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Welkom op het CSE!
Op het Centre for Sports & Education (CSE) haalt ieder talent dagelijks het beste uit zichzelf, of
het nu in de schoolbanken of bij de sportaccommodatie is.
Elke dag is anders, maar de passie voor sport en de ambitie om daarmee een professionele
loopbaan te starten staan altijd centraal. We hebben er alle vertrouwen in dat we samen je
doelen gaan bereiken, zowel op sportief gebied als bij het behalen van je diploma. Er staat een
heel team met docenten, trainers, medewerkers en directie klaar om je te coachen en ervoor te
zorgen dat je de beste begeleiding en informatie krijgt.
Sport is bij ons leidend, maar een diploma voor jouw opleiding vinden we even belangrijk. Bij ons leer
je al vroeg zelfstandig te werken en bij veel vakken maken we de koppeling naar de sport.
Je kunt je docenten vooral zien als coaches: ze geven je persoonlijke aandacht, ze luisteren naar je
en begeleiden je bij jouw studie.
Bij ons staan jouw wensen en mogelijkheden centraal, waarbij een flinke dosis eigen
verantwoordelijkheid nodig is om van jouw opleiding een succes te maken.
In de schoolgids kun je lezen over onze visie op sport en leren, en over praktische zaken waar je op
school mee te maken kunt krijgen. Komen jij of je ouders/verzorgers tijdens je opleiding zaken tegen
die onduidelijk zijn? Klop dan gerust aan bij je leercoach.
Een gezond en succesvol jaar toegewenst!

Landstede Groep
Het CSE maakt deel uit van Landstede Groep, een onderwijsorganisatie met een gevarieerd aanbod
voor jong en oud. Landstede Groep biedt voortgezet, middelbaar beroepsonderwijs en
volwassenenonderwijs. ‘Waarde(n)vol leren leven’ is de missie van Landstede Groep; liefde voor leren
zit in ons DNA.
Voor iedere leerling biedt Landstede Groep een school voor voortgezet onderwijs die aansluit bij de
interesses, talenten en manier van leren. Iedere school heeft een eigen identiteit en persoonlijkheid,
een eigen sfeer en eigen prioriteiten.
De een legt de nadruk op cultuur of sport. De ander onderscheidt zich door een bijzondere
onderwijsmethode of richt zich op internationalisering. Om van betekenis te kunnen zijn, zijn al onze
scholen kleinschalig ingedeeld en lokaal verankerd.
De samenwerking met de scholen die behoren tot Landstede Groep biedt ruimte voor kennisdeling,
doorlopende leerlijnen, dialoog en verdieping. Dankzij de unieke samenstelling van onze
scholengroep, kunnen we de kansen bieden van persoonlijk onderwijs. Vanuit een christelijke
oorsprong laten wij ons inspireren door vijf waarden:
We willen ontwikkelen
We zoeken de ontmoeting
We werken aan een brede persoonsvorming
We verleggen grenzen
We zijn betrokken
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School en schoolleiding
Centre for Sports & Education
Boerendanserdijk 2A
8024 AH Zwolle
Postbus 1, 8000 AA Zwolle
Telefoon: 088-850 87 36
Internet: www.cse-zwolle.nl
E-mail: info@cse-zwolle.nl
Schoolleiding
Directeur
Interim directeur
Teamleider topsport
Teamleider havo/vwo
Teamleider vmbo

Gerrard Vinke
Thomas van der Staak
Anje Boogerd
Ruben Soppe
Annika Loef

Onderwijsondersteuning
Topsportcoördinator
Cor van de Weerd
Zorgcoördinator
Charlotte Schaap
Decaan havo/vwo
Chantal de Weerd
Decaan vmbo
Rudi Kamphuis
Examensecretaris
Mieke Barenbrug
Sportmanagers
Acrogym
Atletiek
Basketbal
BMX
Dans
Golf
Hippisch
Hockey
Judo
Tafeltennis
Tennis
Turnen
PEC Zwolle jongens
Volleybal
PEC Zwolle meisjes
Waterpolo
Wielrennen
Zwemmen

Suzanne Mondria
Ronald Huethorst
Ton Grit
Vincent Huisjes
Claudia de Rijter / Mellanie Wijsman
Jean Maurice van Ham
Esther van der Steenhoven
Frank Geers
John van der Meer
Boris de Vries
Axel van der Heijde
Michael Hollander
Henk Brugge / Alexander Palland
Pascal Veneman
Lars te Wierike
Zeno Reuten
Johan Procee
Kira Fijn
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Sporttrainers
Acrogym
Atletiek
Basketbal
BMX
Dans
Golf
Hippisch
Hockey
Judo
Tafeltennis
Tennis
Turnen
PEC Zwolle jongens

PEC Zwolle meisjes
Volleybal
Waterpolo
Wielrennen
Zwemmen

Suzanne Mondria / Margaretha Plantenga / Romme Seinen / Michelle Kooi
Ronald Huethorst / Ben van Boven
George Abbringh / Mathieu ten Dam / Ton Grit / Tom Schonewille / Mark van
Schutterhoef / Stijn van Duyn / Tim Arns
Vincent Huisjes / Frank Heijne
Mellanie Wijsman / Yoriko Kruyning / Andres Perez Lopez / Imke van der
Willik / Kim Nijland / Roze Gunal
Jean Maurice van Ham / Jelmer van Heek
Bram van Jaarsveld / Alwin Duiven/Herman Wientjes / Anne Bakker
Frank Geers / Alex Mulder / Joe Kodde / Maarten Kloppers / Jeantine Winter /
Arek Matuszak / Tomislav Jamecic
John van der Meer / Engbert Flapper
Boris de Vries / Gerben Last
Axel van der Heijde
Michael Hollander / Gerard Speerstra
Henk Brugge / Niek Loohuis / Dave Dubbink/ Etienne Reijnen / Wilko Braam /
Stefan Luchtenberg / Dennis Roosink / Juryan Zandvliet / Koen Romme/
Ignation Tuhuteru /Jacob Mulder / Quinten van de Graaf / Pieter Nijland /
Patrick Halfwerk / Bram Bemboom
Lars te Wierike / Marino Promes / Jim Brinkhof / Jan Okke Koers / Bryan
Davies
Pascal Veneman /Eric Meijer / Rutger Kamphuis
Zeno Reuten / Marc van Groen
Johan Procee / Jan Dupon / Tim Smeenge
Kira Fijn / Natalie Moorman

