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VOORWOORD
Het Summa College is een Regionaal opleidingen Centrum. Een uitgebreide
omschrijving van het Summa College, haar activiteiten en de adressen van de verschillende
scholen zijn te vinden op www.summacollege.nl
De studenten worden tijdens hun opleiding voorbereid op een volwaardige positie in de
maatschappij. Een onderdeel hiervan is het besef van en het respect voor rechten en plichten
van zowel de studenten als het personeel. Het studentenstatuut beschrijft een belangrijk deel
van deze rechten en plichten. Tevens wil het Summa College dat studenten op dezelfde wijze
behandeld worden binnen de verschillende scholen .
Het studentenstatuut is een nadere uitwerking van de onderwijsovereenkomst die aan het
begin van het studiejaar getekend is. De rechten en plichten van zowel de student als het
Summa College die al in de onderwijsovereenkomst beschreven staan, worden niet herhaald in
het studentenstatuut. Naast het studentenstatuut gelden binnen het Summa College nog meer
regelingen die ieder een specifiek onderwerp behandelen. Daarnaast kan elke school eigen
regels stellen voor zover deze binnen de kaders van het studentenstatuut vallen. Alle regelingen
zijn terug te vinden op www.summacollege.nl of studentspecifieke systemen.
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A.

ALGEMEEN

1. Hoe komt het studentenstatuut tot stand en wie beslist daarover?
1.1

Het studentenstatuut regelt de rechten en plichten van de studenten en kan niet in
strijd zijn met andere wet- en regelgeving die ook op studenten van toepassing zijn.

1.2

Het studentenstatuut wordt, na instemming van de studentenraad, vastgesteld door het
College van Bestuur.

1.3

Het studentenstatuut kan tussentijds door het College van Bestuur worden gewijzigd, na
instemming van de studentenraad.

2. Geldigheidsduur
Het studentenstatuut wordt voor een periode van drie jaar vastgesteld of zoveel
eerder als wet en regelgeving daartoe noodzaken. In het laatste half jaar van die
periode wordt het opnieuw besproken in de studentenraad.
Het wordt dan eventueel met wijzigingen weer voor drie jaar door het College van
Bestuur vastgesteld.
3. Toepassing
3.1

Het studentenstatuut is bindend voor:
• studenten
• personeel
• ouders, verzorgers en wettelijke vertegenwoordigers van studenten

3.2

Dit statuut is verder zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op:
• examendeelnemers
• overige deelnemers van het Summa College

B.

REGELS OVER HET ONDERWIJS

1. Verantwoordelijkheden student en personeel
1.1

1.2

Personeel en studenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het
onderwijs. Zowel de school als de student is gebonden aan de bepalingen die zijn
vastgelegd in diverse reglementen van het Summa College waaronder de
Onderwijsovereenkomst en de Opleidingsgids/OER voor de opleiding.
De verantwoordelijkheid van het personeel komt tot uiting in zaken als:
• een redelijke verdeling van de onderwijsactiviteiten over de kerntaken en
werkprocessen;
• een goede presentatie en duidelijke uitleg van de onderwijsactiviteiten;
• een goede begeleiding van het leerproces;
• een goede spreiding van de onderwijsactiviteiten;
• het kiezen van geschikte leermaterialen en boeken en daadwerkelijk gebruik
hiervan;
• aansluiting van het huiswerk op de onderwijsactiviteiten;
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1.3

• regelmatige terugkoppeling hierover;
• een correcte aanspreekbaarheid en bereikbaarheid.
De verantwoordelijkheid van de studenten voor de kwaliteit van het onderwijs en de
eigen leerloopbaan komt tot uiting in zaken als:
• het zich houden aan begin- en eindtijden van de onderwijsactiviteiten;
• het niet verstoren van de voortgang van de onderwijsactiviteiten;
• het voorbereiden van de onderwijsactiviteiten;
• het bijhouden, uitvoeren van en actieve deelname aan de onderwijsactiviteiten;
• het evalueren van en reflecteren op de uitgevoerde onderwijsactiviteiten;
• het kennisnemen van de door de school verstrekte informatie en daarnaar handelen;
• het deelnemen aan eventuele ondersteuningsmaatregelen;
• het in acht nemen van regels en aanwijzingen van het Summa College en de
betreffende school.

