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Algemeen schoolreglement – HBO5 Verpleegkunde 2019-2020 
 
Het schoolreglement HBO5 Verpleegkunde bestaat uit 2 delen: 

• 1 deel met een aantal praktische afspraken in de school. Dat vind je hieronder. 
• 1 deel met de regeling voor het onderwijs en de evaluatie. Dit deel is opgemaak samen met AP 

Hogeschool. Het gaat om de gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement 
graduaatsopleidingen (HBO5) Verpleegkunde2019-2020 (afgekort: OER). 

 
Lees je het schoolreglement liever op papier? Je mag altijd op school een exemplaar vragen. 
 
Let op 
Het schoolreglement is een belangrijk document. Je moet hiermee akkoord gaan en het reglement 
ondertekenen. Pas daarna kan je starten in onze school. 
 
Verandert het schoolreglement? Dan vraagt de school opnieuw je akkoord.  

• Onderteken je de nieuwe versie, dan blijf je ingeschreven op school.  
• Onderteken je de nieuwe versie niet, dan schrijft de school je uit voor het volgende schooljaar. Je 

kan dan geen lessen meer volgen.  
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1. Uitschrijving voor een module of een reeks modules 

 
De voorwaarden en regels rond het inschrijven voor een module of een reeks module vind je in punt 4 van 
het OER. 

 
Volgende bepalingen regelen de uitschrijvingen voor HBO5 verpleegkunde Antwerpen. 
• Indien een student beslist zijn inschrijving te annuleren, moet de student zich verplicht uitschrijven. 

Hij doet dit door z.s.m. een mail te sturen naar info-LLstuivenberg@so.antwerpen.be waarin hij zijn 
uitschrijving voor bepaalde modules kenbaar maakt aan de school. 
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• Indien de uitschrijving gebeurt voor de start van een module krijgt de betrokkene het betaalde 
bedrag bij inschrijving volledig terugbetaald. 

• Indien de uitschrijving gebeurt na de start van de module zal bekeken worden welke kosten er al 
gemaakt werden (cursussen, kopies,…) en vervolgens zal het resterende bedrag worden 
teruggestort. 

 
2. Terugbetaling vrijstellingen EVK/EVC 

Wanneer je voor een module een vrijstelling krijgt op basis van EVK/EVC  en je bent reeds ingeschreven 
voor die module dan schrijven we je uit en krijg je het volledige cursusgeld terug. Bovenstaande regel geldt 
niet als je tijdens het lopende semester de maximumfactuur hebt bereikt.   
 
3. Wat kost de opleiding? 
3.1 Wat moet je betalen? 
Er is een maximumfactuur van 200 euro. De maximumfactuur omvat alle kosten, behalve kosten die bij de 
studierichting horen én de kosten voor uitstappen van meer dan 1 dag. 

 
De school heeft ook diensten die niet verplicht zijn. Je mag zelf kiezen of je deze diensten gebruikt. Je 
moet voor deze diensten betalen.  

 
Je vindt een overzicht van alle diensten en hun kosten in de bijdrageregeling achteraan dit 
schoolreglement.  

 
Ben je afwezig op een activiteit? Dan zal de school kijken welke kosten ze al had gemaakt. De school kan 
die kosten dan opnemen in de factuur. 

3.2 Hoe kan je betalen? 
Je krijgt een aantal keer per schooljaar een factuur. Je kunt betalen via domiciliëring of overschrijving. De 
school heeft liever geen betalingen in cash. 

3.3 Wat als je de facturen moeilijk kan betalen? 
Kan je de factuur niet of niet op tijd betalen? Contacteer dan de campuscoördinator.  
Jullie zullen samen een plan maken om de facturen in delen te betalen. 

 
Ga je niet akkoord met dit plan of kan je het niet betalen? Contacteer dan de sociale dienst van Stedelijk 
Onderwijs. De school kan zelf ook hulp vragen aan de sociale dienst. 
Stedelijk Onderwijs werkt ook samen met het OCMW (dienst X-stra). 