Waar krijg jij les?
Het CSE is centraal gelegen tussen alle relevante sportaccommodaties. Hier krijg je het grootste deel
van de trainingen. De sportlocaties verschillen per sport:
Acrogym:
Victorium
Atletiek:
AV PEC en Landstede Sportcentrum
Basketbal:
Landstede Sportcentrum
BMX:
Rondom het CSE en op de baan in Kampen
Golf:
Golfclub Zwolle
Dans:
Diff Dance Centre
Hippisch:
Manege Zwolle
Hockey:
Hockeyclub Zwolle
Judo:
Dojo Fitland Stadionplein
Tafeltennis:
Tafeltennishal Albert Cuypstraat
Tennis:
ZLTB (zomer) en TC’91 (winter)
Turnen:
Victorium
Voetbal:
PEC Zwolle en Be Quick
Vrouwenvoetbal:
v.v. Berkum en SV Zwolle
Volleybal:
Victorium
Waterpolo:
Zwembad ‘De Vrolijkheid’
Wielrennen:
CSE
Zwemmen:
Zwembad ‘De Vrolijkheid’
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Visie en identiteit
Het Centre for Sports & Education is een plek voor de kampioenen van de toekomst. Het is een
plek voor talentvolle sporters die willen excelleren. Bij ons staat leren en presteren op een
plezierige manier centraal.
Betrokken, betrouwbare en gepassioneerde toptrainers, topdocenten en andere medewerkers staan
dagelijks klaar om jou te begeleiden. Wij zijn toegewijd om de prestaties binnen de sport en het
onderwijs, die we met elkaar leveren, steeds opnieuw te verbeteren. Alles is er dan ook op gericht om
jou te ondersteunen, zodat jij jouw sportieve dromen na kunt streven. Wij leiden op tot mooie mensen
die klaar zijn voor een volgende stap in hun leven.
Om sportieve topprestaties te kunnen leveren en jezelf tegelijkertijd maatschappelijk te ontplooien is
goede facilitering van groot belang. We werken daarom nauw samen met verschillende partners om
jou, op alle gebieden die nodig zijn om top te presteren, goed te faciliteren. Naast onze uitstekende
trainingen en lessen hebben wij veel aandacht voor een gezonde levensstijl, het doorbreken van
mentale blokkades en volgen we jouw fysieke ontwikkeling nauwgezet.
Binnen onze veilige en inspirerende omgeving ontwikkel jij een groter doorzettingsvermogen, leer jij
omgaan met tegenslag, leer jij omgaan met kritiek, ben jij medeverantwoordelijk voor je eigen
ontwikkeling, word je zelfverzekerder en leer jij presteren onder druk.
Het motto van het Centre for Sports & Education is niet voor niks: met een glimlach op het gezicht
iedere dag een beetje beter!
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Inrichting van het onderwijs
Jouw sportprestaties op een zo hoog mogelijk niveau krijgen is belangrijk, maar natuurlijk
doen we meer dan alleen trainen. Onze lessen gaan ook in op andere, algemenere zaken die
met sport te maken hebben en daarnaast zorgen we er ook voor dat je met een ‘gewoon’
diploma of certificaat de school verlaat. Deze verschillende zaken komen tijdens je studie terug
in drie verschillende ‘domeinen’.
We onderscheiden drie domeinen, die we hierna verder uitleggen:
• Het sporttechnische domein
Hierin werk je aan het verbeteren van je prestaties in jouw sport.
• Het sportondersteunende domein
Hierin ga je breder met sport bezig dan alleen je eigen sport: je maakt kennis met andere sporten
en leert alles over het belang van sport voor de maatschappij en een gezond leven.
• Het onderwijsdomein
Dit is je reguliere opleiding voor basisonderwijs (gr 7/8), voortgezet onderwijs en mbo. Het CSE
werkt samen met hogeschool Windesheim om onderwijs- en trainingsprogramma goed op elkaar te
laten aansluiten.
Het CSE is een Topsport Talent School (TTS). Op een Topsport Talent School (TTS) kun je als
sporttalent onderwijs en topsport samen ontwikkelen. Hierdoor kunnen we jonge topsporters extra
faciliteiten bieden.
Het CSE is een school die mogelijkheden biedt om de top in de sport te halen. Daarmee ligt de focus
op de sport die uitgeoefend wordt. Dit betekent dat CSE sporters maar één wedstrijdsport kunnen
beoefenen, dit is ook wat we verwachten van sporters.
Het sporttechnische domein
Het sporttechnische plan is een plan om jouw sportprestaties op een zo hoog mogelijk niveau te
krijgen. We baseren ons op een dat model uitgaat van verschillende stadia in motorische, psychische
en sociale ontwikkeling en bijbehorende wijze van sportbeoefening die logisch op elkaar volgen. De
ontwikkeling van de individuele atleet staat centraal en de coach speelt een cruciale rol.
Om toegelaten te worden op het CSE vindt er een selectietraining plaats. Als je als sporter
geselecteerd bent bij de sport vindt er een intakegesprek op school plaats. Na een positief gesprek
kun jij op het CSE geplaatst worden. Het gaat daarbij nadrukkelijk om talentvolle sporters die naar een
topniveau kunnen groeien.
Het sportondersteunende domein
In het sportondersteunende domein besteden we aandacht aan de leerlijnen van NOC*NSF op de
thema’s voeding, prestatiegedrag en strength & conditioning.
Dit doen we met een divers aanbod in theorie en praktijk:
• Theoretische component
Je volgt interactieve workshops en krijgt individuele begeleiding op de thema’s voeding,
prestatiegedrag en topsportleefstijl.
• Praktijk component
Het praktijkdeel sluit nauw aan op het sporttechnische domein waar thema’s als meerzijdig
bewegen, strength & conditioning en krachttraining centraal staan.
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Tijdens spel, judo, turnen, atletiek en andere beweegvormen komen de algemene motorische
vaardigheden aan bod in de onderbouw.
In de bovenbouw bieden we jou als sporter een uitbreiding in krachttraining op het totale
sportprogramma. Ook gaan we in op het gedrag van sporters; hoe neem je deel; hoe reageren
sporters op elkaar en op facetten als winst en verlies.
Het onderwijsdomein
Het onderwijsdomein bestaat uit onderwijstrajecten op maat, waarin je de opleiding in het
basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo volgt. Hierop is het hbo een logisch vervolg, zodat je ook
na je sportcarrière een goede kans op de arbeidsmarkt hebt.
Basisonderwijs
Op het CSE bieden we basisonderwijs aan voor de leerlingen van groep 7 en 8. Dit doen we in
samenwerking met Vivente (Stichting voor primair christelijk onderwijs). De leerlingen zijn verbonden
aan de Koningin Emmaschool in Zwolle, een christelijke basisschool voor Daltononderwijs.
Voortgezet onderwijs
Het voortgezet onderwijs biedt de richtingen vmbo, havo en vwo.
Middelbaar beroepsonderwijs
Binnen het middelbaar beroepsonderwijs kan je de CSE-trainingen in principe combineren met alle
Landstede MBO-opleidingen.
Als student maak je dan deel uit van het Landstede Topsport Traject. Samen met de LTTtopsportcoördinator en de coach van je opleiding wordt er een individueel programma samengesteld.
De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een LTT-overeenkomst en zijn leidend voor de
combinatie tussen jouw sport- en onderwijsprogramma.
Aanmelding
De sport is leidend voor aanname op het CSE. Ben je voor één van de sporten geselecteerd, dan kom
je in aanmerking voor het CSE.
Mocht je in aanmerking komen, dan bespreken we tijdens een intakegesprek de mogelijkheden
binnen het onderwijs, waarna je een topsportcontract ondertekent.
Zelfstandig leren in het TopsportLeerCentrum
Uiteraard heb je op het CSE lessen van onze vakdocenten. Daarnaast heb je een aantal uren per
week waarbinnen je zelfstandig werkt. Tijdens deze uren ga je zelfstandig of onder begeleiding aan
het werk met verschillende vakken. Hierin verwachten wij van de leerlingen dat ze leren om de juiste
keuzes te maken en werken aan goede studieresultaten.
Hulp van de leercoach
Je wordt begeleid door een leercoach. Met hem of haar maak je afspraken over planning en
voortgang. De leercoach is ook verantwoordelijk voor de begeleiding, het leertempo en de afstemming
met de vakdocenten en trainer.
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Voorzieningen op de diverse locaties
Heb je vragen over:
• ziekmelding;
• topsportbijdrage;
• onderwijsovereenkomst?
Dan kun je terecht bij de administratie van het CSE.
Specifieke informatie over het mbo kun je bij de desbetreffende mbo opleiding inwinnen.
Gezonde kantine
Voor gezonde sport- en herstelvoeding kun je dagelijks in De Gezonde Kantine van het CSE terecht.
De CSE-kantine is met het gouden vignet ‘Gezonde schoolkantine’ van het Voedingscentrum erkend.
Op bestelling zijn er ook warme (sport)maaltijden verkrijgbaar.
Kluisjes
Dieven zijn geïnteresseerd in jassen en tassen met spullen van waarde. Maak het hun moeilijk:
gebruik de kluisjes die in het CSE aanwezig zijn. Meld diefstal meteen bij je leercoach of de
schoolleiding. In geval van diefstal doen we aangifte bij de politie.
Bij het begin van het schooljaar ontvang je informatie over het gebruik van de kluisjes. De
schoolleiding mag kluisjes van leerlingen openmaken.
Magister
Op Magister vind je alle planners, vakken, leeractiviteiten en andere informatie over je opleiding.
Nieuwe ouders en leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar een inlogcode voor Magister.