2. Betrokkenheid ouders
Het Summa College acht het nodig om bij de uitvoering van de onderwijsovereenkomst
de ouders van studenten te betrekken bij de voortgang van de opleiding en hanteert
daarbij de volgende uitgangspunten.
2.1

2.2

2.3

2.4

3.

De student jonger dan 18 jaar wordt vertegenwoordigd door de ouders. Dit betekent
dat de communicatie en officiële documenten zowel aan de ouders als aan de student
worden gericht.
Vanaf het moment waarop de student 18 jaar en ouder is, is de student zelf
verantwoordelijk voor het nakomen van verplichtingen ten aanzien van de opleiding.
Gegevens over de voortgang, verzuim, verzoeken om informatie en dergelijke zullen
dan rechtstreeks aan de student worden gericht. Bij studenten die de leeftijd van 21
jaar (in verband met de onderhoudsplicht) nog niet hebben bereikt, kunnen deze
documenten tevens aan de ouders worden gericht.
Het informeren van de ouders als opgenomen in voorgaand artikellid, zal slechts
gestaakt worden na een schriftelijk dan wel digitaal verzoek van de student hiertoe. De
ouders worden geïnformeerd over de gemaakte keuze van de student.
Ten aanzien van het Montessori College geldt andere wet- en regelgeving. Dit kan
opgevraagd worden bij het Montessori College.

Opleidingsprogramma en examinering
Bepalingen rondom examinering zijn opgenomen in de Onderwijs en examenregeling
(OER) van de opleiding en het Examenreglement
Beiden worden gepubliceerd op www.summacollege.nl

4.

Communicatie en informatie
We communiceren meestal met je via e-mail. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres van
school.
Actuele informatie tref je aan op de studenteninformatiesystemen “Mijn Summa” en “Its
learning”.
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4. Aanmelding, toelating en bindend studieadvies
4.1
4.2

4.3

Op de website van het Summa College is de informatie opgenomen over de procedures
die wij hanteren voor aanmelding en toelating.
Voor sommige opleidingen hebben wij slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar.
Hoe deze plekken worden toegedeeld is opgenomen op de website van de betreffende
opleiding. Hetzelfde geldt voor opleidingen waarvoor selectiecriteria gelden.
Bij onvoldoende voortgang van de opleiding kan een bindend negatief studieadvies
worden gegeven conform onze betreffende regeling bindend studieadvies gepubliceerd
op www.summacollege.nl

5. Uitval van onderwijsactiviteiten
5.1

De directie probeert uitval van onderwijsactiviteiten te voorkomen. Indien nodig
worden de uitgevallen onderwijsactiviteiten op een ander tijdstip aangeboden waarbij
expliciet rekening wordt gehouden met de wettelijke urennorm.

5.2

De uitval van de onderwijsactiviteiten en eventueel het opnieuw aanbieden daarvan
worden zo spoedig mogelijk aan de student bekend gemaakt.

6. Afwezigheid student bij onderwijsactiviteiten
6.1

Alles omtrent afwezigheid en verzuim is opgenomen in het verzuimprotocol van het
Summa College dat gepubliceerd is op www.summacollege.nl.

6.2

De student is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van de gemiste
onderwijsactiviteit(en) in overleg met de betreffende docent(en).

7. Schorsing student
7.1

De directie kan de student gedurende een periode van ten hoogste 5 schooldagen bij
dringende reden met onmiddellijke ingang schorsen.

7.2

De directie kan de in 7.1 genoemde termijn met éénmaal maximaal 5 schooldagen
verlengen.

7.3

De schorsing wordt mondeling medegedeeld en wordt zo spoedig mogelijk bevestigd
door een schriftelijke schorsing.

7.4

Schriftelijke schorsing vindt plaats:
• door middel van een aangetekende brief;
• met vermelding van reden;
• met vermelding van de duur van de schorsing, de datum waarop de schorsing ingaat
en de datum waarop de schorsing eindigt
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8. Verwijdering van student van de school
8.1

De student kan door de directie worden verwijderd, als hij:
A.

regelmatig de voorschriften van de opleiding overtreedt. Hij kan echter pas
verwijderd worden nadat hij reeds schriftelijk gewaarschuwd is en gewezen is op
de mogelijke gevolgen van zijn handelen;

B.

zich schuldig maakt aan ernstig wangedrag.

