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Beste VeVa-studenten,

Allereerst willen wij je dit schooljaar van harte welkom 
heten bij de opleiding Veiligheid en Vakmanschap.

In deze handige afdelingsgids 2020-2021 vind je alle 
informatie die je nodig hebt tijdens je studie.

Naast algemene zaken over het VISTA college en de 
opleiding Veiligheid en Vakmanschap, krijg je ook infor-
matie over de schoolregels, lestijden, vakanties, de gang 
van zaken binnen de school en de verschillende facilitei-
ten en voorzieningen.

Lees deze gids dus goed door!

Deze informatie en nog veel meer, vind je ook terug op 
Cum Laude. Elke student krijgt toegang tot deze speci-
fieke site.

Indien er alsnog vragen of onduidelijkheden zijn kun je 
contact opnemen met je mentor.

Wij wensen je een geweldig studiejaar. Succes!

Namens het team Veiligheid en Vakmanschap,

Mevr. M. (Maike) Vlassak
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2.1 VISTA college
Bij het VISTA College werk je aan je toekomst. Het VISTA 
college biedt veel verschillende opleidingen aan op al-
lerlei niveaus en voor verschillende doelgroepen. Bij het 
VISTA college studeren ruim16000 studenten en werken 
ca.1400 medewerkers.

2.2 Missie VISTA college
Het VISTA college biedt, in nauwe samenwerking met zijn 
partners in de regio, zijn studenten een solide en duur-
zame basis voor persoonlijke ontwikkeling, burgerschap 
en werk (dan wel succesvolle doorstroom naar vervolg-
onderwijs).

2.3 Visie VISTA college
Met Gepersonaliseerd leren en een Eigentijds Curricu-
lum leveren onze teams maatwerk en sluiten wij aan 
bij de verschillen tussen studenten en bij de dynamiek 
van onze omgeving. In nauwe samenwerking met onze 
omgeving creëren wij daarmee de condities voor ont-
wikkeling van onze studenten, medewerkers en partners. 
Met deze visie, als anker voor onze strategie, maken wij 
het verschil en dragen wij bij aan hun toekomst en die 
van onze regio. Het VISTA college maakt het verschil 
door binnen een Eigentijds Curriculum recht te doen aan 
verschillen tussen studenten, medewerkers, bedrijven en 
regiopartners.

2.4 Veiligheid en Vakmanschap
Deze opleiding laat je kennismaken met de marine,lucht-
macht of de landmacht en bereidt je voor op je eerste 
functie bij Defensie. Tijdens de opleiding krijg je je 
beroepspraktijkvorming op de plek waar je mogelijk 
komt te werken; op een kazerne of aan boord van een 
schip. Je bent praktijkgericht bezig, doet veel aan sport 
en bent verzekerd van een uitdagende stage bij een van 
de krijgsmachtdelen. De beroepspraktijkvorming in het 
grondoptreden wordt aangeboden bij de Pantserinfante-

rie in Oirschot en het Korps Mariniers in Rotterdam. Voor 
mechatronica wordt beroepspraktijkvorming aangeboden 
bij de Koninklijke Marine in Den Helder, de Koninklijke 
Landmacht in Soesterberg of de Koninklijke Luchtmacht 
in Woensdrecht. Tijdens deze stageweken leg je de basis 
voor het vakmanschap dat nodig is voor je uiteindelijke 
functie binnen de krijgsmacht. 

Voor beide vakrichtingen krijg je een waardevol mbo-di-
ploma waar je ook buiten Defensie alle kanten mee op 
kunt.

2.5 Missie VeVa
De opleiding Veiligheid en Vakmanschap is in Zuid-Lim-
burg de opleiding die de student primair een basis biedt 
als aankomend beroepsbeoefenaar bij Defensie. Onze 
goede reputatie wordt uitgedragen naar studenten, ou-
ders en samenwerkingspartners.

2.6 Visie VeVa
De identiteit van de aankomend beroepsbeoefenaar 
wordt onder andere gekenmerkt door verbondenheid, 
discipline, moed, toewijding, communicatief vermogen, 
ethisch handelen en veerkracht.

02 SCHOOLORGANISATIE
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2.7 Gedragsregels en verwachtingen Veiligheid 

en Vakmanschap
Wij vinden het als opleiding Veiligheid en Vakmanschap 
van groot belang dat we respectvol met elkaar omgaan; 
zowel studenten onderling als studenten en docenten 
onderling. Daarmee zorgen we gezamenlijk voor een 
goed werk- leer- en leefklimaat. Daarom hebben wij bij 
Veiligheid en Vakmanschap een aantal gedragsregels 
opgesteld. Daar moet iedereen, medewerkers en studen-
ten, zich aan houden. Op de locatie Rijksweg worden ook 
verschillende locatie-gebonden gedragsregels gehan-
teerd, deze worden duidelijk gemaakt tijdens de eerste 
lessen aldaar. 