My-TP
Naast Magister werken we met My-TP voor de sport. Hierin vind je sportrapporten en worden
enquêtes onder de sporters over hun sportbeleving gehouden.
E-mail
Je krijgt een eigen e-mailadres dat we gebruiken om je over allerlei zaken te informeren. Voor
belangrijke schoolmededelingen gebruiken de docenten deze e-mailadressen van school en dus niet
je privé- mailadres. Houd je e-mailadres van CSE dus goed in de gaten!
Je leercoach kan je meer vertellen over het gebruik van Magister.
Lestijden
Lesuur
1.
2.
Pauze
3.
4.
Pauze
5.
6.
7.
8.

Tijd
08.30-09.15 uur
09.15-10.00 uur
10.00-10.30 uur
10.30-11.15 uur
11.15-12.00 uur
12.00-12.30 uur
12.30-13.15 uur
13.15-14.00 uur
14.00-14.45 uur
14.45-15.30 uur
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Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede pinksterdag
Zomervakantie

16 t/m 24 oktober 2021
25 december 2021 t/m 9 januari 2022
19 t/m 27 februari 2022
15 t/m 18 april 2022
23 april 2022 t/m 8 mei 2022
26 en 27 mei 2022
6 juni 2022
16 juli 2022 t/m 28 augustus 2022