8.2

Indien de directie de student van de school verwijdert, zegt de directie tevens de
Onderwijsovereenkomst van het Summa College met de student op (art. 11
Onderwijsovereenkomst).

8.3

Vervolgens bepaalt de directie van de betreffende school of de student in aanmerking
komt voor aanmelding bij Summa plus van het Summa College in verband met
mogelijke bemiddeling naar een andere opleiding binnen het Summa College.

9. Stappen die genomen worden bij verwijdering student
9.1

Stap 1: brief met voornemen verwijdering.
Het voornemen om de student definitief te verwijderen wordt in een aangetekende
brief aan de student uitgelegd.

9.2

Stap 2: reactie student.
De student kan hierop binnen 5 schooldagen na dagtekening van het bij 9.1 genoemde
schrijven, schriftelijk per aangetekende brief reageren. Deze brief dient gericht te
worden aan de directeur van de betreffende school. De student kan zich laten bijstaan
door een raadsman/raadsvrouw.

9.3

Stap 3: brief met definitieve beslissing over verwijdering.
De directie neemt een beslissing over de definitieve verwijdering. Dit gebeurt binnen
10 schooldagen na dagtekening van de aangetekende brief waarin de directie het
voornemen tot definitieve verwijdering bekend heeft gemaakt. De beslissing een
student definitief te verwijderen wordt ook weer door middel van een aangetekende
brief waarin de directie uitleg geeft over haar besluit, kenbaar gemaakt.

9.4

De directie kan de student in de periode van stap 1 tot en met stap 3 de toegang tot de
onderwijsinstelling ontzeggen.

9.5

Definitieve verwijdering van een student op wie de Leerplichtwet 1969 van toepassing
is, kan pas plaatsvinden nadat de student of diens ouders in de gelegenheid zijn gesteld
om over het voornemen tot definitieve verwijdering te worden gehoord en nadat de
directie ervoor heeft gezorgd dat een andere school bereid is die student toe te laten.
Met een andere school wordt bedoeld een school voor (speciaal) voortgezet onderwijs
of een instelling voor (educatie en) beroepsonderwijs. Als aangetoond kan worden dat
er 8 weken zonder succes is gezocht naar een andere school waarnaar de student kan
worden verwezen, kan de student definitief verwijderd worden, waarbij wordt
aangegeven dat daartegen binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan worden ingediend.
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Voorgaande volzin geldt niet voor de student op wie de Leerplichtwet 1969 van
toepassing is en die voortgezet onderwijs volgt.

11.

Onderwijsovereenkomst

11.1

De overeenkomst wordt schriftelijk aangegaan. Hiervoor wordt een door het bevoegd
gezag vastgesteld model gebruikt. De overeenkomst wordt gesloten voor de studieduur
van de volledige opleiding of voor het deel van de opleiding waarvoor de student zich
inschrijft.

11.2

De overeenkomst regelt de rechten en verplichtingen van de student en het Summa
College.

11.3

De student is verplicht om ervoor te zorgen dat de overeenkomst door hemzelf (indien
jonger dan 18 jaar door ouders /verzorgers) (digitaal) ondertekend is voor aanvang van
de opleiding. De toegang tot de les kan worden ontzegd indien de student hieraan,
behoudens overmacht, niet voldoet.

12.

Eigendomsrechten

12.1

Het is een student niet toegestaan om zonder voorafgaande nadrukkelijke toestemming
van de directie software, boeken, dictaten en dergelijke te kopiëren.

12.2

De door een student voor zijn opleiding en met middelen van het Summa College
ontwikkelde handleidingen, documentatie en producten zijn en blijven eigendom van
het Summa College. De directie kan besluiten de genoemde zaken af te staan, wel of
niet tegen een vergoeding, aan de student.

C.

REGELS OVER LEEF- EN WERKOMGEVING

13.