3.4 Wat als je niet betaalt? 
Betaal je de factuur niet? Volg je het plan niet dat we samen gemaakt hebben?  
Dan sturen we je een brief voor een gesprek met de campuscoördinator of met de sociale dienst.  

 
Betaal je daarna nog niet of contacteer je de school niet? Dan kan Stedelijk Onderwijs  
de betaling via de rechtbank vragen. Contacteer de school dus altijd zo snel mogelijk. 
 
4. Afwezigheid tijdens de lessen  

 
Elke afwezigheid moet gewettigd worden binnen de 72 uren na de start van de afwezigheid. In sommige 
gevallen gebeurt dat automatisch als je de juiste documenten binnenbrengt. Je verwittigt in zulke gevallen 
vooraf of zo snel mogelijk de school. In alle andere gevallen heb je vooraf de uitdrukkelijke toestemming 
van de school nodig (zie punt 5 hieronder). 
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4.1          Je bent afwezig door ziekte 
 
Als je niet langer dan drie kalenderdagen na elkaar afwezig bent, is een ondertekende verklaring met 
datum voldoende om de afwezigheid te wettigen. 
 
Een attest van de dokter is noodzakelijk: 
 

• wanneer je langer dan drie opeenvolgende dagen afwezig bent; 
• wanneer je in hetzelfde schooljaar al vier maal een korte afwezigheid om medische redenen met 

een eigen verklaring hebt gewettigd; 
• wanneer je afwezig bent door ziekte tijdens de examens. 

Let op: Alle wettigingen moeten worden afgegeven op het secretariaat  op de eerste dag dat je terug op 
school bent na je afwezigheid. Ben je meer dan tien opeenvolgende lesdagen afwezig, dan moet je het 
attest van de dokter onmiddellijk aan de school bezorgen. 
 
Ben je tijdens de evaluatieperiode ziek, dan kan je dit uitsluitend wettigen met een doktersattest.  De 
dag na je afwezigheid kan je niet deelnemen aan de evaluaties, tenzij de evaluatie na het weekend valt.  
De eerste dag na ziekte ben je verplicht aanwezig tot 10u en neem je niet deel aan de evaluatie. Ben je 
gewettigd afwezig tijdens een evaluatie, dan heb je recht op een inhaalmoment op het einde van de 
module. 
 
4.2          Je bent afwezig om een van volgende redenen, op voorwaarde dat je ofwel een verklaring ofwel 
een officieel document op school afgeeft als wettiging. We vragen om indien mogelijk de school altijd 
vooraf te verwittigen. 
 
a. Je gaat naar een huwelijk of begrafenis van een lid van de familie of van een persoon die in hetzelfde 
huis woont. Je bezorgt vooraf een verklaring, een doodsbericht of een huwelijksaankondiging. 
b. Je moet voor een rechtbank komen. 
c. Je kan de school niet bereiken of binnenkomen door overmacht, zoals onaangekondigde stakingen, 
overstromingen … 
d. Je kan niet aanwezig zijn door maatregelen die de bijzondere jeugdzorg of jeugdbescherming oplegde. 
e. Je moet een proef afleggen voor een examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap.  
f. Je neemt als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering deel aan activiteiten van de 
Vlaamse Scholierenkoepel. 
g. Je neemt deel aan een time-outprogramma. 
h. Je kan niet aanwezig zijn door een feestdag van een erkende godsdienst. 
 
De wet erkent volgende feestdagen:  
 
Islam: 

•       Suikerfeest: 1 dag 
•       Offerfeest: 1 dag 

 
Joodse religie: 

•       Joods Nieuwjaar: 2 dagen 
•       Grote Verzoendag: 1 dag 
•       Loofhuttenfeest: 2 dagen 
•       Slotfeest: 2 laatste dagen 
•       Kleine Verzoendag: 1 dag 
•       Feest van Esther: 1 dag 
•       Paasfeest: 4 dagen 
•       Wekenfeest: 2 dagen 

 
Orthodoxe religie (deze regeling geldt alleen voor de jaren waarin deze orthodoxe feesten niet 
samenvallen met de katholieke feesten): 
 

•       Paasmaandag: 1 dag 
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•       Hemelvaart: 1 dag 
•       Pinksteren: 1 dag 

 
Je bent ook gewettigd afwezig wanneer je preventief geschorst bent of uitgesloten bent door de school (zie 
hoofdstuk 7 ‘Maatregelen bij schending van de leefregels van de school’). 
 