Examens
De centraal schriftelijke eindexamens beginnen op donderdag 12 mei 2022. Voor het volledige rooster
verwijzen we je door naar www.examenblad.nl.
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Begeleiding
Binnen het CSE bieden wij leerlingen en studenten een uitgebreid en op de individuele leerling gericht
begeleidingsprogramma. De begeleiding wordt op verschillende manieren verzorgd.
Leercoach
Basisonderwijs
Groep 7/8 heeft twee vaste leerkrachten. Aan het begin van het schooljaar zal er een informatieavond
zijn waarbij de contactmomenten voor de kinderen en hun ouders worden gecommuniceerd.
Voortgezet onderwijs
Je leercoach is de centrale persoon als het om leerlingbegeleiding gaat. Hij staat in nauw contact met
jou, je ouders/verzorgers en je docenten. Minstens twee keer per periode heb je een gesprek met je
leercoach. Individueel of met een klein groepje medeleerlingen praat je over onderwijszaken en over
je sport. Je resultaten, de lessen, contact met medeleerlingen; alle zaken die de school betreffen
kunnen hierbij aan bod komen. Ook je sportieve ontwikkeling is onderwerp van gesprek.
Naast de gesprekken met je leercoach is er een wekelijks mentorgroepsuur. In die uren werken we
aan projecten als “leren leren” en het aanleren van sociale vaardigheden. Ook faalangstreductietraining kan een plaats krijgen in deze uren. In het derde (havo) en vierde (vwo) schooljaar besteden
we aandacht aan de voorbereiding op de profiel- keuze. Voor het vmbo doen we dit in het tweede en
derde schooljaar.
Middelbaar beroepsonderwijs
Als CSE-mbo-student volg je je opleiding bij Landstede MBO en maak je deel uit van het Landstede
Topsport Traject (LTT). Via het LTT krijg je de mogelijk om je studie met je sport af te stemmen. Je
krijgt extra ondersteuning van een topsportcoördinator, die samen met jou en je opleidingscoach
afstemming zoekt tussen je sport- en onderwijsprogramma. De gemaakte afspraken worden
vastgelegd in een LTT-overeenkomst.
Zorgteam
Wanneer een leerling/sporter specialistische hulp nodig heeft, komt het zorgteam van het CSE in
beeld. Het team bestaat uit een coördinator en een aantal specialisten op het gebied van
leerlingbegeleiding en fysieke en mentale begeleiding aan sporters.
Het zorgteam overlegt regelmatig. Daarnaast komt minstens eenmaal per onderwijsperiode het Zorg
Advies Team samen, met daarin ook externe specialisten. Een aanmelding/verwijzing voor het
zorgteam gaat via de leercoach, trainer/manager. Hiervoor wordt toestemming aan ouders gevraagd.
Remedial teaching/orthopedagogiek
De Remedial Teacher begeleidt leerlingen op individuele basis, bijvoorbeeld in het geval van dyslexie
of op het gebied van studievaardigheden. De orthopedagoge die aan het CSE is verbonden kan
sociaal-emotionele, leer- en/of gedragsproblemen in kaart brengen en mee helpen oplossen. Zo nodig
schakelt zij externe hulp in.
Sportmedische verzorging
Binnen het CSE willen we zorgvuldig met de fysieke en mentale gezondheid van onze sporttalenten
omgaan. Hiervoor hebben we een breed netwerk aan experts, dat we op individuele basis kunnen
inzetten. Daarnaast testen en meten we onze sporters regelmatig en bevragen we ze drie keer per
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jaar naar hun sportbeleving. Op deze manier willen we onze sporttalenten preventief screenen, zodat
blessures mogelijk worden voorkomen of vroegtijdig herkend worden.
We werken met een medisch netwerk, bestaande uit de volgende experts:
• Sportartsen van Isala Klinieken Zwolle
• (Sport)fysiotherapeuten van FysioPlus Zwolle en Aalstzorg Zwolle
Vanuit bovengenoemde fysiotherapiepraktijken is een case manager per sport benoemd. De case
manager is in afstemming met de sport- manager tijdens een trainingsmoment op de sportlocatie
aanwezig en bij blessures het eerste aanspreekpunt voor de CSE-sporter. Blessurebehandeling vindt
plaats op de locatie van de desbetreffende praktijk. De case manager onderhoudt contact met de
sportmanager over de voortgang van de blessure en belastbaarheid van een sporter tijdens CSEtrainingen.
Een sporter is vrij om te kiezen voor behandeling door een ‘eigen’ fysiotherapeut. Dit betekent echter
dat wij de blessurevoortgang en terugkoppeling aan de trainer minder goed kunnen waarborgen.
Vertrouwenspersonen
Het kan zo zijn dat je tegen iets aanloopt wat je met een begeleider wilt bespreken. Dan kan je dit
delen met een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zal het voorgelegde probleem altijd
vertrouwelijk behandelen en het alleen met jouw instemming met anderen bespreken. Als het nodig is,
verwijst de vertrouwenspersoon naar gespecialiseerde hulpinstanties. De vertrouwenspersonen
binnen het CSE zijn Joleen Kamphuis-Mulder en George Abbringh.
Begeleiding buiten het CSE
Mocht uw zoon/dochter elders specialistische begeleiding afnemen, dan stellen we het op prijs als u
dit aan onze zorgcoördinator doorgeeft. Op deze manier kunnen wij uw kind optimaal blijven
begeleiden.
Vangnet
Blessures, te grote mentale of fysieke belasting en persoonlijke omstandigheden kunnen redenen zijn
om de sportcarrière te onderbreken. Het zorgteam van het CSE doet haar uiterste best om de leerling
te ondersteunen bij het weer fit worden. Hiervoor is nauw contact met ouders van groot belang.
Mocht blijken dat het niet reëel is om de sport- en schoolcarrière voort te zetten op het CSE, dan doet
CSE haar uiterste best om de leerling te ondersteunen bij het maken van keuzes en de begeleiding
naar een nieuwe school- en sportomgeving.
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Lessentabellen
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Communicatie en meepraten
Een school is er in de eerste plaats voor jou als leerling of student. Om onze onderwijzende
taak zó te organiseren dat we onze leerlingen zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn, moeten
we binnen maar ook buiten de school overleg voeren. Daarnaast is overleg noodzakelijk voor
het formuleren van beleid en voor een goed verloop van de dagelijkse gang van zaken. Wij
kennen veel vormen van overleg en verschillende overlegpartners.
Leerlingenraad
Het Centre for Sports & Education is er voor onze leerlingen. Wij vinden het daarom belangrijk dat zij
mee kunnen praten over de gang van zaken in de school.