Leefbaarheid
Houdt de school netjes en ruim je afval op voordat je vertrekt. Papier en afval doe je in de
daarvoor bestemde bakken, ook lege blikjes en plastic bekertjes. Schuif je stoel bij vertrek onder
de tafel, laat de ruimte, tafels en stoelen zo schoon achter dat je er zelf ook weer zou willen
zitten.
Bezorg omwonenden van de onderwijslocatie geen overlast. Houd de omgeving van de locatie
netjes en speel geen muziek af zonder hoofdtelefoon. De fietsenstalling en parkeerplaats zijn
bedoeld als stalling en het is niet de bedoeling daar te verblijven.
Per 1 augustus 2020 is (elektronisch) roken verboden op alle locaties van het Summa College, niet
in de gebouwen en niet op de terreinen. Met terreinen wordt onder andere bedoeld het
schoolplein, het parkeerterrein (ook niet in de auto) en de fietsenstalling. Ga je buiten de hekken
roken, houd dan rekening met anderen, blokkeer geen toegangswegen en laat geen afval achter.

14.

Vrijheid van meningsuiting
De in de grondwet en internationale verdragen vastgelegde vrijheid van meningsuiting
moet door iedereen worden gerespecteerd.
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15.

Vrijheid van uiterlijk

15.1

Studenten dienen passend gekleed te gaan met respect voor de ander en voor de
omgeving.

15.2

De directie kan bepaalde kleding verplichten wanneer deze kleding aan bepaalde
gebruiks- en/of veiligheidseisen moet voldoen.

15.3

Het is uit overwegingen van communicatie en identificatie niet toegestaan om
gezichtsbedekkende kleding te dragen.

16.

Bijeenkomsten

16.1

De in de grondwet en internationale verdragen vastgelegde vrijheid van vergaderen
wordt door iedereen gerespecteerd.

16.2

De bijeenkomsten mogen niet strijdig zijn met de doelstellingen en de statuten van het
Summa College en vinden plaats na overleg met de directie van de school.

16.3

De studenten hebben het recht te vergaderen over zaken die met de opleiding te
maken hebben. Zij kunnen daarbij gebruik maken van de voorzieningen van de school.

16.4

De directie kan besluiten vergaderingen van studenten te verbieden, als deze de
deelname aan onderwijsactiviteiten door de studenten verhinderen of de algemene
veiligheid in gevaar brengen.

16.5

De studenten zijn verplicht een ter beschikking gestelde ruimte op een behoorlijke
manier achter te laten.

16.6

De gebruikers zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade.

17.

Studentenraad
Binnen het Summa College is een studentenraad ingesteld conform de betreffende
bepalingen van de WEB. De betreffende bevoegdheden en meer informatie zijn
gepubliceerd op www.summacollege.nl.

18.

Medegebruikmaking van publicatieborden

18.1

De studentenraad en eventuele andere studentenorganisaties kunnen in overleg met de
directie op publicatieborden mededelingen over hun activiteiten kenbaar maken.

18.2

De mededelingen en affiches mogen niet commercieel en niet politiek van aard zijn. De
informatie mag niet discriminerend, beledigend, ordeverstorend of in strijd met de
goede zeden zijn.

18.3

Op andere plaatsen dan genoemd onder 17.1 en 17.2 mogen zonder toestemming van
de directie geen mededelingen worden aangebracht.

19.

Studentenregistratie en privacybescherming
Er is een privacyreglement voor de verwerking van persoonsgegevens van deelnemers.
Dit reglement is gepubliceerd op www.summacollege.nl. Voor de veiligheid van
mensen en materialen hangen op (delen van) sommige locaties camera’s. De gemaakte
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opnamen kunnen als bewijsmateriaal dienen bij onderzoek door de politie en worden
derhalve alleen op verzoek van de politie aan de politie overhandigd.
20.

Gebruik van de camera bij online onderwijsactiviteiten
Het is van belang dat de aanwezigheid van studenten bij lessen (fysiek en online) wordt
geregistreerd. De docent kan daarom de student vragen zich te identificeren en bij online lessen
vragen de camera kort aan te zetten, bijvoorbeeld bij de start of aan het einde. Verder kan de
docent dit vragen als het vanuit onderwijskundig of didactisch oogpunt nodig is dat de camera
wordt gebruikt.

21.

Internet en e-mailgebruik
Er gelden een aantal gedrags- en gebruiksregels, die zijn vastgelegd in een ICTreglement Deze gedragscode is gepubliceerd op www.summacollege.nl.

22.

Mobiele telefoons en social media

22.1

Het gebruik van een mobiele telefoon in een les is, zonder toestemming van de
docent, niet toegestaan. Zet daarom vóór de les je mobiele telefoon uit. Buiten de
les mag het gebruik van je mobiele telefoon niet tot overlast leiden, gebruik
daarom een hoofdtelefoon als je via jouw telefoon naar muziek wilt luisteren.