De gedragsregels die voor school gelden, zijn verbonden 
met de regels die Defensie stelt.

01. Alcoholische dranken, soft- en harddrugs en midde-
len die op de zgn. dopinglijst staan vermeld zijn absoluut 
niet toegestaan op beide locaties en ook niet tijdens 
externe onderwijsactiviteiten.

02. Roken: vanaf augustus2020 is het verboden te roken 
op schoolterreinen.

03. Eten en drinken doe je op school alleen in de kanti-
ne. Iedereen is verantwoordelijk voor het schoonhouden 
van de kantine.

04. Tijdens de lessen dien je correct gekleed te zijn. 
Gevechtstenue, pet (wordt alleen buiten gedragen), 
camouflage T-shirt en kisten. Je kunt je voor aanvang van 
de les omkleden in de daarvoor bestemd kleedlokalen. 
Je gevechtstenue (incl. gepoetste kisten) hoort er altijd 
netjes uit te zien (gewassen en gestreken), je moet repre-
sentatief voor de dag komen. Het is wegens veiligheids-
redenen verboden om buiten schooltijd en schoolterrein 
het gevechtstenue te dragen. Dit betekent dat je je bij 
aankomst op en bij het verlaten van school omkleedt.

05. Tijdens de sportlessen is het dragen van het VEVA 
sporttenue en het juiste sportschoeisel verplicht. Indien 
je buiten hebt gesport, is het verplicht gebruik te maken 
van de achteringang van de kleedlokalen. Er wordt niet 
met vuile kisten/ hardloopschoenen door de gangen en 
de hal van het gebouw gelopen. Vuile schoenen worden 
eerst op de daarvoor bedoelde plaatsen schoon ge-
maakt.

06. De haardracht dient voor mannen kort en verzorgd te 
zijn. Het haar dient een natuurlijke haarkleur te hebben. 
Er worden geen figuurtjes etc. in het haar uitgesneden. 
Het is niet toegestaan om tijdens de opleiding een baard 
en/ of snor te laten groeien. Je dient gladgeschoren op 
school te verschijnen. Vrouwelijke studenten met lang 
haar, dragen dit in een staart, vlecht of knot boven de 
kraag, waarbij het elastiek een onopvallende kleur heeft 
(legergroen, zwart of bruin). Het dragen van make-up, 
ringen, oorbellen, kettingen, piercings en overige siera-
den is niet toegestaan.

07. De aanwijzingen van de docenten en instructeurs 
volg je te allen tijde op en er wordt van je verwacht dat je 
altijd met twee woorden spreekt. 

08. Er wordt van je verwacht dat je je altijd correct 
aanmeldt bij de desbetreffende instructeur/ docent, dit 
geldt ook in de docentenruimte (SZ1410). 

09. Er wordt van je verwacht dat je altijd 5 minuten voor 
aanvang van de les op de juiste manier staat opgesteld 
bij het lokaal of de locatie waar je wordt verwacht.

10. Tijdens de lessen wordt er geen telefoon gebruikt 
en wordt deze opgeborgen in je tas (stil). Tenzij anders 
wordt vermeld door de betreffende docent/ instructeur.

11. Muziek luisteren en het gebruik van oordopjes (geen 
koptelefoon) mag alleen tijdens de pauze in de kantine.

12. Vernieling van school-/ defensiemateriaal wordt in 
rekening gebracht bij de student.

13. Tijdens en buiten schooltijd wordt van je verwacht 
dat je anderen met respect behandeld en geen geweld 
gebruikt.

2.8 Gedragscode Defensie
Binnen Defensie bestaat ook een gedragscode. Wij 
verwachten van eenieder dat hij/zij zich hieraan houdt. 
Defensie staat voor vrede en veiligheid, in eigen land en 
daarbuiten. Wij leveren een bijdrage aan stabiliteit en 
vrijheid in de wereld en dienen daarmee de samenleving.

01. Verbondenheid
Ik werk samen, help anderen, sta open voor feedback en 
spreek aan.

02. Veiligheid
Ik werk veilig. Onveilig of ongewenst gedrag maak ik 
bespreekbaar of meld ik.

03. Vertrouwen
Ik zorg dat mijn collega’s en de samenleving op mij kun-
nen vertrouwen.

04. Verantwoordelijkheid
Ik toon vakmanschap en neem verantwoordelijkheid in 
mijn werk.

2.9 Interne organisatie van Orde, 

Veiligheid en Defensie
VeVa is een onderdeel van het team Orde, Veiligheid en 
Defensie. De dagelijkse leiding wordt verzorgd door de 
opleidingsmanager Mevr. M. Vlassak en een onderwijs-
kundig leider. Zij zijn verantwoordelijk voor alle niveaus 
en richtingen van VeVa en de kwaliteit en ontwikkeling 
van het onderwijs. 

