zetten we aanvullende onderzoeken in.

De Commissie voor de Begeleiding (CvdB) 
waarborgt dat uw kind kwalitatief goed onderwijs 
krijgt dat aansluit op zijn niveau en behoefte
Daarnaast adviseert de CvdB over plaatsing en 
begeleiding van uw kind vanuit onderwijskundig, 
pedagogisch, psychologisch, sociaal en medisch 
oogpunt. Als uw zoon of dochter zich anders 
ontwikkelt dan verwacht, onderzoeken zij welke extra 
zorg of activiteiten er nodig zijn. Als extra begeleiding 
nodig is wordt u hiervan uiteraard in kennis gesteld.

Welke personen zitten in onze CvdB?
Teamleider
Hij is het aanspreekpunt voor de leerlingen, 
docenten, collega CvdB-leden inzake de dagelijkse 
zaken op de werkvloer.

Gedragsdeskundigen
Zij onderzoeken welke aanpak voor uw zoon 
of dochter het beste werkt en adviseren de 
docenten hierover.

Zorgcoördinatoren
Zij houden toezicht op de didactische ontwikkeling 
van uw zoon of dochter en coördineren de 
leerlingenzorg.

Schoolmaatschappelijk werker
Hij kan worden ingezet bij vragen van de school 
of van u als ouder over het functioneren van uw 
zoon of dochter, met name thuis. In veel gevallen 
zal hij adviseren om contact op te nemen met een 
particulier therapeut of hulpverlener.

Jongerencoaches
Zij zijn er voor leerlingen die extra begeleiding nodig 
hebben, zowel privé als op school. Zij zijn er voor 
iedereen die vastloopt en graag even wil praten. 
Ook u als ouder kunt bij hen terecht met vragen 
over uw zoon of dochter.

Schoolarts
Hij onderzoekt uw kind één keer per twee jaar.

3 
OnDerSteUnInG

Uitstroom

2019-2020 2018-2019

Totaal 62 57

Ander voortgezet speciaal onderwijs 8% 29,4%

Praktijkonderwijs 6,5% 1,7%

Vmbo basis/kaderberoepsgericht 0% 1,7%

Vmbo gemengd/theoretisch 1,6% 0%

Havo/vwo 9,7% 1,7%

Gecombineerde brugklas (vmbo/havo) 0% 0%

Vavo 0% 0%

Mbo 69,4% 55,3%

Arbeid 1,6% 5,1%

Dagbesteding 0% 0%

Overig 3,2% 0%

Onbekend 0% 3,8%
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een goede samenwerking met u als ouder is voor 
ons essentieel. een goede afstemming tussen 
wat u thuis van uw zoon of dochter ziet en wat 
wij op school zien en aanbieden, draagt bij aan 
het welzijn van uw kind. Daarom houden wij 
regelmatig contact.

Welke contactmomenten zijn er voor u als ouder?
De eerste twee schooldagen staan bij ons in het 
teken van de kennismakingsgesprekken. Tijdens 
deze dagen maakt u kennis met de mentor van uw 
zoon of dochter. Zo kunnen we gezamenlijk het 
jaar goed starten. Daarnaast houden wij gedurende 
het schooljaar regelmatig ouderavonden en voeren 
wij met u voortgangsgesprekken. De data van 
deze bijeenkomsten ontvangt u te zijner tijd via de 
mentor, per e-mail of per brief. Ook vermelden wij 
de belangrijkste dagen in onze jaaragenda, die u 
terugvindt op onze website bij het kopje ‘agenda’.

Waar vindt u informatie en leuke weetjes?
Onze website is www.briantcollege.nl. 
Hier informeren wij u over de dagelijkse gang van 
zaken. Ook staan er belangrijke data, thema’s 
en activiteiten op. Het is de moeite waard om de 
website regelmatig te bezoeken. Via facebook 
en instagram houden we u op de hoogte van 
leuke weetjes en activiteiten op school.