22.2

Het is verboden om zonder voorafgaande toestemming van docent en betrokkenen
geluid- of beeldopnames te maken op een locatie van het Summa College. Dat
geldt ook voor onderwijsactiviteiten buiten een locatie van het Summa College.

22.3

Het is verboden om zonder voorafgaande toestemming van docent en betrokkenen
geluid- of beeldopnames die zijn gemaakt op een locatie van het Summa College
te plaatsen op social media. Dat geldt ook voor opnames die tijdens
onderwijsactiviteiten buiten een locatie van het Summa College zijn gemaakt. Dit
verbod geldt ook als je het materiaal niet zelf hebt gemaakt, maar kunt weten dat
het op een locatie of tijdens een onderwijsactiviteit is gemaakt.

22.4

Het is verboden om zonder voorafgaande toestemming van docent en betrokkenen
geluid- of beeldopnames te maken van een online lesactiviteit.

23.

Ongewenste omgangsvormen
Voor klachten in geval van (seksuele) intimidatie, discriminatie, extreme pesterij,
agressie en (bedreiging met) geweld geldt onze klachtenregeling Meer informatie is te
vinden op www.summacollege.nl.

24.

Algemene verplichtingen inzake gedragingen

24.1

De student behoort zich zo te gedragen dat de goede gang van zaken in de school niet
verstoord wordt.

24.2

Als een student al dan niet onder invloed van alcohol of drugs schade veroorzaakt aan
de gebouwen, de terreinen van het Summa College of anderszins, wordt hij hiervoor
aansprakelijk gesteld.

25.

Voorschriften van de school
De student houdt zich in de gebouwen en op de terreinen van de school aan de
voorschriften die voor de school gelden.

26.

Disciplinaire maatregelen

26.1 Bevoegdheden
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a. Medewerkers van het Summa College die direct met studenten te maken hebben zijn
bevoegd om disciplinaire maatregelen te nemen.
b. Zwaardere disciplinaire maatregelen, zoals schorsing en verwijdering, dienen door
de directie te worden genomen dan wel bevestigd.
26.2

Tegen een door een medewerker opgelegde disciplinaire maatregel kan een student
gebruik maken van de klachtenregeling die gepubliceerd is op www.summacollege.nl.

26.3 Sancties/maatregelen
a. Bij het bepalen van de straf dient een redelijke verhouding te bestaan tussen de
disciplinaire maatregel en de ernst van de overtreding. Ook dient er, als dat
mogelijk is, een verband te bestaan tussen de aard van de overtreding en de soort
straf.
b. Het moet duidelijk zijn voor welke overtreding de straf gegeven wordt.
27.

Voorlichting
De directie zorgt voor voldoende informatie over de gang van zaken op school,
studievoortgang, beroepspraktijkvorming, vrijstellingen etc.

28.
28.1

Alcohol en drugs
Het in het bezit hebben van alcohol en drugs is binnen de school en de daarbij
behorende terreinen niet toegestaan.
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28.2

Tijdens onderwijsactiviteiten is het gebruik van alcohol en drugs niet toegestaan. Bij
gebruik van alcohol en drugs tijdens onderwijsactiviteiten zal de directie passende
maatregelen nemen.

28.3

Het is niet toegestaan de terreinen of gebouwen van het Summa College onder invloed
van alcohol of drugs te betreden. Tegen een student die onder invloed van alcohol of
drugs de terreinen en gebouwen van het Summa College betreedt, zal de directie
passende maatregelen nemen.

28.4

Het gebruik van alcohol bij niet-onderwijsactiviteiten die door de directie zijn
georganiseerd, zoals schoolfeest, kamp, schoolreis etc., dient matig te zijn. Aan
studenten onder 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt De directie is verantwoordelijk
voor de mate waarin alcohol gebruikt wordt. Bij dergelijke activiteiten is ook het
gebruik of in het bezit hebben van drugs niet toegestaan.

28.5

Het handelen in drugs en alcohol binnen de school en de daarbij behorende terreinen
en/of tijdens onderwijsactiviteiten dan wel niet-onderwijsactiviteiten die door de
directie zijn georganiseerd is verboden. Een student die zich hieraan schuldig maakt,
wordt onmiddellijk geschorst. De directie doet aangifte bij de politie en neemt contact
op met de ouders van de student, als deze nog geen 18 jaar oud is.