4.3          Je hebt moederschapsverlof: 
 
Wanneer je zwanger bent, heb je recht op moederschapsverlof. Dit kan ingaan maximaal één week voor 
de vermoedelijke bevallingsdatum en maximaal 9 weken na de effectieve bevalling. De schoolvakanties 
schorten dit verlof niet op. 
 
4.4          Je hebt het statuut van topsport: 
Heb je het statuut van topsport A of B? Dan mag je tijdens het schooljaar afwezig zijn om deel te nemen 
aan stages, wedstrijden… Het aantal halve dagen hangt af van je statuut en de richting die je volgt. 

4.5 Je hebt de toestemming van de school 
 
Voor alle afwezigheden die niet in de vorige punten staan, heb je de toestemming van de school nodig (bv. 
persoonlijke redenen, schoolvervangende projecten…). Je vraagt deze toestemming altijd vooraf aan bij 
de campuscoördinator! Het kan zijn dat je een document moet bezorgen vooraleer je de toestemming kan 
krijgen (bv. een verklaring van je ouders). 
 
Blijf je te veel afwezig? Dan kan de school jou uitschrijven als regelmatige leerling. Je krijgt dan geen 
getuigschrift secundair onderwijs. 
Is je langdurige afwezigheid het gevolg van  persoonlijke problemen, dan kan de directeur de afwezigheid 
uitzonderlijk wettigen. 
 
De regeling voor afwezigheden tijdens evaluatiemomenten vind je in punt 6.7 van het OER. 

 
5. Elektronische leeromgeving 
 
Er wordt verwacht dat de studenten de elektronische leeromgeving gebruiken om op de hoogte te blijven 
van alle gebeurtenissen in de school en de module(s) waarvoor men is ingeschreven (o.a. afwezigheid 
lector, wijziging uurrooster, …). 
 
6. Taal 
 
Indien je anderstalig bent, verwachten wij een minimumniveau Nederlands van 2.4 om te kunnen starten 
met de opleiding. Dit niveau dient bewezen te worden met een attest of de resultaten van een 
niveaubepalingsproef. 
 
7. Goede Afspraken 

7.1 Organisatie 
De lessen vangen ten vroegste aan om 8u en eindigen ten laatste om 17u.  Er is een 
middagpauze voorzien van minstens 50 minuten.  
Voor de stages gelden de uren en afspraken van de stagediensten. 
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7.2 Roken en alcohol in de school 
 
7.2.1 Roken 
Het is niet toegelaten om in de school of in het ziekenhuis te roken. Studenten die wensen te roken 
moeten dit doen volgens de richtlijnen van de school én de directie van ZNA. Roken kan alleen in de 
rokershut. 
De school controleert of iedereen zich aan het verbod houdt. Houd je je niet aan het verbod? Dan neemt 
de school maatregelen die hieronder beschreven zijn in hoofdstuk 8 over orde en tucht in de school. 
 
7.2.2 Alcohol & drugs 
Het gebruik van alcohol en drugs is niet toegelaten tijdens de lessen en de pauzes. Er kan door een 
student geen les gevolgd worden wanneer deze onder invloed is van alcohol of drugs 

7.3 Wat met wapens en drugs? 
Wapens en drugs komen gelukkig heel zelden voor in onze school. We herhalen toch even de regels. 
Het is verboden om wapens, speelgoedwapens en namaakwapens mee naar de school te nemen. Het is 
ook verboden om elk ander voorwerp binnen de school te gebruiken als wapen. Drugs zijn ook verboden in 
de school. 
Volg je deze regels niet? Dan verwittigt de school de politie. Die stelt een proces-verbaal op. 
De school neemt volgende maatregelen als we vermoeden dat je een wapen hebt: 

• De school kan een geheime controle organiseren in het leslokaal. Dat gebeurt in overleg met de 
politie. 