De mentor van uw kind is de 
contactpersoon bij ons op school
Het kan altijd voorkomen dat u vragen of 
opmerkingen heeft. Indien dit het geval is kunt 
u altijd contact opnemen met de mentor van uw 
zoon of dochter. Hij is er voor u voor alle informatie 
en advies, maar ook voor ziekmeldingen. Ook stelt 
hij u regelmatig op de hoogte van de voortgang. 
Indien nodig kan de mentor u ook doorverwijzen 
naar een lid van onze CvdB.

Wilt u meepraten? Denk eens 
aan de medezeggenschapsraad 
In de wet staat dat ouders en docenten mogen 
meepraten over het onderwijs op hun school. 
Dat doen ze in de medezeggenschapsraad (mr). 
De mr mag altijd advies geven. Voor sommige 
plannen heeft de school goedkeuring van de 
mr nodig. De mede zeggenschapsraad van 
De Onderwijsspecialisten (gmr) praat mee over veel 
onderwerpen op alle scholen.
 - De mr praat het meest met de directie van school. 

In de mr zitten docenten en andere medewerkers 
van onze school en ouders van onze leerlingen.

 - In de gmr zitten personeelsleden en ouders van 
de scholen van De Onderwijsspecialisten.

Alles wat de mr en de gmr mogen en moeten doen, 
staat in een reglement. Meer informatie over de mr 
staat op onze website.

Onze mr bestaat uit vijf leden, dit is inclusief een 
oudergeleding. Voor vragen over de mr of als u 
belangstelling heeft voor de mr kunt u contact 
opnemen via mr@briantcollege.nl.

Wij vragen om een jaarlijkse 
vrijwillige ouderbijdrage
Wij vinden het prettig als u meebetaalt aan de 
feesten op school en uitstapjes voor de leerlingen. 
Dat noemen we ouderbijdrage. De school organiseert 
diverse gelegenheden. U betaalt elk jaar € 25,-. 
Voor het kamp en excursies vragen we een aparte 
bijdrage. De school beheert de bijdragen. In een 
financieel jaarverslag beschrijft ze waar het geld 
aan uitgegeven is. Uw kind mag ook meedoen aan 
de feesten en uitstapjes als u de ouderbijdrage niet 
wilt of kunt betalen. Wel vinden we het prettig
wanneer u de mentor informeert als deze bijdragen 
niet haalbaar zijn.

een aantal keer per jaar voeren 
wij kwaliteitsmetingen uit
Om de kwaliteit van - en tevredenheid over ons 
onderwijs te meten en verbeterpunten te signaleren 
voeren wij een aantal keer per jaar enquêtes uit onder 
onze leerlingen en u als ouder. Met deze uitkomsten 
willen wij onze kwaliteit op diverse vlakken 
verbeteren. We stellen het dan ook zeer op prijs 
als u hieraan uw medewerking wilt verlenen.

4 
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De eerste schooldag is maandag 6 september 2021. 
De eerste twee schooldagen staan in het teken van 
de kennismakingsgesprekken.

Vakantie en jaarplanning 2021-2022
Herfstvakantie 23 t/m 31 oktober
Kerstvakantie 25 december t/m 9 januari
Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 6 maart
Goede vrijdag 15 april
Pasen 18 april
Meivakantie 25 april t/m 8 mei
Hemelvaartsdag 26 mei
Pinksteren 6 juni
Zomervakantie 23 juli t/m 4 september

Studiedagen
Studiedag 1 donderdag 14 oktober
Studiedag 2 maandag 29 november (bovenschools)
Studiedag 3 dinsdag 07 december 
Studiedag 4 donderdag 27 januari 
Studiedag 5 donderdag 10 maart
Studiedag 6 donderdag 14 april
Studiedag 7 donderdag 16 juni 
Studiedag 8 vrijdag 22 juli

Onze schooltijden zijn dagelijks 
van 08:30 – 14:00 uur
De schooltijden van onze school zijn elke dag van 
8.30 tot in ieder geval 14.00 uur met tussendoor 
twee pauzemomenten. In sommige gevallen heeft 
uw zoon of dochter een achtste uur. Indien dit het 
geval is vermelden wij dit in het rooster van uw kind.