29.

Wapens

29.1

Het in het bezit hebben van wapens is niet toegestaan.

29.2

Een student die binnen de school en de daarbij behorende terreinen en/of tijdens
onderwijsactiviteiten dan wel niet-onderwijsactiviteiten die door de directie zijn
georganiseerd wapens in zijn bezit heeft, wordt onmiddellijk geschorst. De directie
doet aangifte bij de politie. Als de student nog geen 18 jaar oud is, neemt de directie
contact op met de ouders.

D. GESCHILLENREGELING
Als het studentenstatuut niet juist of onzorgvuldig wordt toegepast kan er gebruik
worden gemaakt van de klachtenregeling die gepubliceerd is op
www.summacollege.nl.

E. SLOTBEPALING
In situaties waarin dit studentenstatuut niet voorziet, beslist het College van Bestuur.
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BIJLAGE BEGRIPPENLIJST
In dit statuut wordt bedoeld met:
Beroep

Protest tegen het niet of niet volledig honoreren van een bezwaar
tegen een beslissing. Dat protest is gericht tot een instantie die
onafhankelijk is van degene die de beslissing genomen heeft.

Bevoegd gezag

College van Bestuur van het Summa College.

Bezwaar

Protest tegen een beslissing. Dat protest is gericht tot de
instantie die de beslissing genomen heeft.

College van Bestuur

Leidinggevend orgaan van het Summa College.

Student

Hiermee wordt bedoeld zowel de studenten in het reguliere mboonderwijs als leerlingen van het Montessori College, als cursisten
in ons volwassenenonderwijs als deelnemers aan
contractactiviteiten en als personen die participeren in een EVCprocedure.

Directie

Directeur, teamleiders onderwijs van één van de scholen van het
Summa College.

Examendeelnemer

De persoon die is ingeschreven bij het Summa College voor
uitsluitend het gebruik van de examenvoorzieningen.

Algemene
klachtencommissie

Commissie die klachten betreffende onjuiste of onzorgvuldige
toepassing van onder meer het studentenstatuut in behandeling
kan nemen en hierover advies aan de directie van de school kan
uitbrengen.

Instelling

Summa College als instelling die op basis van de wet is erkend
voor het verzorgen van onderwijs in de vorm van
(beroeps)opleidingen/educatie en waarvan het bevoegd gezag de
studenten de gelegenheid geeft een examen af te leggen.

Ondernemingsraad

Inspraakorgaan van het Summa College bestaande uit werknemers
van het Summa College, als bedoeld in de Wet op de
Ondernemingsraden (WOR).

Onderwijsactiviteit

Activiteit gericht op het behalen van een (deel)kwalificatie.

OER

Document waarin de belangrijkste kenmerken van de opleiding,
zoals inhoud, inrichting, de studieduur voor een groep of groepen
van studenten en de examinering worden vastgelegd door het
bevoegd gezag van de instelling. De OER is gepubliceerd op
www.summacollege.nl
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Onderwijsovereenkomst

Overeenkomst tussen student en bevoegd gezag, die ten
grondslag ligt aan de inschrijving. De overeenkomst regelt de
rechten en verplichtingen tussen instelling en student.

Opleiding

Geheel van onderwijsactiviteiten dat tenminste tot doel heeft
een kwalificatie te realiseren.

Ouders

Ouder(s), verzorgers en wettelijke vertegenwoordigers van
studenten.

Personeel

Alle aan het Summa College verbonden personeelsleden.

School

Een organisatorische eenheid van het Summa College voor
beroepsonderwijs, educatie, dan wel voortgezet onderwijs.

Schooldag

Elke dag niet zijnde zaterdag, zondag, erkende feestdag of een
dag vallend in de periodes van de door het Summa College
vastgestelde schoolvakanties.

Student

De persoon die is ingeschreven bij het Summa College voor het
volgen van een beroepsopleiding / opleiding Educatie of een
onderdeel daarvan.

Studentenraad

Inspraakorgaan van het Summa College bestaande uit studenten
van het Summa College, als bedoeld in de Wet Educatie en
Beroepsonderwijs.

WEB

Wet Educatie en Beroepsonderwijs
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