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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, medewerkers, trainers en directie klaar 
om je te coachen en ervoor te zorgen dat je de beste 
begeleiding en informatie krijgt.

Sport staat bij ons op de eerste plaats, maar een diploma voor jouw 
opleiding vinden we even belangrijk. Bij ons leer je al vroeg zelfstandig 
te werken en je krijgt in alles veel met de praktijk te maken, waarbij 
we ook met andere vakken zoveel mogelijk de koppeling naar de sport 
zullen maken.

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!

Namens het CSE team,

Thomas van der Staak

Welkom op het Centre for Sports & Education
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Centre for Sports & Education
Boerendanserdijk 2A (Oosterenkgebouw)  
8024 AH  Zwolle
Postbus 1, 8000 AA  Zwolle
Telefoon: 088-850 87 36
Internet: www.cse-zwolle.nl 
E-mail: info@cse-zwolle.nl

Directie
Thomas van der Staak 

Basisschool groep 7 en 8
Clarina Streuer 

Teamleider
Paul van den Bergh 

Waar krijg jij les?
Het CSE is centraal gelegen tussen alle relevante sportaccomodaties,  
het Landstede Sportcentrum en het PEC Zwolle stadion. Hier krijg jij het 
grootste deel van de lessen. De praktijklessen volg je op andere locaties.
De sportlocaties verschillen per sport:
•  Voor acrogym en turnen is de Stilohal de locatie.
•  Golfen doe je bij GC-Zwolle.
•  Tafeltennis in de tafeltennishal aan de Albert Cuypstraat.
•  De hippische trainingen vinden plaats bij Manege Zwolle.
•  Tennis bij ZLTB (TC ‘91 Stadshagen).
•  Hockey bij Accommodatie HC Zwolle. 
•  Judo in Dojo Fitland Stadionplein.
•   Voor voetbal zijn dit de velden van PEC Zwolle (Ceintuurbaan) en  

Be Quick. Voetbal (meisjes): v.v. Berkum.
•   Voor volleybal en basketbal is dit het Landstede Sportcentrum  

(Hogeland) en de ZBC hal.
•  Voor zwemmen en waterpolo zwembad “De Vrolijkheid”.
•  Voor squash Squashcentrum Zwolle.
•  Atletiek bij AV PEC en Landstede.
•  Wielrennen bij Landstede Sportcentrum.

Sportmanagers
Acrogym:  Marjolein Bleker
Atletiek: Ronald Huethorst
Basketbal: Adriaan van Bergen
Golf: Mette Hageman
Hippisch: Marcel Counotte
Hockey: Frank Geers
Tafeltennis: Marthijn van der Wal 
Tennis: Manon Jonker
Turnen:  Michael Hollander
Voetbal: Bert Ebbens 
Vrouwenvoetbal: Sebastiaan Borgardijn
Volleybal: Thijs van Noorden
Waterpolo: Zeno Reuten
Wielrennen: Bas Waaijer
Zwemmen: Kira Fijn-Bulten
Squash: Dagmar Vermeulen
Judo: Engbert Flapper

Sportcoaches
Acrogym:  Michael Hollander/ Adres Lopez /
 Sara Schoenmaker
Atletiek: Ronald Huethorst
Basketbal:  George Abbringh/Herman v.d. Belt/
 Mathieu ten Dam/Ton Grit/Mart Kieftenbelt/
 Tom Schonewille/Mark van Schutterhoef 
Golf: Mette Hageman/Elze Vink
Hippisch: Alwin Duiven/Bram van Jaarsveld/
 Herman Wientjes 
Hockey: Pancho v.d. Broek/Ellen Lans/Tijmen Maakal/
 Alex Mulder/Greg Nolan/Michiel Penninks/ 
 Roel Stofmeel/Erik Veldman/Tim de Vries/
 Daan Weissink/
Tafeltennis: Gerben Last
Tennis: Stefan v.d. Stroet
Turnen:  Michael Hollander
Voetbal: Henk Brugge/Nico Haak/Albert v.d. Haar/
 Niek Loohuis/Mark Looms/Stefan Luchtenberg/ 
 Alexander Palland
Vrouwenvoetbal:  Nadja Olthuis/Joran Pot/Marino Promes
Volleybal: Redbad Strikwerda/Ina Rouwenhorst
Waterpolo: Zeno Reuten
Wielrennen:  Herbert van Brussel/Jelmer Wolters
Zwemmen: Natalie Moorman-Koek
Squash: Rutger Jan Kamperman
Judo: Engbert Flapper/ Stijn Jager /Edwin Steringa