De indeling van de lestijden is:
1e les 08.30 – 09.00 uur
2e les 09.00 – 09.45 uur
3e les 09.45 – 10.30 uur
 pauze
4e les 10.45 – 11.30 uur
5e les 11.30 – 12.15 uur
 pauze
6e les 12.30 – 13.15 uur
7e les 13.15 – 14.00 uur
8e les 14.00 – 14.50 uur

tijdens de pauzes blijft uw kind op het 
terrein van onze school of in de hiervoor 
aangewezen ruimtes binnen de school
In deze tijd kunnen zij gebruik maken van onze 
schoolkantine of nemen zij zelf hun eigen brood, 
drinken en fruit van huis mee. Daarnaast houden 
wij gedurende de pauzes toezicht en staan onze 
docenten een kwartier voor de schooltijd buiten. 
Zo nodig begeleiden wij uw kind naar de bus of 
taxi als zij niet zelfstandig kunnen reizen.

De volledige leerplicht van uw kind is tot en 
met het schooljaar waarin hij 16 jaar wordt
Een volledig schooljaar loopt van 1 augustus tot en 
met 31 juli. Als uw zoon of dochter ten minste twaalf 
volledige schooljaren naar school is geweest, is de 
termijn van volledige leerplicht afgelopen. Indien uw 
kind een groep heeft overgeslagen dat telt deze ook 
mee als een volledig schooljaar. Daarnaast geldt er 
nog een kwalificatieplicht.

Iedere jongere zonder startkwalificatie moet 
tot zijn 18e verjaardag onderwijs volgen. Een 
 start k walificatie is een diploma op havo-, vwo- of 
mbo 2-niveau. Tijdens de kwalificatieplicht gaat uw 
zoon of dochter elke dag naar school of kiest voor 
de combinatie van leren en werken. Meer informatie 
over de kwalificatie plicht vindt u in het dossier 
Leerplicht op de website van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:  
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw.

Het aantal onderwijsuren op jaarbasis is 925 uur
Dit is het aantal uren dat uw kind volgens de 
wet moet volgen in het vervolgonderwijs.
Het onderwijsprogramma van het Briant College is 
ingevuld op basis van deze wettelijke kaders. Het 
aantal lesuren op een dag kan per klas verschillen.

Wanneer vrijstelling en 
ontheffing voor onderwijsuren?
Ieder jaar moeten leerlingen volgens de wet een 
minimum aantal lessen volgen. Soms kunnen 
kinderen niet genoeg lessen volgen. Bijvoorbeeld 
doordat ze ziek zijn. Denkt u dat dat ook voor uw 
kind geldt? Meld dat dan zo snel mogelijk aan de 
schoolleiding. Die kan in sommige gevallen bepalen 
dat uw kind voor een deel van de lessen thuis 
mag blijven. In andere gevallen moet dat worden 
aangevraagd bij de Inspectie van het Onderwijs. 
U kunt hierover meer informatie krijgen bij de 
schoolleiding. 

Ziekmelding van uw zoon of dochter 
dient u voor 08:15 uur te melden
Indien uw zoon of dochter ziek is willen wij u 
verzoeken dit vóór 08.15 uur telefonisch door 
te geven aan de mentor of onze receptie, 
telefoon (026) 384 03 00.

Verlenen van bijzonder verlof moet ruim op tijd 
schriftelijk worden aangevraagd bij de gemeente
Bij uitzondering kan uw zoon of dochter bijzonder 
verlof krijgen. In alle gevallen geldt dat het verzuim 
ruim van te voren schriftelijk aangevraagd moet 
worden. Woont u in de gemeente Arnhem, Liemers, 
Rijnwaarden, Rheden, Rozendaal of Overbetuwe? 