De leerlingenraad wordt betrokken bij veranderingen in de school die met de leerlingen te maken
hebben. De leerlingen kunnen via de leerlingenraad ook problemen aan de orde stellen bij de
schoolleiding. Uiteraard is de leerlingenraad er ook om leuke ideeën te bedenken en uit te voeren voor
alle leerlingen op het CSE.
Leerlingen die interesse hebben om deel te nemen aan de leerlingenraad kunnen contact opnemen
met Niels van der Schaaf via nvanderschaaf@landstede.nl
Op dit moment kent de leerlingenraad 8 leerlingen.
Ouderraad
Binnen het CSE is er een ouderraad, waarvoor elk jaar leden worden gezocht. Het doel van de
ouderraad is de samenwerking tussen ouders, schoolleiding en docenten met betrekking tot vorming
en onderwijs binnen de school te bevorderen. De ouderraad overlegt met de directie en houdt de
andere ouders via de ouderinfo van het CSE op de hoogte van haar activiteiten. Voor vragen en
opmerkingen is de ouderraad te bereiken via info@cse-zwolle.nl.
Contacten tussen school en ouders
Via de ouderraad en de ouderinfo onderhouden wij contact met de ouders van onze leerlingen. We
doen dat echter ook door:
• voorlichtingsavonden
• twee ouderspreekavonden
• onze Magister elo.cse-zwolle.net en onze website www.cse-zwolle.nl
Ouderinfo
Uiteraard kunnen ouders contact opnemen met de school als daar aanleiding voor is en wij zullen ook
contact opnemen als wij dat nodig vinden.
Centrale Ondernemingsraad
Aan Landstede Groep is een centrale ondernemingsraad (COR) met onderdeelcommissies (OC)
verbonden. Dit is een belangrijk orgaan voor het goed functioneren van Landstede met al haar
doelstellingen. De COR is bevoegd te spreken in alle zaken die Landstede aangaan en heeft in veel
schoolzaken instemmingsbevoegdheid.
In een aantal andere gevallen heeft de MR slechts adviesrecht. Elk onderdeel van Landstede Groep
heeft daarnaast een eigen ondernemingsraad (OR).
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Afspraken en regels
We willen dat iedereen op school op een leuke manier met elkaar omgaat en elkaar met respect
behandelt. Daaruit vloeien een paar logische regels voort. Deze staan uitgebreid beschreven in
het leerlingenstatuut. We noemen hier ook enkele afspraken.
Lesverzuim en te laat komen
Als een leerlingen ziek is, moet de ouder of verzorger de leerling ziek melden. De leerling kan dat zelf
niet doen. Bij een afmelding door ziekte wordt door de ouder of verzorger voor 8.30u contact
opgenomen met de administratie. Telefoonnummer hiervoor is 088 850 87 36.
Mocht de leerling verhinderd zijn vanwege een doktersafspraak, tandartsbezoek e.d. dan informeert
de ouder of verzorger tijdig de administratie. Dit kan via een mail info@cse-zwolle.nl, maar ook het
telefoonnummer 088 850 87 36 kan gebruikt worden.
Alle aanwezigheid en afwezigheid wordt geregistreerd. Indien je te vaak afwezig bent, volgen er
vervolgstappen. De ouders/verzorgers en de mentor worden dan op de hoogte gesteld.
Aanvragen verlof
Afwezigheid voor de duur van enkele lessen of ten hoogste een dag moet je vooraf aanvragen. Voor
langere afwezigheid kan alleen de directie toestemming verlenen. Uiteraard zijn vakanties buiten de
schoolvakantie om slechts in uitzonderingsgevallen toegestaan. Deze vakanties mogen echter nooit
als vakantieverlenging van een reguliere vakantie worden gebruikt. Ongeoorloofd verzuim melden we
aan de leerplichtambtenaar. Indien de aanvraag sportverlof betreft, zal onze topsportcoördinator, in
overleg met trainers, hierover beslissen.
Omgangsregels
Een deel van jouw opleidingsprogramma vindt plaats in sportaccommodaties. Tijdens de opleiding
geldt de regel dat je overal op tijd aanwezig bent en je aan de huisregels houdt die gelden in de
(sport)- accommodatie of school. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor vernielingen en
vermissingen van eigendommen.
Laat verder geen geld of waardevolle spullen onbeheerd in kleding of tas achter in garderobes,
kleedkamers en dergelijke. Zet ook je (brom) fiets op slot. Ons advies is: neem zo weinig mogelijk
waardevolle spullen mee naar het CSE.
Wat moet je doen bij brand?
• Bij alarm moet je in opdracht van de docent het gebouw verlaten volgens de route die de docent
aangeeft.
• Verzamel je buiten het gebouw per klas op de daartoe bestemde appèlplaats.
• Je bent verplicht alles achter te laten.
• Blijf zo rustig mogelijk om paniek te voorkomen.
• Wacht op de appèlplaats op nadere orders van de docent.
• Ga niet weg in het belang van je medemens!
Het alarmsignaal is een langdurig loeiend signaal met onderbrekingen. In verband met veiligheid kan
er een oefening in het schooljaar plaatsvinden.
Toegang
De school en het schoolterrein zijn alleen toegankelijk voor eigen leerlingen, personeel en anderen in
overleg met de school.
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Klachtenregeling
Onze school heeft een leerlingenstatuut, waarin jouw rechten en plichten en die van de school zijn
opgenomen.
In het statuut is een regeling opgenomen voor de afhandeling van klachten over de zaken zoals deze
in het statuut zijn geregeld. Landstede Groep heeft ook een eigen klachtencommissie, bestaande uit
externe deskundigen, die geen directe binding hebben met onze school. Zij nemen klachten in
behandeling en doen uitspraken over het vervolg van de klacht in de vorm van een advies aan het
College van Bestuur.
Wil je een klacht indienen? Neem dan contact op met jouw eigen klachtenmeldpunt via:
klachtenmeldpuntcse@landstede.nl.
Daarnaast zijn wij in het kader van de klachtenregeling Voortgezet Onderwijs, aangesloten bij de
klachtencommissie van het VBKO.
Genoemde commissies nemen klachten alleen in behandeling als alle mogelijkheden die de school
biedt, zijn uitgeput. Natuurlijk kan iemand zo nodig contact opnemen met de vertrouwenspersoon van
de school. De inspecteur van het onderwijs fungeert niet als klachtbehandelaar. Met algemene vragen
kun je terecht bij www.postbus51.nl of www.onderwijsinspectie.nl. Ook kun je gratis telefonisch
contact opnemen met Postbus 51: 0800-80 51.
Klachten over seksuele intimidatie en geweld
Ben jij of is uw kind op school op een erg onaangename manier lastiggevallen? Misschien kunt u dan
de hulp gebruiken van een vertrouwensinspecteur.
Bij de onderwijsinspectie werken vertrouwensinspecteurs bij wie u terecht kunt voor het melden van
klachten over gebeurtenissen in het onderwijs op het gebied van:

•
•
•
•

seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
lichamelijk geweld;
grove pesterijen;
geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering.

De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900-111 3 111
(lokaal tarief).
Onderwijsresultaten en kwaliteitszorg
Op het Centre for Sports and Education vinden we het belangrijk dat er goed gepresteerd wordt bij de
sport, maar zeker ook in het onderwijs. De kwaliteit van ons onderwijs is een voortdurend onderwerp
van gesprek binnen onze school. We maken analyses van de cijfermatige onderwijsresultaten en van
de tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers.
Uit de tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en ouders blijkt duidelijk dat we een zeer veilige
school zijn en dat leerlingen bij ons heel goed ondersteund worden. Hier zijn wij trots op.
Op de website www.scholenopdekaart.nl kunt u zien hoe onze school gewaardeerd wordt. Het is
bedoeld als instrument om scholen met elkaar te vergelijken en met het landelijk gemiddeld. Er wordt
gekeken naar o.a. examenresultaten, veiligheid en tevredenheid.
Doorstroom en slagingspercentages
De inspectie kijkt naar verschillende kwaliteitsindicatoren naar ons onderwijs. Zo wil de inspectie
graag weten op welk niveau de leerling zit in leerjaar 3 t.o.v. het advies van de basisschool. De
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inspectie wil ook weten met welke snelheid de leerlingen de eerste twee leerjaren
(onderbouwsnelheid) en de bovenbouw doorlopen (bovenbouwsucces).
Het Centre for Sports and Education scoort voor alle leerwegen boven de normen van de inspectie.
Schooljaar 2020 - 2021
Gem 3 jaar
Norm
Resultaat

Bovenbouwsucces
Gem 3 jaar
Norm
Resultaat

Onderwijspositie t.o.v. PO
-2,86%
-7,00%
Boven de norm

Kader
93,41%
86,18%
Boven de norm

TL
88,38%
86,05%
Boven de norm

Onderbouwsnelheid
98,00%
94,97%
Boven de norm

HAVO
86,51%
80,33%
Boven de norm

VWO
81,94%
79,76%
Boven de norm

Een andere indicator die de inspectie belangrijk vindt is het slagingspercentage.
Schooljaar
2020-2021
2019-2020
2018-2019