Het CSE laat zich ondersteunen door een Raad van Advies, waarin
landelijke experts (onder andere Bas van der Goor, Henk Timmer en
Foppe de Haan) uit de topsport met verschillende expertise zitting
hebben.
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Wie een opleiding wil volgen, maar vooral de ambitie én 
het talent heeft een professionele topsporter te worden, 
is bij het CSE aan het juiste adres. Hier kunnen jongeren 
basisonderwijs, voortgezet onderwijs en 
mbo-opleidingen volgen en hun sportieve ambities 
waarmaken. De nadruk ligt bij ons namelijk op de sport. 

Het CSE is opgericht door Landstede, TalentStad en Thomas a Kempis 
College in samenwerking met Landstede Volleybal, Landstede Basket-
bal en PEC Zwolle. Ook de betreffende sportbonden, het NOC*NSF, 
wetenschappers en deskundigen uit de sport zijn nauw betrokken.

Sport als fundament voor een maatschappelijke carrière
Bij ons kun je opleidingen volgen om professioneel sporter te worden. 
Je krijgt alle ruimte om je talenten te ontwikkelen. Sport is bij ons geen 
extraatje, maar juist het belangrijkste.
Belangrijk in onze leertrajecten is je ontwikkeling, het leren kiezen en 
het leggen en onderhouden van relaties met anderen. Je krijgt veel 
eigen verantwoordelijkheden, maar kunt uiteraard rekenen op goede 
begeleiding van je leercoaches, begeleiders en sportcoach. Samen gaan 
we topprestaties leveren door het beste uit jou te halen!

Sport: onze visie en onze waarden
Aan de wieg van het CSE staan Landstede, TalentStad en Thomas a 
Kempis College. Sinds het schooljaar 2011-2012 is een samenwerking 
gestart, om ook basisonderwijs groep 7 en 8 op het CSE te kunnen 
bieden, met de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Vivente. 
Dit zijn organisaties waar je terecht kunt voor opleidingen in het mbo, 
voortgezet onderwijs en basis onderwijs. Leren en sporten lijken erg 
op elkaar. Zowel bij sport als bij onderwijs staat talentontwikkeling 
voorop. Door bovendien rekening te houden met iemands persoonlijk-
heid en stijl van leren kun je het beste uit het talent naar boven halen. 
Daarom staan niet alleen de school- en sportprestaties centraal,  
maar ook je persoonlijke ontwikkeling en het omgaan met elkaar.

Onze manier van lesgeven en met elkaar omgaan hebben we vast-
gelegd in een aantal waarden, die als een rode draad door onze  
opleidingen lopen en op verschillende manieren worden ingevuld, 
waarbij ook te zien is dat we uit een christelijke traditie voortkomen. 
Dit zijn onze algemene waarden:
•  talentontwikkeling
•  ontmoeting
•  respect
•  zingeving
•  verantwoordelijkheid

Visie en identiteit
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De Olympische beweging van Coubertin zagen de Spelen niet als een 
evenement waar sporters elkaar bestreden. Het was volgens hen een 
moment waarop sporters elkaar ontmoeten en laten zien wat de re-
sultaten zijn van de training in de jaren tussen de Spelen. De uitdaging 
het beste uit jezelf te halen en zo niet alleen te werken aan prestatie-
verbetering op sportief gebied, maar ook aan ontwikkeling als persoon 
en als mens: dat was wat voor hen telde. Deze gedachten sluiten prima 
aan op onze waarden:

• Sport is een levensstijl 
Sport is voor ons een levensfilosofie, een levensstijl met plaats voor 
sport, cultuur en opvoeding. Het verbindt plezier in het leveren van 
prestaties met het geven van een goed voorbeeld en het tonen van 
respect. Sport kan worden ingezet voor de harmonische ontwikkeling 
van de persoonlijkheid, het bevorderen van een vreedzame samen-
leving en het beschermen van menselijke en morele waarden.