5 
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Dan kunt u via www.rblmidden-gelre.nl een 
aanvraagformulier downloaden. Woont u niet in 
een van bovengenoemde gemeentes? Dan kunt 
u bij uw eigen gemeente, afdeling leerplicht, 
een aanvraag formulier opvragen.

Het leerlingvervoer is een 
aangelegenheid van de gemeente
Briant College is een school met een sterk regionale 
functie. Dit betekent dat veel van onze leerlingen 
gebruikmaken van vervoer per taxi of per bus 
omdat zij uit Arnhem en omstreken komen. 
Het  leerlingenvervoer is een aangelegenheid van 
de gemeente die uitbesteed wordt aan de diverse 
taxi- en  busondernemingen. Dit houdt in dat 
 leerlingenvervoer buiten onze invloed ligt.

Wilt u als ouder vervoer voor hun zoon of dochter 
aanvragen, doet u dit dan bij de gemeente waarin 
u woont. De gemeente vraagt hierbij meestal een 
vervoersverklaring van de school. Deze verklaring 
kunt u bij ons opvragen en wordt afgegeven door 
de CvdB.

Heeft u vragen over het taxivervoer 
of zijn er wijzigingen in dagen/tijden?
Dan neemt u rechtstreeks contact op met het 
taxibedrijf of met de afdeling Onderwijs bij de 
gemeente in uw woonplaats.

Wilt u meer weten over de procedure en werkwijze 
met betrekking tot het afgeven van school-
verklaringen dan verwijzen wij u naar onze website: 
kopje ‘Voor ouders’, klik daarna op de bullet ‘Vervoer’.

Veiligheid op school is belangrijk. In een veilige 
omgeving kunnen kinderen het beste leren en 
groeien. Geweld en pesten horen niet op school. 
We passen goed op voor ongelukken op school en 
op het schoolplein. In het schoolveiligheidsplan 
staat wat de school doet voor de veiligheid. Onze 
school heeft extra aandacht voor pesten, alcohol en 
drugs. en we volgen de richtlijnen van het rIVM.

Wij hebben gedragscodes en 
schoolregels binnen onze school
We hebben gedragsregels op school. Afspraken over 
goed gedrag maken de school prettiger en veiliger. 
Medewerkers volgen de gedragscode van school, 
leerlingen moeten de schoolregels kennen. Zo weet 
iedereen wat we goed vinden en wat niet. En wat 
er gebeurt als een leerling iets doet dat niet mag. 
Bijvoorbeeld: een time-out, schorsing of aangifte 
bij de politie. Wat we doen, staat in de afspraken. 
Die kunt u inzien op school. 

Kindermishandeling of huiselijk geweld melden 
we bij de politie. We praten met de politie als we 
denken dat een leerling slachtoffer is. Dat staat in 
de meldcode huiselijk geweld. De meldcode kunt 
u lezen op school.

er is binnen onze school een 
vertrouwenspersoon aanwezig
Vervelende ervaringen van uw kind of uzelf kunt 
u bespreken met de docent, de directie of de 
vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon is 
iemand op school die u helpt en met u meedenkt 
over wat u kunt doen. De vertrouwenspersoon op 
school is Kyra Roozemaal. U kunt ook praten met de 
vertrouwenspersoon van De Onderwijsspecialisten 
of de landelijke vertrouwensinspecteur. 
Telefoonnummers en mailadressen vindt 
u achter in deze gids. 

6 
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Bent u niet tevreden over wat er gebeurt op school? 
Dan gaan we met elkaar hierover in gesprek
Bent u niet tevreden over wat er gebeurt op 
school? Praat dan met de docent of mentor. 
Samen kunt u de problemen oplossen. Als dat 
niet lukt, kunt u praten met de directeur. Helpt 
dat ook niet? Praat dan met het bestuur van 
De Onderwijsspecialisten. U kunt ook altijd een 
klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie 
Onderwijs. De vertrouwenspersoon van school of 
van De Onderwijsspecialisten kan u helpen met 
uw klacht. Telefoonnummers en mailadressen 
staan achter in deze gids.

