Toelichting ‘akkoordformulier extern bezoek en studiereis’
Extern bezoek
Tijdens de opleiding kunnen externe bezoeken wordt georganiseerd, bijvoorbeeld een
bedrijfsbezoek, een museumbezoek of een bezoek aan een evenement.
Het uitgangspunt is dat studenten dan tezamen met de docent vanuit de collegelocatie reizen naar
de externe locatie en weer terug. Het kan echter voorkomen dat het handiger is om direct bij de
externe locatie af te spreken bijvoorbeeld wanneer externe bezoek direct ’s morgens aanvangt. Het
kan ook zijn dat het externe bezoek eindigt ‘einde collegedag’. Het kan ook zijn dat gezien de
woonplaats van de student het reizen via de collegelocatie onnodig veel reistijd veroorzaakt. Het is
dan praktischer dat de student zelfstandig de heen- en/of terugreis maakt zonder studiebegeleiding.
Afspraken worden voorafgaand aan het externe bezoek met de docent gemaakt.
Uitgangspunt is dat we reizen met OV (studenten beschikken over een OV-jaarkaart). Wanneer
besloten wordt alsnog met auto’s te reizen, dan verrekenen de studenten de reiskosten onderling.
De auto’s worden dan bestuurd door medestudenten die de beschikking hebben over een auto.
Ook kan het zijn dat studenten buiten de onderwijslocatie tijdens collegetijd een opdracht uitvoeren,
bijvoorbeeld een straatinterview. Studenten verplaatsen zich dan (door de stad) al dan niet onder
direct toezicht van de docent.
Studiereis
Tijdens de opleiding kan een studiereis worden georganiseerd. Tijdens de studiereis is het gebruik
van alcohol, drugs e.d. vanzelfsprekend niet toegestaan. Wanneer de collegebegeleiding merkt dat
deze afspraak wordt geschonden, zal de betrokken student op eigen kosten naar huis worden
gestuurd. Ook de extra begeleiding, die dan wordt ingehuurd om de student op het vliegtuig te
zetten, zal in rekening worden gebracht.
Tijdens de studiereis blijft de groep bij elkaar tenzij vanuit de begeleiding is aangegeven dat er een
‘vrij’ programma is. Ook tijdens de laatste avond van de studiereis zal gezamenlijk worden gedineerd
aansluitend een ‘vrij’ programma. Bij een vrij-programma is een tijdstip van terugkomst afgesproken.
Tijdens een ‘vrij’ programma mogen studenten zich zelfstandig of tezamen met studiegenoten door
de stad verplaatsen (dus zonder aanwezigheid van de studiebegeleiding).
Overig
De collegeregels zijn ook van toepassing voor studenten ouder dan 18 jaar.
Deelname aan externe bezoeken en / of de studiereis is alleen mogelijk wanneer dit formulier
ingevuld en ondertekend is in bezit is van de college-administratie.
Studenten van Kronenburgh beroepsopleidingen zijn als ‘student’ beperkt verzekerd. Tijdens de
studiereis wordt een eenvoudige reisverzekering afgesloten. Verzekeringstechnisch zal echter tijdens
externe bezoeken en / of de studiereis bij het ontstaan van (letsel)schade in eerste instantie
aanspraak worden gemaakt op de verzekeringen van de student zelf.
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(check boxen aanvinken, kaders invullen en handtekening plaatsen)
⃝ Ondergetekende gaat er mee akkoord dat bij een extern bezoek de hieronder vermelde student
zelfstandig reist met OV naar of vanuit een externe locatie tijdens en/of na collegetijd.
⃝ Ondergetekende gaat er mee akkoord dat bij een extern bezoek de hieronder vermelde student
meerijdt met een door een medestudent bestuurde auto tijdens en/of na collegetijd.
⃝ Ondergetekende is akkoord met het feit dat de hieronder vermelde student, na toestemming van
de studiebegeleiding, zelfstandig of tezamen met studiegenoten zich door de stad verplaatst tbv de
uitvoering van opdrachten.
⃝ Ondergetekende gaat akkoord met de studiereisafspraken waaronder dat bij het niet nakomen
van deze afspraken niet langer kan worden deelgenomen aan de studiereis, voortijdig de terugreis
moet worden aangevangen en dat de hiertoe ingehuurde begeleiding en de transportkosten in
rekening worden gebracht.
⃝ Ondergetekende is akkoord met het feit dat de hieronder vermelde student, na toestemming van
de begeleiding, zelfstandig of tezamen met studiegenoten zich door de studiereisstad verplaatst (dus
zonder aanwezigheid van de studiebegeleiding) wanneer sprake is van ‘vrij’ programma.
⃝ Ondergetekende is er mee bekend dat verzekeringstechnisch tijdens externe bezoeken en / of de
studiereis bij het ontstaan van (letsel)schade aanspraak zal worden gemaakt op de verzekeringen van
de hier onder vermelde student zelf.
Studentgegevens
Voornaam / tussenvoegsel /
Achternaam
handtekening

Datum en plaats

Gegevens Ouders / verzorgers (ook bij meerjarige studenten tekenen de ouders verzorgers mee)
Voornaam / tussenvoegsel /
Achternaam
handtekening

Datum en plaats
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