• Sport is een mensenrecht
Iedereen moet sport kunnen bedrijven zonder discriminatie en in een 
sfeer die uitgaat van wederzijdse waardering, vriendschap, solidariteit, 
fair play en emancipatie.

• Sport is presteren
Met sport kun je het beste uit jezelf halen. Het leveren van prestaties 
vraagt om discipline, doorzettingsvermogen en het stellen van  
uitdagende doelen.

• Sport bouwt op relaties
Sporten doe je nooit alleen, maar altijd met elkaar. Via sport kunnen we
veel leren van elkaars ervaringen en het maakt ons bewust van de 
plaats die we innemen in de samenleving en van de verwachtingen die 
onze omgeving van ons heeft.

• Sport betekent: verantwoordelijk zijn!
De sport en de samenleving vragen om evenwichtige mensen die 
zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid tegenover zichzelf en 
anderen.

Schoolgids Centre for Sports & Education 2016 - 2017
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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 aan te 
laten sluiten.

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. 

We zijn uniek in Nederland doordat je kunt rekenen op begeleiding 
door topcoaches voor sport en voor onderwijs. We hebben contacten 
met internationale instituten om daarmee aan de top te komen en te 
blijven, om ook jou op topniveau te krijgen!

Het sporttechnische domein
Het sporttechnische plan is een plan om jouw sportprestaties op een 
zo hoog mogelijk niveau te krijgen. We baseren ons op het Long Term 
Athlete Development model (LTAD). Dit model gaat uit van verschillen-
de stadia in motorische, psychische en sociale ontwikkeling en bij-
behorende wijze van sportbeoefening die logisch op elkaar volgen. 
De ontwikkeling van de individuele atleet staat centraal en de coach 
speelt een cruciale rol.
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Om toegelaten te worden tot het CSE vindt een toegangsassessment 
plaats. Het betreffende trainersteam oordeelt daarbij over de toe lating. 
Het gaat daarbij nadrukkelijk om talentvolle sporters die naar een 
topniveau groeien.

Het sportondersteunende domein
Hierin maak je kennis met andere sporten en leer je meer over thema’s 
als sportvoeding, mentale training en andere aspecten van topsport.
Het sportondersteunende domein gaat in op drie aandachtsgebieden: 
jij als persoon, je eigen lijf en jouw levensstijl. Dit doen we met theorie 
en praktijk:

•    Theoretische component 
Het sportondersteunende domein heeft verschillende vakken, met in 
het theoretische deel twee hoofdthema’s: mentale vaardigheden en 
een gezonde leefstijl.

•    Praktijk component 
In het praktijkdeel is coördinatie en krachttraining het belangrijkste 
thema. Algemene motorische vaardigheden, die geleerd worden in 
spel, judo, turnen, atletiek en bewegen op muziek (BOM). Daarnaast 
wordt vooral ingegaan op het gedrag van de sporters, hoe nemen 
ze deel en hoe reageren ze op elkaar en op facetten als bijvoorbeeld 
winst en verlies.

De verschillende elementen komen gedurende het dagprogramma 
aan de orde, waarbij we per sporter kijken naar de ontwikkelingsfase 
en behoefte. Naarmate het leertraject vordert, wordt het programma 
meer en meer toegespitst op de persoonlijke situatie.

Het onderwijsdomein
Het onderwijsdomein bestaat uit onderwijstrajecten op maat, waarin 
je de opleiding in het 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 pri-
mair christelijk onderwijs). De leerlingen zijn verbonden aan de 
Koningin Emmaschool in Zwolle, een christelijke basisschool voor 
Dalton onderwijs.

Voortgezet onderwijs
Het voortgezet onderwijs biedt de richtingen vmbo, havo en vwo.  

Middelbaar beroepsonderwijs
Binnen het middelbaar beroepsonderwijs worden in het schooljaar 
2016-2017 de volgende richtingen aangeboden.

Sport & Bewegen:
Sport & Bewegingsleider Niveau 2 en 3
Sport & bewegingscoördinator, niv. 4. Keuze uit profielen:  
Management, LOBOS, Agogiek, Trainer/Coach

Handel & Commercie:
Detailhandel niveau 3 en 4
Commercieel niveau 3 en 4

Office & Management:
Administratief medewerker, niveau 2. Uitstroom: secretarieel of 
bedrijfsadministratief
Financieel administratief medewerker niveau 3
Bedrijfsadministrateur, niveau 4
Secretariële beroepen, niveau 3. Uitstroom: algemeen secretaresse
Secretariële beroepen, niveau 4. Uitstroom: directiesecretaresse of 
managementassistent

Binnen andere Landschappen van Landstede MBO is eventueel 
maatwerk mogelijk.