We hebben een collectieve 
ongevallenverzekering voor onze leerlingen
Onze school heeft voor alle leerlingen een verzekering 
voor ongelukken. De verzekering betaalt de kosten 
als leerlingen een ongeluk krijgen en gewond raken. 
De verzekering geldt: 
 - als leerlingen op school of op het terrein een 

ongeluk krijgen; de verzekeraar betaalt alleen als 
het ongeluk gebeurt onder schooltijd, en als er 
toezicht is van onderwijzend personeel.

 - tijdens de zwem- en gymlessen; als er toezicht is 
van de sportdocent, zwemleraar of een docent die 
bevoegd is voor gymlessen.

 - tijdens excursies, vervoer, stages, sport-
wedstrijden, museumbezoek, muziek- en 
toneelvoorstellingen waar onderwijzend 
personeel toezicht houdt;

 - als leerlingen zonder omweg naar school 
en naar huis gaan; 

 - als hun docent ze ergens naartoe stuurt. 

Geef schade zo snel mogelijk door aan de 
administratie van de school. We houden ons 
aan de voorwaarden van de verzekering.

De schoolverzekering dekt geen materiële 
schade, vermissing van spullen en is 
geen auto-ongevallenverzekering
De verzekering van school betaalt niet als spullen 
beschadigd raken of kwijt raken. Dat geldt ook voor 
brillen of hulpmiddelen. De verzekering betaalt verder 
niet voor schade door auto-ongelukken, of als een 
leerling iets doet dat niet mag. U moet daarom 
zelf een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering 
afsluiten voor uw kind.

Wanneer uw zoon of dochter een eigendom 
van de school beschadigt, verhalen 
we deze kosten op u als ouder
Dit geldt ook voor materialen die we in bruikleen 
hebben gegeven zoals boeken, lesmaterialen, 
laptop et cetera.

We houden tweemaal per jaar een ontruiming 
met personeel en onze leerlingen
Briant College blijft continu bezig om haar processen 
te verbeteren, zo ook op het gebied van arbo en 
brandveiligheid van ons gebouw. Zo zijn wij beter 
voorbereid in geval van calamiteiten en kunnen 
we de noodzakelijke acties zo goed mogelijk 
laten verlopen.

Wij zetten in op veilig computer- en 
internetgebruik binnen onze school
Om het computer- en internetgebruik veilig te laten 
verlopen, hanteren wij op school een aantal regels. 
Deze regels zijn er om te zorgen dat onze apparatuur 
goed blijft, maar vooral om te zorgen dat uw zoon of 
dochter niet geconfronteerd wordt met vervelende 
zaken die via het internet verspreid kunnen worden.
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Bedrijfskleding bij praktijkvakken is verplicht, 
dit geldt ook voor bewegingsonderwijs
Als uw zoon of dochter praktijkonderwijs volgt, moet 
hij of zij bedrijfskleding dragen. Deze bedrijfskleding 
is met name nodig voor veiligheid en hygiëne. 
Daarnaast is het dragen van de juiste sportkleding 
verplicht bij het volgen van bewegingsonderwijs.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt uw kind 
een lijst met materialen waarin staat wat hij nodig 
heeft voor zijn leerrichting. Als er sprake is van 
financiële problemen waardoor u de spullen niet kunt 
aanschaffen, dan kunt u dit via de gemeente en de 
Stichting Leergelden regelen. Hiervoor verwijzen wij 
u naar de website: www.leergeldarnhem.nl.