• De school kan je vragen om het wapen te tonen. Je moet dan je zakken en tassen leegmaken. Wil 
je dit niet doen? Dan verwittigt de school meteen de politie. Die komt een onderzoek doen 

• De school vraagt je het wapen af te geven. We houden dit bij tot de politie komt. 

7.4 Schade 
Schade aan je eigen spullen 
Houd spullen zoals je rugzak en je papieren steeds bij je. Laat ze niet zomaar achter. De school is niet 
verantwoordelijk als je eigen spullen beschadigd of gestolen worden in de school. 
 
Schade aan materiaal van de school 
Je bent verantwoordelijk als je het volgende materiaal van de school met opzet beschadigt: 

• lokalen, meubels of ander materiaal 
• spullen of papieren van andere cursisten 

Je betaalt de herstelling of vervanging van het materiaal. De school kan een tuchtmaatregel opleggen. De 
school volgt hiervoor de regels voor orde en tucht (zie hoofdstuk 7). 
 
7.5 Noodgevallen 
Wanneer je het evacuatiesignaal hoort, verlaat je het gebouw zo snel mogelijk. 
Volg de instructies van de lector of een andere verantwoordelijke van de school. Laat alle voorwerpen 
achter en blijf kalm. 
 
7.6 Ben je verzekerd op school 
 
Je bent als leerling van onze school verzekerd voor lichamelijke ongevallen: 
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• op weg van en naar de school, tenzij je op dat moment een gemotoriseerd voertuig bestuurde 
(auto, brommer, scooter, speed pedelec …); 

• tijdens de activiteiten op het schooldomein; 
• tijdens reizen, excursies en stages buiten het schooldomein. 

 
De verzekering kan ook tussenkomen voor ongevallen met letsels aan de tanden. Ook als je bril of 
contactlenzen  beschadigd zijn, kan je rekenen op een beperkte tussenkomst van de verzekering van de 
school. Vraag meer info aan de school. 
 
7.7 Begeleiding door de school 
 
De school begeleidt je zodat je je in een veilige en stimulerende leeromgeving volledig kan ontwikkelen. 

•  Op het vlak van de onderwijsloopbaan ondersteunt en begeleidt de school je zodat je jezelf leert 
kennen en keuzes leert te maken op het vlak van leren, leven en werken. 

• Op het vlak van leren en studeren begeleidt de school je in de ontwikkeling van efficiënte leer- en 
studeervaardigheden zodat je al je talenten optimaal kunt ontplooien. 

• Op het vlak van het psychisch en sociaal functioneren draagt de school zorg voor je welbevinden. 
De school bewaakt, beschermt en ontwikkelt dit welbevinden zowel op persoonlijk als op sociaal 
vlak zodat je kunt leren in een veilige en zorgzame leeromgeving. 

• Op het vlak van de preventieve gezondheidszorg beschermt de school je gezondheid. Ze 
signaleert tijdig eventuele risico’s en problemen. 

 
8. Maatregelen bij schending van de leefregels van de school 
 
Dit orde- en tuchtreglement is geldig op alle schoolse activiteiten en in alle schoolse omstandigheden (op 
school, tijdens je stage, werkervaringsplaats…).  
 
Enkele leefregels 

• Behandel iedereen met respect. Als je dat niet doet, kan je een sanctie krijgen volgens het 
reglement van tucht en orde. 

• Wees op tijd in de les, bij te laat komen meldt de student zich op het secretariaat. 
• Hou de leslokalen en werkplaatsen ordelijk tijdens en na de les. 
• Sorteer je afval. 
• Breng geen kinderen of huisdieren mee naar de school. 
• Zet je gsm af tijdens de lessen. 
• Er worden geen opnames gemaakt tijdens de lessen 

Er worden geen fietsen, bromfietsen gestald in de hal van de school of in het poortgebouw van 
ZNA. Fietsen worden enkel gestald in het fietsenrek van ZNA (Spoed). 