Schoolgids Centre for Sports & Education 2016 - 2017 9
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Aanmelding
De sport is leidend 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 wordt er eerst nog een intake-gesprek  
gepland, waar je een topsportcontract ondertekend.

Zelfstandig leren in het TopsportLeerCentrum
De centrale plek in het onderwijsdomein is het TopsportLeerCentrum 
(TLC). Het TLC is qua inrichting te vergelijken met een OpenLeerCentrum: 
een prettige, open ruimte waarin moderne ICT-middelen aanwezig zijn 
en waar je zelfstandig kunt werken, waar je instructie krijgt en kunt 
overleggen.

Hulp van de leercoach
Je wordt begeleid door een leercoach. Deze coach is samen met jou ver-
antwoordelijk voor het (s)portfolio. 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 vakexperts en 
trainer/begeleider.

Voorzieningen op de diverse locaties
Administratie/receptie/Studenten Informatie Punt (STIP)
Heb je vragen over:
• studiefinanciering en bijverdienen
• het sociale leenstelsel
• ziekmelding
• schoolgeld en boekengeld
• (studenten)huisvesting
• onderwijsovereenkomst
Dan kun je terecht bij de administratie van het CSE, de receptie aan het 
Rechterland 1 (mbo-studenten S&B) of het STIP aan het Dokterspad 
(mbo-studenten, H&C of O&M). Ook je ouder(s)/verzorger(s) zijn hier 
welkom!
 
Landstede Studenten Pas
MBO-studenten ontvangen een Landstede Studenten Pas. Zorg dat je 
deze altijd bij je hebt, want de studentenpas is:
• een kopieer- en mediatheekpas
•  een betaalpas voor catering, automaten en voor het winkeltje in het 

gebouw Fuchsiastraat 1
• een voordeelpas binnen en buiten de school
•  een snelle manier om via Internet met de Informatie Beheer groep 

contact op te nemen en jouw persoonlijke gegevens in te zien en/of te 
wijzigen

Schoolgids Centre for Sports & Education 2016 - 2017
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Inrichting van het onderwijs
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Je naam, foto en studentennummer op de studentenpas zorgen ervoor, 
dat jij met de pas kunt aantonen wie jij bent (bijv. bij schooltoetsen). In 
de diverse gebouwen hangt een opwaardeermachine. Hier kun jij jouw 
studentenpas opwaarderen. 

Catering
In de pauzes kun jij in De Gezonde Kantine van het CSE terecht. 

Lockers
Dieven zijn geïnteresseerd in jassen en tassen met spullen van waarde. 
Maak het hun moeilijk: gebruik de lockers die in het CSE aanwezig zijn. 
Meld diefstal meteen bij je leercoach of de school leiding. In geval van 
diefstal doen we aangifte bij de politie.

Bij het begin van het schooljaar ontvang je informatie over het gebruik 
van de lockers. De schoolleiding mag lockers van leerlingen openmaken.

Magister
Op Magister vind je alle planners, vakken, leeractiviteiten en andere 
informatie over je opleiding. Het webadres is www.elo-cse-zwolle.net. 

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.
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Vakanties

Herfstvakantie 17 t/m 23 oktober 2016
Kerstvakantie 26 december 2016 t/m 6 januari 2017
Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 24 februari 2017
Goede Vrijdag 14 april
Tweede Paasdag 17 april
Meivakantie 24 april t/m 28 april
Bevrijdingsdag 5 mei 2017
Hemelvaart 25 mei 2017
Tweede Pinksterdag 5 juni 2017
Zomervakantie vanaf 24 juli 2017

Lestijden

Lesuur Tijd
1.  08.30-09.15 uur
2. 09.15-10.00 uur
Pauze  10.00-10.30 uur
3.  10.30-11.15 uur
4.  11.15-12.00 uur 
Pauze  12.00-12.30 uur 
5.  12.30-13.15 uur
6.  13.15-14.00 uur
7.  14.00-14.45 uur
8.  14.45-15.30 uur

Examens
Examens 2017 beginnen op woensdag 10 mei. 
Voor het volledige rooster verwijzen we u door naar 
www.examenblad.nl.
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Binnen het CSE bieden wij leerlingen en studenten een 
uitgebreid en op de individuele leerling gericht begelei-
dingsprogramma. De begeleiding wordt op verschillende 
manieren verzorgd.