Laat geen waardevolle spullen onbeheerd 
achter maar doe ze in de kluis!
Briant College is niet aansprakelijk voor diefstal of 
vernieling van persoonlijke spullen. Wij adviseren 
iedereen om waardevolle spullen zoveel mogelijk 
thuis te laten en indien ze wel meegenomen 
worden, niet onbeheerd achter te laten in 
bijvoorbeeld jaszakken, garderobes en kleedkamers. 
Daarnaast adviseren wij iedereen om zijn fiets in 
de  fietsenstalling te plaatsen en op slot te doen.

Ook zijn er binnen onze school lockers beschikbaar. 
Hierin kan u kind zijn waardevolle spullen opbergen. 
Voor het gebruik van de lockers vragen wij een 
kleine bijdrage van € 10,00 per jaar.

We informeren u wanneer de Participatiewet 
van toepassing is op uw kind
De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand 
(Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en 
een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning 
jonggehandicapten (Wajong) samen. Wanneer dit 
gevolgen heeft voor het onderwijs en de uitstroom 
van uw zoon of dochter zullen wij u hierover 
informeren.

We zijn een rookvrije school
Op onze school is roken altijd verboden. Dit verbod 
geldt binnen én buiten. Leerlingen mogen dus ook 
niet roken op het schoolplein. Doen ze dit wel? 
Dan nemen we maatregelen. 

Wij vragen toestemming voor gebruik 
van foto- en filmmateriaal 
Wij vragen altijd aan u of we foto’s of films van 
uw kind mogen gebruiken. Is uw kind 16 jaar of 
ouder? Dan vragen we hem of haar ook zelf om 
toestemming. We gebruiken de foto’s alleen op een 
positieve en nette manier. Alle foto’s en video’s slaan 
we veilig op. Niet iedereen kan er dus bij. Soms willen 
we een foto of video van uw kind gebruiken voor 
een campagne. Dan vragen we u altijd eerst om 
toestemming. Die toestemming kunt u altijd weer 
intrekken. We hebben alle regels over het gebruik van 
foto’s en video’s opgeschreven. Dat noemen we het 
privacyreglement. U kunt die regels op school lezen.

We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens
We bewaren alleen gegevens over uw kind die we 
nodig hebben voor het onderwijs. We bewaren die 
gegevens veilig met een wachtwoord. Weinig mensen 
kennen het wachtwoord. Sommige verkopers 
van digitale lesboeken hebben ook gegevens van 
leerlingen nodig. Ze krijgen alleen gegevens als dat 
echt nodig is. Ook met onze leveranciers maken 
we goede afspraken. Alle regels over privacy kunt 
u op school lezen. 
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COntaCt

Briant College
Bethaniënstraat 250
6826 TJ Arnhem
T 026 – 384 03 00
Bereikbaar: 08.00 – 16.00 uur
info@briantcollege.nl

Ziek melden
Is uw zoon of dochter ziek? Geef dit vóór 08.15 
uur telefonisch aan ons door bij de mentor of 
onze receptie. Telefoon (026) 384 03 00.

Directeur
Harald Hentenaar
h.hentenaar@briantcollege.nl

Medezeggenschapsraad
Chantal Ruysink (secretaris)
mr@briantcollege.nl

examencommissie Briant College
Voorzitter: Harald Hentenaar
Examensecretaris: Marije van Dam – van der Zwan
examencommissie@briantcollege.nl

Interne vertrouwenspersoon
Kyra Roozemaal
T 026 – 384 03 00
k.roozemaal@briantcollege.nl

externe vertrouwenspersonen
Chiene Hulst
M 06 – 45 43 42 66
chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl

Cor van Duinhoven
M 06 – 11 35 52 80
corvanduinhoven@externevertrouwenspersonen.nl

Landelijke vertrouwensinspecteur
T 0900 – 111 31 11

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
T 030 – 280 95 90
F 030 – 280 95 91
info@onderwijsgeschillen.nl

De Onderwijsspecialisten
College van bestuur
Postbus 821
6800 AV Arnhem
T 026 – 353 74 80
cvb@deonderwijsspecialisten.nl
www.deonderwijsspecialisten.nl
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