8.1 Hoe houden we orde op school? 
Hinder je de goede werking van de school, ZNA of van de lessen? Dan kan elke medewerker van de 
school een ordemaatregel opleggen.. Voorbeelden van maatregelen zijn : 

• Een plan voor begeleiding of extra maatregelen: de lector en begeleider spreken dit met je af. 
• Schade betalen: jij betaalt de schade die je hebt veroorzaakt 

8.2 Welke tuchtmaatregelen gelden op school? 
Enkel de directeur of de afgevaardigde van het Stedelijk Onderwijs kan een tuchtmaatregel opleggen. Dat 
kan gebeuren als je gedrag erge hinder veroorzaakt voor: 

• andere studenten 
• de medewerkers van de school 
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• het pedagogisch project van de school en het Stedelijk Onderwijs 
Welke tuchtmaatregelen zijn mogelijk? 

• Je mag tijdelijk één, meerdere of alle lessen niet volgen. 
• De school sluit je definitief uit. 

 
In afwachting van een tuchtmaatregel kan de directeur of de afgevaardigde van Stedelijk Onderwijs 
overgaan tot een preventieve schorsing. Dit is een bewarende maatregel. Wanneer een 
onderzoek nodig is om na te gaan of er een tuchtstraf moet worden 
uitgesproken, kan het zijn dat je gedurende maximaal 10 opeenvolgende 
lesdagen de lessen en activiteiten van de klas niet mag volgen. Uitzonderlijk 
kan dit gedurende maximaal 10 opeenvolgende lesdagen worden verlengd. 
 
Hoe neemt de school een tuchtmaatregel? 
• De directeur of de afgevaardigde van het Stedelijk Onderwijs maakt een dossier over je op. 
• De directeur of de afgevaardigde verwittigt jou via een aangetekende brief en indien mogelijk via een 

mail of de elektronische leeromgeving. Hij of zij nodigt je uit voor een gesprek. Tussen de brief en de 
datum van het gesprek zitten minstens 3 werkdagen (dat wil zeggen alle dagen, behalve zaterdagen, 
zondagen en wettelijke en reglementaire feestdagen).. Je kunt je laten bijstaan door een raadsman 
tijdens het gesprek. 

• Voor het gesprek komt de klassenraad samen om een advies te geven over de maatregel. 
• Vóór het gesprek kan je op school het tuchtdossier komen inkijken of een digitale kopie van het 

tuchtdossier vragen. 
 
• Eén werkdag na het gesprek en het advies beslist de directeur of de afgevaardigde over de maatregel. 
• Je krijgt een aangetekende brief met de uitleg over de beslissing. Je kan de brief ook op de school 

krijgen en voor ontvangst tekenen. 
 
Hoe kan je in beroep gaan tegen uitsluiting? 
Let op: als je nog geen 18 bent, moeten je ouders deze procedure voeren. 
 
Je kan niet in beroep gaan tegen een tuchtmaatregel. Je kan wel in beroep gaan bij een definitieve 
uitsluiting. 
Ga je niet akkoord met de beslissing van de school om je uit te sluiten? Dan zijn er twee manieren om in 
beroep te gaan: 
1) Je stuurt een aangetekende brief naar de voorzitter van de beroepscommissie. 

Of je geeft de brief aan de beroepscommissie af en vraagt een bewijs van ontvangst. 
Het adres is: 
Stedelijk Onderwijs Antwerpen 
Voorzitter van de beroepscommissie 
Lange Gasthuisstraat 15 
2000 Antwerpen 
 

2)Je kan ook beroep aantekenen door een online formulier in te vullen via deze link: 
https://www.stedelijkonderwijs.be/content/beroep-indienen-tegen-uitsluiting  
Let op: het beroep is enkel geldig als je dit binnen 3 werkdagen doet nadat je de brief over de maatregel 
‘definitieve uitsluiting uit de school’ ontving. De aangetekende brief wordt geacht de derde dag na 
verzending te zijn ontvangen. 