Leercoach
Basisonderwijs
Groep 7/8 heeft twee vaste leerkrachten. Aan het begin van het school-
jaar zal er een informatieavond zijn waarbij de contactmomenten voor 
de kinderen en hun ouders worden gecommuniceerd. Deze wijken af 
van de contactmomenten binnen het voortgezet onderwijs, in verband 
met advies richting voortgezet onderwijs dat voorafgaand aan de Cito 
is gepland. 

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, werken in het 
TLC, contact met medeleerlingen; alle zaken die de school betreffen 
kunnen hierbij aan bod komen. Ook je sportieve ontwikkeling is onder-
werp van gesprek.
Naast de gesprekken met je leercoach is er voor klas 1 en 2 een wekelijks
mentor-groepsuur. In die uren werken we aan projecten als “leren leren” 
en het aanleren van sociale vaardigheden. Ook faalangstreductie-training 
kan een plaats krijgen in deze uren.
In het derde (havo) en vierde (vwo) schooljaar besteden we aandacht 
aan de voorbereiding op de profielkeuze. Voor het vmbo doen we dit in 
het tweede schooljaar.

Zorgteam
Wanneer een leerling/sporter specialistische hulp nodig heeft, komt 
het zorgteam van het CSE in beeld. Het team bestaat uit een coördina-
tor en een aantal specialisten op het gebied van leerling-begeleiding 
en fysieke en mentale begeleiding aan sporters. Het zorgteam overlegt 
wekelijks. Daarnaast komt minstens eenmaal per onderwijsperiode het 
Zorg Advies Team samen, met daarin ook externe specialisten. 

Remedial teaching/orthopedagogiek
De Remedial Teacher begeleidt leerlingen op individuele basis, 
bijvoorbeeld in het geval van dyslexie of op het gebied van studie-
vaardigheden. 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. 

Sportpsychologie
Een sporter/leerling komt in aanmerking voor sportpsychologische 
begeleiding als hij een vraag heeft naar aanleiding van zijn prestatie 
of ontwikkeling in de sport. Dit kan bijvoorbeeld gaan over hoe om te 
gaan met wedstrijddruk, teleurstellingen of spanning. Sporters worden 

doorverwezen door de zorgcoördinator, de sportcoach, de leercoach, 
door ouders of via Topsport Overijssel. De begeleiding zelf is voor reke-
ning van (ouders van) de sporter.

Sportmedische verzorging
Binnen het CSE zijn sportmedische verzorgers aangesteld. Bij hen 
worden de blessures gemeld en zij kunnen de eerste hulp bieden.  
De verzorgers kunnen eventueel doorverwijzen naar een diëtist,  
fysiotherapeut of een specialist bij de Isala klinieken (waarmee het CSE 
samenwerkt). Om uw zoon of dochter goed te kunnen begeleiden, is het 
noodzakelijk om blessures binnen vierentwintig uur te melden bij de 
verzorgers. 

Vertrouwenspersoon
Als je persoonlijke problemen niet met je leercoach of een andere 
begeleider wilt bespreken, dan kan je ze delen met de vertrouwens-
persoon. 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. 

Begeleiding buiten het CSE
Mocht uw zoon/dochter elders specialistische begeleiding afnemen, 
dan stellen we het op prijs als u dit aan onze zorgcoördinator of aan 
één van de medische verzorgers 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 onder-
breken. 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. 
Valt deze beslissing in het jaar voor het eindexamen, dan kan de leer-
ling de schoolloopbaan afmaken op het CSE.