Basis
100%
100%
100%

Kader
100%
100%
100%

TL
100%
100%
100%

Havo
100%
100%
100%

Vwo
100%
100%
100%
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Praktische zaken
Leermiddelen en topsportbijdrage
Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage maakt het de VO-scholen van de Landstede Groep sinds jaar en dag
mogelijk om belangrijke extra activiteiten aan te bieden, die verdieping en waardevolle leerervaringen
bieden. Het gaat dan om het topsportprogramma, het unieke van het CSE, en bijvoorbeeld ook om
excursies, bijles, examentraining, kerstvieringen, uitwisselingen en (introductie)kampen. Leerlingen
kunnen als sporter groeien, hebben baat bij dergelijke activiteiten en leren er veel van.
Vanaf 1 augustus 2021 regelt de wet dat alle leerlingen mee moeten kunnen doen met
voorgeschreven schoolactiviteiten. Dit betekent dat ook de leerlingen waarvoor geen vrijwillige
ouderbijdrage wordt betaald kunnen deelnemen aan alle activiteiten. Geen enkele leerling van een voschool binnen Landstede Groep zal dan ook worden uitgesloten van deelname aan schoolactiviteiten.
Om het unieke karakter van CSE-concept te kunnen bewaren, de combinatie toptalentontwikkeling én
onderwijs, en de educatieve, inspirerende en vooral ook leuke activiteiten te blijven organiseren,
waaraan alle leerlingen kunnen meedoen, blijft (het voldoen van) de vrijwillige ouderbijdrage echter
wel van groot belang.
Deze bijdrage wordt o.a. ingezet als tegemoetkoming in de kosten wat betreft huur accommodaties,
gevarieerd aanbod workshops sportondersteuning, mogelijkheden krachttraining, inzet diverse experts
op gebied van (individuele) begeleiding, inzet trainers en een gevarieerd aanbod in onze gezonde
kantine tegen aantrekkelijke prijzen. Ook kunnen we met deze bijdrage de leerlingen net die extra
activiteiten aanbieden, die de leerstof verdieping geven en die waardevolle herinneringen creëren.
Wanneer de vrijwillige ouderbijdrage door een (te) grote groep niet zal worden betaald, kan het CSE
haar concept niet in stand houden en dergelijke activiteiten niet meer aanbieden. We zullen dan daar
mee moeten stoppen. Hiervan zal sprake zijn als een te groot percentage van de ouders de bijdrage
niet betaald. In een dergelijk geval is het CSE genoodzaakt om het aantal extra activiteiten te
reduceren, waarvan wij de ouders dan op de hoogte zullen stellen. Die activiteiten zullen dan voor alle
leerlingen geannuleerd worden. Ouders die de vrijwillige bijdrage wel hebben voldaan kunnen hieraan
geen rechten ontlenen. We hopen dat het zover niet hoeft te komen en zijn dan ook blij dat het
overgrote deel van de ouders elk jaar vrijwillig bijdraagt. We verzoeken alle ouders dan ook om dat dit
jaar weer te doen.
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Middelbaar beroepsonderwijs
Opleidingskosten
De opleidingskosten bestaan uit lesgeld of cursusgeld, verplicht lesmateriaal en eventueel overige
opleidingskosten. Voor specifieke informatie verwijzen we je naar de betreffende mbo opleiding.
Lesgeld of cursusgeld
Voor studenten die een voltijd BOL-opleiding volgen: De overheid betaalt de kosten voor het onderwijs
van elke leerling, inclusief de leer- en werkboeken en de kosten van licenties die de school aan
leerlingen ter beschikking stelt. Toch is er een aantal voorzieningen en activiteiten buiten het reguliere
lesprogramma, die de overheid niet betaalt, maar die wij wel belangrijk vinden voor het onderwijs.
Om deze extra’s aan te kunnen bieden, vragen we een bijdrage in de vorm van algemene
schoolkosten en specifieke schoolkosten. De betaling hiervan is vrijwillig. Ook zonder het betalen van
deze bijdrages kan iedereen bij ons volwaardig onderwijs volgen. Aan het begin van elk schooljaar
informeren we de ouders over de verschillende kosten voor dat jaar.
Facturatie
Het CSE is onderdeel van Landstede Groep. Voor de facturering van schoolkosten maakt Landstede
Groep gebruik van het digitale facturatiesysteem WIS Collect. Alle ouders/verzorgers ontvangen een
e-mail met daarin een link naar de factuur. Betalen kan op verschil- lende manieren, in een veilige
omgeving. Betaling in termijnen is ook mogelijk. Een overzicht van ontvangen en betaalde facturen is
online beschikbaar.
Betalingsregeling/scholierenregeling
Indien het voor u als ouder/verzorger lastig is om een factuur in een keer te betalen, kunt u contact
opnemen met info@cse-zwolle.nl We kunnen de mogelijkheden voor een betalingsregeling met u
bespreken. Ook willen we u wijzen op het feit dat er in veel gemeenten, waaronder Zwolle, een
‘scholierenregeling’ wordt aangeboden, die kan voorzien in een tegemoetkoming van de schoolkosten.
Meer informatie vindt u op de website van uw gemeente.
Tegemoetkoming in de schoolkosten
Leerlingen vanaf 18 jaar kunnen onder speciale voorwaarden een tegemoetkoming in de schoolkosten
voor scholieren krijgen.
Het lesgeld moet los worden gezien van de bedragen die betaald worden voor boeken en
leermiddelenfonds, en andere bijdragen.
Het lesgeld wordt betaald aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, voormalige IB-Groep), dus niet
aan het CSE. Op de onderwijskaart kan worden aangegeven hoe je wilt betalen. Als je tussentijds
uitstroomt, omdat je een diploma behaald hebt, kun je bij DUO een gedeelte van het lesgeld
terugvragen.
Onderwijskaart
De onderwijskaart heb je in mei ontvangen en moet voor aanvang van het cursusjaar 2020/2021
ondertekend zijn en ingeleverd zijn bij de administratie. Heb je geen onderwijskaart ontvangen? Dan
kun je bij de administratie een blanco onderwijskaart aanvragen. Alleen met een volledig ingevulde en
ondertekende onderwijskaart kun je je inschrijven voor het nieuwe schooljaar.
Voor meer informatie verwijzen we naar de bij de onderwijskaart ontvangen toelichting of kijk op
www.ib-groep.nl.
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Verplicht lesmateriaal
Dit zijn materialen die beslist nodig zijn voor de opleiding. Denk aan lesboeken, blokboeken, BPVboeken, readers, introductieactiviteiten en materialen. Voor de boeken hebben wij een vaste
leverancier.
Laptopregeling
De leerlingen van het voortgezet onderwijs worden geacht zelf over een laptop of tablet te beschikken.
Het laptoponderwijs voorziet in de behoefte om kinderen zoveel mogelijk op maat onderwijs te kunnen
geven.
Verzekeringen algemeen
Wij zijn als school niet aansprakelijk voor het doen en laten van onze leerlingen. De wetgever legt de
verantwoordelijkheid daarvoor bij jou of bij je ouders/wettelijke vertegenwoordigers. Toch wordt de
school soms aangesproken op schade die door een leerling is veroorzaakt. Daarom ben je ‘secundair’
verzekerd. Waar je niet vanuit je privé- situatie voor verzekerd bent, geldt de dekking van de
aansprakelijkheidsverzekering van de school. Let wel op: dit betreft een verzekering voor incidenten
die binnen (de verantwoordelijkheid) van de school vallen. De school heeft een verzekeringspakket
afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.
Verzekeringen basisonderwijs
Via Vivente is een collectieve w.a.-verzekering afgesloten voor aangesloten scholen. Deze w.a.verzekering dekt niet alle schade, die in en om school ontstaat, maar alleen als er een verwijtbaar
doen of nalaten van een personeelslid, respectievelijk ouderparticipant in het geding is. Schade aan
jassen, brillen, leermiddelen etc. zal onderling via de eigen w.a.-verzekering geregeld moeten worden.
Vivente heeft een scholieren-ongevallenverzekering afgesloten wan- neer een kind een ongeval met
lichamelijk letsel overkomt, ongeacht wiens schuld het is. Het is een aanvulling op de verzekering van
de ouders voor die onkosten, welke door de verzekering van de ouders niet worden gedekt. De
uitkering is echter aan een maximum gebonden.
Verzekeringen voortgezet onderwijs
De school sluit jaarlijks een collectieve ongevallenverzekering af ten behoeve van onze leerlingen. Dit
is een aanvullende verzekering die slechts tot een bepaald bedrag schade dekt die niet door de eigen
verzekering van de ouders wordt gedekt. Materiële schade valt buiten de verzekering. De polisdekking
van de verzekering is uitsluitend van kracht tijdens de schooluren c.q. evenementen in schoolverband
voor de leerlingen en gedurende één uur hiervoor en hierna of zoveel langer als het rechtstreeks
komen naar en het gaan van genoemde schoolactiviteiten vergt. Dezelfde dekking geldt voor
leerlingen tijdens hun stagewerkzaamheden. Tijdens de stageperiode is voor de leerlingen een
aansprakelijkheidsverzekering van toepassing.
Verzekeringen middelbaar beroepsonderwijs
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen,
personeel, vrijwilligers) verzekerd, hier valt ook stage onder. De verzekering geeft recht op een
(beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en
tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene
geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet
onder de dekking.
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Verzekerd bedrag per ongeval per leerling:
• € 2.500,- bij overlijden
• € 25.000,- bij blijvende invaliditeit
• € 1.000,- bij geneeskundige kosten
• € 1.000,- bij tandheelkundige kosten (per element)
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn
(bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig
handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand.
Het verzekerd bedrag is €2.500.000,- met een eigen risico van €100,-.

• Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens
de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle
schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft
wel bij veel mensen, maar berust op een misverstand. De school is alleen aansprakelijk en
daarmee schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij
die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus
mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de
kant van de school. Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de gymnastiekles; die
schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan ook) niet door de school
vergoed.

• Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen.
Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun
doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school
georganiseerde activiteiten door onrecht- matig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de
eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers
zelf een particuliere aansprakelijkheids- verzekering afsluiten.
Wij hechten veel waarde aan het integer omgaan met persoonsgegevens. Het CSE heeft daarom een
privacyreglement opgesteld. Dit privacyreglement is opgesteld op basis van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Het beschrijft het doel van registratie en welke gegevens op welke
wijze worden geregistreerd. Het privacyreglement is bij de administratie verkrijgbaar.
Tijdens bijvoorbeeld vieringen en excursies worden er regelmatig foto’s en/of video’s gemaakt. Deze
worden gepubliceerd op onze (besloten) website of social media. Dit mag alleen als er vooraf
toestemming van de leerling of ouder (wanneer leerling < 16 jaar) is gegeven.
Als school maken wij ook gebruik van docenten in opleiding en sta- giaires. Op sommige momenten
worden er beeld- en geluidopnames gemaakt om de didactische vaardigheden goed inzichtelijk te
krijgen.
Omdat deze opnames beter onderwijs als doel hebben, is hier geen formele toestemming van de
leerling of ouder voor nodig. Voordat er beeld- en geluidopnames worden gemaakt, zullen de
leerlingen worden geïnformeerd en er wordt gevraagd of er bezwaar is vanuit de leerlingen. Er zal
altijd geprobeerd worden om de leerlingen met de rug in beeld te brengen.
Daarnaast zal er een mogelijkheid zijn dat leerlingen, wanneer er bezwaar is, buiten beeld kunnen
zitten. Wanneer de opnames niet meer nodig zijn, worden deze vernietigd.
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Volgens de wet heeft iedereen recht om zijn of haar eigen persoonsgegevens in te zien. Om van dit
recht gebruik te maken kan er een email worden gestuurd naar privacy@landstedegroep.nl. Het
verzoek wordt dan zo snel mogelijk in behandeling genomen.
Ook wanneer het gevoel bestaat dat er op een onjuiste manier wordt omgegaan met
persoonsgegevens, of wanneer er vragen zijn, kan er een email gestuurd worden.
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Centre for Sports & Education
Boerendanserdijk 2A, 8024 AH Zwolle Postbus 1, 8000 AA Zwolle
Telefoon: 088-850 87 36
Internet: www.cse-zwolle.nl
E-mail: info@cse-zwolle.nl
CSE is opgericht door Landstede Groep en werkt samen
met Thomas a Kempis College en Koningin Emmaschool
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