 
De beroepscommissie bestaat uit: 
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• de bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs of zijn/haar vervanger 
• de netwerkdirecteur van het secundair onderwijs of zijn/haar vervanger  
• een medewerker van onderwijsnetwerk Antwerpen  
• een oud-personeelslid van Stedelijk Onderwijs 

 
Zolang de procedure loopt, blijft de uitsluiting gelden. 

1. Binnen 8 werkdagen na ontvangst van het geldig beroep heeft de beroepscommissie een gesprek met 
jou en de school. Eindigt de termijn van 8 werkdagen tussen 10 juli en 20 augustus, of tijdens één van 
de overige schoolvakanties? Dan wordt de termijn verlengd tot 31 augustus of tot de eerste week na 
de schoolvakantie. 

2. De voorzitter van de beroepscommissie of zijn/haar  afgevaardigde stuurt ten laatste vijf werkdagen na 
de zitting een aangetekende brief naar jou en de school, met de beslissing en motivering. Jij en de 
school moeten zich aan deze beslissing houden. 

 
9. Gedragsregels 
 

• Je mag niet eten en drinken tijdens de lessen...  
• Je mag geen levensbeschouwelijke symbolen dragen op school, ook niet tijdens activiteiten van 

de school op een andere locatie. 
• Hoofddeksels zijn enkel toegelaten als het om hygiënische of medische redenen vereist wordt. 
• Didactisch materiaal kan niet ontleend worden door studenten. 
• Studenten die met de fiets naar school komen, plaatsen hun fiets in de fietsenstalling van ZNA 

(Spoed) 

 
10. Computerlokalen 
 

• Studenten worden enkel in een computerlokaal toegelaten onder de verantwoordelijkheid van een 
lector. 

• Afspraken open leercentrum: 
o voor correct gebruik van de apparaten dienen de gebruiksaanwijzingen doorgenomen te 

worden 
o de ICT-apparatuur staat uitsluitend ter beschikking voor pedagogisch-didactische doelen 

• De school staat pedagogisch-didactisch achter het principe van de elektronische leeromgeving 
waardoor printen niet noodzakelijk is. 

• Opdrachten en taken worden nooit opgeslagen op de computers maar geupload op Smartschool 
(mijn documenten).  Bestanden op de computers zullen regelmatig gewist worden. 

 
11. Privacy, reclame en sponsering 

11.1 Gegevens, afbeeldingen en camera’s 
Stedelijk Onderwijs Antwerpen respecteert als verwerkingsverantwoordelijke de regelgeving over privacy. 
 
11.1.1 Gegevens van cursisten 
De school houdt gegevens over jou bij in een cursistendossier. Het gaat om : 
• Administratieve gegevens die we nodig hebben om je te kunnen inschrijven en je inschrijving verder op te 

volgen. 
• Extra gegevens die we van jou krijgen om je de nodige begeleiding te geven. Je gaf hiervoor de 

toestemming. Je mag dat later altijd veranderen. 
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• Gegevens die door leraren en andere personeelsleden worden ingebracht over je leervorderingen, 
onderwijsbehoeften, begeleidingsvoorstellen, gedrag …  

 
Volgens de wet op de privacy mag jij deze gegevens altijd opvragen en indien nodig laten verbeteren.Je 
kan van deze gegevens ook een kopie nemen. Je mag ook vragen wat de bron is van deze gegevens, 
waarvoor de school ze nodig heeft en hoe lang de school ze bewaart. Heb je hierover vragen? Contacteer 
dan de directeur.  
Stedelijk Onderwijs Antwerpen gebruikt de Selectielijst voor Vlaamse gemeentearchieven voor het bepalen 
van bewaartermijnen.. 
 