15 PBSchoolgids Centre for Sports & Education 2015 - 2016

Lessentabel
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Havo 4 5 CSE

Keuzeprofiel NT NG EM CM

Gemeenschappelijk deel H4 H5 H4 H5 H4 H5 H4 H5

Nederlands 400 2,5 2,5 400 2,5 2,5 400 2,5 2,5 400 2,5 2,5

Engels 360 2,5 2,5 360 2,5 2,5 360 2,5 2,5 360 2,5 2,5

Maatsch.leer 120 1 120 1 120 1 120 1

Training.  6 6 120 6 6 120 6 6 120 6 6

CKV 120 1 120 1 120 1 120 1

Keuze profieldeel  
Wiskunde A   320 2 2 320 2 2 320 2 2

Wiskunde B 360 3 2 360 3 2

 

  

 

  

Natuurkunde 400 2 2,5 400 2 2,5     

Scheikunde 320 2 2 320 2 2     

Biologie 400 2 2,5 400 2 2,5     

Economie

 
  
 

    400 2,5 2 400 2,5 2

Aardrijkskunde   320 2 2 320 2 2 320 2 2

Geschiedenis     320 2 2 320 2 2

Frans     400 2,5 2 400 2,5 2

Duits     400 2,5 2,5 400 2,5 2,5

Profielkeuzevak    

Maatschwetensch 320 2 2 320 2 2 320 2 2 320 2 2

M&O 320 2 2 320 2 2 320 2 2 320 2 2

Kunstvak, beeldend 320 2 2 320 2 2 320 2 2 320 2 2

Kunstvak muziek 320 2 2 320 2 2 320 2 2 320 2 2

BSM 320 2 2 320 2 2 320 2 2 320 2 2

ZWU         

Mentoraat 1 1 1 1 1 1 1 1
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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 CSE heeft een leerlingenraad. Deze komt op voor de belangen van 
de leerlingen wanneer dat nodig is. Zij helpt ook mee bij de organisatie 
van buitenlesactiviteiten en bij andere grotere activiteiten.

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 nieuwsbrief van het CSE op de 
hoogte van haar activiteiten. Voor vragen en opmerkingen is de ouder-
raad te bereiken via ouderraad@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
• gesprekken over de leerovereenkomst van een leerling
• twee ouderspreekavonden
•  onze Magister elo.cse-zwolle.net en onze website www.cse-zwolle.nl 

Ouder nieuwsbrief
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 is een centrale ondernemingsraad (COR) 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 instemmings-
bevoegdheid. In een aantal andere gevallen heeft de MR slechts 
adviesrecht. Elk onderdeel van Landstede heeft daarnaast een eigen 
ondernemingsraad (OR). Het CSE valt onder de OR van het Thomas a 
Kempis College.

Communicatie en meepraten

BBL KBL TL HAVO VWO

Percentage
geslaagden 100% 90%   87.2% 81.2% 86.7%

Examenresultaten 2015-2016

Dit is een gecombineerd overzicht van de locaties Centre for Sports & 
Education en het Thomas a Kempis college.
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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
Bij een afmelding voor ziekte, tandartsbezoek etc. voor 08.30 uur  
contact opnemen met het CSE (administratie), tel. 088-850 87 36.
Bij een afmelding i.vm. blessure voor 08.30 uur contact opnemen met 
Nelleke Bult (verzorging), tel. 088 - 850 8729 en de trainer. 

Alle aanwezigheid en afwezigheid wordt geregistreerd. Indien je te 
vaak afwezig bent, volgen er sancties. De ouders/verzorgers en de 
mentor worden dan op de hoogte gesteld.

Aanvragen afwezigheid
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.

Omgangsregels
Een deel van jouw opleidingsprogramma vindt plaats in sportaccom-
modaties. Tijdens de opleiding geldt de regel dat je overal op tijd aan-
wezig 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.

Telefoon: alleen buiten en in de kantine
Je mobiele telefoon staat uit tijdens de lessen. Je mag alleen in de 
kantine of buiten het gebouw bellen. 

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!

Afspraken en regels
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Het alarmsignaal is een langdurig loeiend signaal met onder brekingen. 
In verband met veiligheid kan er een oefening in het schooljaar plaats-
vinden.

Toegang
De school en het schoolterrein zijn alleen toegankelijk voor eigen 
studenten, personeel en anderen in overleg met de school.

Klachtenregeling
Onze school heeft een leerlingenstatuut, waarin jouw rechten en plich-
ten 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/Thomas a Kempis College heeft ook een eigen klachtencom-
missie, 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

De volledige klachtenprocedure en wijze van afhandeling is te lezen op: 
www.cse-zwolle.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 
als dat nodig is, contact opnemen met de vertrouwenspersoon van 
onze school. De inspecteur van het onderwijs fungeert niet als klacht-
behandelaar. 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).
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Leermiddelen en ouderbijdrage

Basisonderwijs en voortgezet onderwijs 
De overheid betaalt de kosten voor het onderwijs, inclusief de boeken 
die de school aan leerlingen ter beschikking stelt. Toch zijn er op het 
CSE een paar voorzieningen en activiteiten die de overheid niet betaalt, 
maar die voor de leerlingen noodzakelijk zijn om op sport gebied te 
kunnen presteren.
Als u kiest voor het onderwijs op het CSE dan betekent dat een keuze 
voor deze CSE specifieke zaken en daarvoor vragen wij van de ouders/
verzorgers een bijdrage in de kosten. Hieronder vallen de kosten voor 
(een deel van) het trainingsprogramma en sportondersteunend pro-
gramma, inzet trainers en verzorgers, gebruik accommodaties etc. Ook 
de kosten voor excursies, drukwerk, verbruiksmateriaal en begeleiding 
vallen hieronder.
Deze bijdrage is voor leerlingen van het basisonderwijs € 350,-,  
inclusief kleding en kamp.
Voor voetballers en basketballers is de bijdrage €250,- exclusief kleding, 
omdat PEC Zwolle en Basketbal Academie Zwolle (BAZ) de kleding zelf 
in rekening brengt. Voor leerlingen uit het voortgezet en middelbaar 
beroepsonderwijs is de bijdrage € 300,-.
Naast dit bedrag dient elke mbo- en vo-leerling een kledingpakket aan 
te schaffen. De kosten daarvan zijn afhankelijk van de sport die de  
leerling beoefent.
Bovenstaande bijdrage betreft een niet-wettelijke bijdrage. Het is 
alleen mogelijk af te zien van het hele pakket aan diensten. Wanneer 
schriftelijk (niet per e-mail) voor 1 oktober wordt aangegeven dat geen 
gebruik gemaakt wordt van dit gehele pakket aan diensten e.d., wordt
dit niet in rekening gebracht. Wie niet betaalt, wordt uiteraard uitge-
sloten van het gebruik van al deze extra diensten, activiteiten en 
materialen. Wij gaan er echter bij aanmelding voor het CSE vanuit dat 
bewust gekozen wordt voor het gehele pakket en ouders/verzorgers  
rekening houden met de te verwachten kosten. Ouders/verzorgers 
ontvangen in het najaar een factuur.

Middelbaar beroepsonderwijs
Opleidingskosten
Je opleidingskosten bestaan uit:
• Lesgeld of cursusgeld
• Verplicht lesmateriaal
• Overige opleidingskosten

Lesgeld of cursusgeld
Voor studenten die een voltijd BOL- opleiding volgen:
Als je op 1 augustus 2011 jonger bent dan 18 jaar, hoef je geen wettelijke 
bijdrage te betalen. Ben je op die datum 18 jaar of ouder, dan betaal je 
lesgeld.

Praktische zaken

Schoolgids Centre for Sports & Education 2016 - 2017 20
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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 2015/2016 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 inschrij-
ven voor het nieuwe schooljaar.

Voor meer informatie verwijzen we naar de bij de onderwijskaart 
ontvangen toelichting of kijk op www.ib-groep.nl.

Verplicht lesmateriaal
Dit zijn materialen die beslist nodig zijn voor de opleiding. Denk aan 
lesboeken, blokboeken, BPV-boeken, readers, introductieactiviteiten en 
materialen. Voor de boeken hebben wij een vaste leverancier.

Overige opleidingskosten
Elk leerjaar heeft een passend pakket aan diensten, activiteiten en 
materialen nodig en daarom verschilt de hoogte van het bedrag per 
studiejaar. Een factuur betreffende deze kosten wordt in het najaar 
verstuurd. Dit pakket aan ‘overige opleidingskosten’ betreft een niet-
wettelijke bijdrage.  