De school geeft geen gegevens over jou aan anderen (ook niet aan je ouders als je meerderjarig bent), 
tenzij dat wettelijk verplicht is, of als jij hiervoor de toestemming geeft. 
 

Stedelijk Onderwijs heeft Bavo Van den Heuvel aangewezen als functionaris voor gegevensbescherming. 
Je kunt hem en zijn medewerkers bereiken via informatieveiligheid@so.antwerpen.be. 
 

Als je niet akkoord bent met de manier waarop in de school met je gegevens wordt omgegaan, kan je dit 
melden bij het vraag- en meldpunt van het Stedelijk Onderwijs (zie punt 11) of bij de 
gegevensbeschermingsautoriteit. 
 
11.1.2 Opnames en beelden van cursisten 
Stedelijk Onderwijs Antwerpen kan beelden en geluidsopnames van cursisten gebruiken voor brochures, 
folders, de website, het profiel op sociale media, filmpjes ... 
We maken een onderscheid tussen 2 soorten opnames: 

• Gerichte opnames: dit zijn opnames waarin je een cursist duidelijk kan herkennen of waarin een 
cursist poseert. Voorbeelden zijn beelden van een interview voor tv of een individuele foto. De 
school vraagt altijd jouw toestemming om zulke opnames te gebruiken. 

• Niet gerichte opnames: dit zijn spontane opnames van een groep studenten. Voorbeelden zijn 
een foto van de groep tijdens een wandeling of activiteit. De school vraagt geen toestemming om 
deze beelden te gebruiken. Wil je niet dat de school deze beelden gebruikt? Dan moet je dit laten 
weten aan de school. 

 
We willen niet alleen de privacy van de cursisten beschermen maar ook die van 
de leerkrachten en de medewerkers van de school. Het maken of verspreiden van opnames 
en beeldopnames door cursisten is niet toegelaten tenzij door de betrokkenen 
toestemming werd gegeven. 
 
11.2 Reclame en sponsoring 
Reclame en sponsoring mogen niet in strijd zijn met de pedagogische 
en onderwijskundige taken en doelstellingen van de school. Ze mogen de 
goede naam van de school niet schaden. 
 
12. Vraag en meldpunt 
 
Heb je vragen over onze werking? Wil je iets melden over onze werking of vind je dat een beslissing van 
de school niet aan onze eigen gestelde voorwaarden voldoet? Dan kan je dat in eerste instantie bespreken 
met de directeur.  
Stel je vraag, melding of klacht zo volledig mogelijk op. Je kan ook altijd terecht bij het centrale Vraag- en 
Meldpunt van het Stedelijk Onderwijs via www.vraagenmeldpunt.be. 
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Vul het e-formulier zo volledig mogelijk in, en wij gaan ermee aan de slag! Als je een thema kiest, zie je 
meteen waar je signaal terechtkomt: bij de school zelf,  bij een ondersteunende dienst of bij de 
bedrijfsdirecteur. Je kan grensoverschrijdend gedrag vertrouwelijk signaleren, deze meldingen worden 
discreet opgevolgd.  
 
Meer informatie vind je op  www.stedelijkonderwijs.be/suggestie-melding-klacht. 
 
13. Contactgegevens  
 
Stedelijk Onderwijs Antwerpen 
Lange Gasthuisstraat 15 
2000 Antwerpen 
tel. 0800 23 019 
info@so.antwerpen.be 
www.stedelijkonderwijs.be 
 
Secundair Onderwijs 
Lange Gasthuisstraat 15 
2000 Antwerpen  
tel. 0800 23 019  
www.stedelijklyceum.be 
 
Beroepscommissie 
Stedelijk Onderwijs Antwerpen 
Voorzitter van de beroepscommissie 
Lange Gasthuisstraat 15 
 
Vraag- en meldpunt 
vraagenmeldpunt@so.antwerpen.be 
www.vraagenmeldpunt.be 
 
Sociale dienst 
Lange Gasthuisstraat 24 
2000 Antwerpen 
tel. 03 206 13 42 
tel. 03 338 13 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