Het is alleen mogelijk af te zien van het hele pakket. Wanneer schrifte-
lijk (niet per e-mail) vóór 1 oktober wordt aangegeven dat geen gebruik 
gemaakt wordt van dit gehele pakket aan diensten e.d., wordt dit niet 
in rekening gebracht. Wie niet betaalt, wordt uiteraard uitgesloten van 
het gebruik van al deze extra diensten, activiteiten en materialen.

Laptopregeling
In klas 1 t/m 5 en groep 7/8 worden de leerlingen geacht over een  
laptop te beschikken. We bieden als school de mogelijkheid deze aan te 
schaffen via een derde partij. U kunt hiervoor terecht op:  
www.tak.studywise.nl. Dit laptoponderwijs voorziet in de behoefte om 
kinderen zoveel mogelijk op maat onderwijs te kunnen geven. 
Ook leerlingen uit de andere leerjaren kunnen via deze website een 
laptop aanschaffen.

Studiefinanciering
Als je 18 jaar of ouder bent en een voltijd BOL-opleiding volgt, heb je in
principe recht op studiefinanciering. Bij de Landstede Infoshop kun je
alle benodigde formulieren krijgen die je nodig hebt voor het aanvragen 
van studiefinanciering, een OV-studentenkaart en/of een tegemoet-
koming in de studiekosten.

Let op: Vul ‘Landstede Beroepsopleidingen’ in als naam van de school op 
de verschillende aanvraagformulieren. Bij problemen rond studiekos-
tenvergoeding en -financiering kun je terecht bij het STIP. 
Voor uitgebreide informatie over studiefinanciering kun je terecht bij 
een service kantoor van DUO. De dichtst bijzijnde locaties binnen onze 
regio zijn in Zwolle en Deventer. Kijk op www.ib-groep.nl voor meer 
informatie.
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Studiefinanciering en lesgeld
Iedereen die op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar is, betaalt 
lesgeld om een MBO BOL-opleiding te volgen. Om dit lesgeld en de 
andere studiekosten te kunnen betalen, is het mogelijk vanaf je 18e 
studiefinanciering te ontvangen. Studiefinanciering bestaat uit een 
maandelijkse toelage en een studentenreisproduct. Ben je op 1 juli 2016 
nog geen 18 jaar, dan kunnen je ouders mogelijk in aanmerking komen 
voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Voor het lesgeld ontvang 
je een betalingsverzoek. Als je in termijnen wilt betalen of als iemand 
anders het lesgeld betaalt, dan kun je zelf online je gegevens wijzigen 
of een formulier gebruiken. Voor het aanvragen van studiefinanciering, 
een tegemoetkoming in de studiekosten en voor meer informatie ver-
wijzen wij je naar de site van de Dienst Uitvoering Onderwijs:
www.duo.nl. Deze dienst voert alle wetten rondom studiefinanciering 
en lesgeld uit. Je kunt op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur bij de
servicekantoren in het land of telefonisch (050 - 599 77 55) bij DUO 
terecht. Voor het bezoeken een servicekantoor kun je via de website een 
afspraak maken. Het reisproduct voor studenten vanaf 18 jaar vraag je 
aan via www.studentenreisproduct.nl.

Verzekeringen algemeen
Wij zijn als school niet aansprakelijk voor het doen en laten van onze 
studenten. 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 student is veroorzaakt. 
Daarom ben je ‘secundair’ verzekerd. Waar je niet vanuit je privé- 
situatie voor verzekerd bent, geldt de dekking van de aansprakelijk-
heidsverzekering 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.
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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) aan-

sprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse ac-
tiviteiten 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 misver-
stand. De school is alleen aansprakelijk en daarmee schadevergoe-
dingsplichtig 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 onrecht matigheid van de kant van 
de school. Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de 
gymnastiekles; die schade valt niet onder de aansprakelijkheids-     
verzekering 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.

Voor uitgebreide informatie en polisvoorwaarden verwijzen wij graag 
naar landstede.net.

Verzekeringen basisonderwijs
Via Vivente is een collectieve w.a.-verzekering afgesloten voor aange-
sloten 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 scholie-
ren-ongevallen verzekering afgesloten wanneer een kind een ongeval 
met lichamelijk letsel overkomt, ongeacht wiens schuld het is. Het is 
een aanvullig 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 school-
activiteiten 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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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 
en werkt samen met Thomas a Kempis College 
en Koningin Emmaschool