2.10 Niveaus
De duur van de opleiding is afhankelijk van het uit-
stroomprofiel dat je kiest:

• Niveau2 (uitvoerend) duurt ongeveer 1,5 tot 2 jaar 
(Grondoptreden + Mechatronica).
• Niveau 3 (leidinggevend)2,5 tot 3 jaar (Grondoptreden 
2.11 Grondoptreden (niveau 2/3)
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2.11 Grondoptreden (niveau 2/3)
Tijdens je opleiding Veiligheid & Vakmanschap word je 
voorbereid op een uitdagende militaire startfunctie. Je 
leert jezelf te verplaatsen in diverse terreinen, hoe je 
moet optreden bij calamiteiten en hoe je militaire beveili-
gingstaken uitvoert.

De gevechtsfuncties bij Defensie vind je zowel op het 
land, op het water en in de lucht. Ze variëren van het ver-
dedigen van grondgebied of luchtruim, het ondersteu-
nen van gevechtsacties op (grote) afstand tot een direct 
grondgevecht.

Bij de Landmacht vind je bijvoorbeeld de infanterie, die 
zich verplaatst per rupsvoertuig (pantserinfanterie) of per 
helikopter (luchtmobiele infanterie) naar de plek van de 
actie. Daarbij worden ze ondersteund door de creativiteit 
van de pantsergenie en vuurkracht van de artillerie. Het 
Korps Mariniers van de Marine is niet alleen inzetbaar op 
de grens van land en water (en zelfs in het water), maar in 
vrijwel elk terrein op de grond. 

Voor welke taak je ook kiest; je zult mentaal en fysiek 
stevig in je schoenen moeten staan voor een gevechts-

functie bij Defensie.

2.12 Mechatronica (niveau 2/3)
De monteur (niveau2) mechatronica maakt onderdeel 
uit van de technische dienst van Defensie. Je hoofd-
taak is het onderhouden en repareren van machines en 
mechatronisch materieel. De1e monteur (niveau 3) bezit 
dezelfde functie eigenschappen als de monteur en is 
tevens de vraagbaak van een onderhoudsploeg en kan 
leidinggeven hieraan.

Mechatronica is een samensmelting van elektrotechniek, 
werktuigbouwkunde, meet- en regeltechniek en bestu-
ringstechniek.

Mechatronica is een aanpak bij het integraal en optimaal 
ontwerpen van een mechanisch systeem en het bijbe-
horende regelsysteem. Dit regelsysteem kan elektro-
nisch zijn uitgevoerd, maar vaak zal het bestaan uit een 
zogenaamde embedded computer de z.g. PLC. Door het 
tegelijkertijd ontwerpen van de mechanische constructie 
en het bijbehorende regelsysteem kunnen mechani-
sche constructies superieure eigenschappen krijgen en 
tegelijkertijd goedkoper en meer flexibel worden. Deze 
systemen vindt men terug in grote fabrieken waar je 
een product door een bepaald proces laat lopen om het 
geheel te fabriceren of te produceren. Denk daarbij aan 
bijvoorbeeld de voeding- en warenindustrie. De kennis 
van de mechatronica monteur gaat dan ook verder dan 
alleen het plaatsen en bouwen van een bepaald systeem; 
hij zal de aansturing van het proces fysiek constant blij-
ven bewaken. Een monteur vervangt lagers en kettingen, 
of doet tijdelijke aanpassingen aan de behuizing van een 
systeem. De aansturing d.m.v. software leest hij uit en 
indien nodig past hij deze aan of her-installeert deze.

Hoe zien we dit terug bij defensie?
Defensie is vooruitstrevend met nieuwe technologie en is 
constant bezig deze te verbeteren en te vernieuwen De 
complexe wapensystemen en beveiligingssystemen zo-
als bijvoorbeeld op een gevechtshelikopter of een groot 
fregat worden door een mechatronica specialist onder-
houden. Hier rust dan ook een grote mate van verant-
woordelijkheid op de schouders van de onderhoudsmon-
teur. De dure en complexe systemen maken van hem de 
specialist van vele technische installaties.

Wat zijn dan die specifieke werkzaamheden?
Als wapen- of systeemtechnicus kan de monteur bij een 
storing het onderscheid gaan maken in de aard van de 
storing.

Een groot analytisch vermogen zal hij/ zij dan ook moe-
ten hebben om te zoeken naar de oorzaak. Zijn opgedane 
kennis en vaardigheden zijn dus essentieel voor de inzet-
baarheid van het uitrustingsstuk.

Een mechatronica monteur bij de Marine kan als monteur 
werken die een aggregaat aan boord van een schip van 
elektriciteit voorziet, maar ook tot aan de eindgebruiker. 
Bij alle specifieke systemen, zoals hydraulische en pneu-
matische bedieningselementen, is hij de vakman. Tevens 
wordt hij opgeleid op de on-board waterzuivering- en 
ontziltingsinstallaties. Na een algemene opleiding kun je 
je specialiseren in aandrijftechniek of wapensystemen.

2.13 Locaties
De hoofdlocatie van Veiligheid en Vakmanschap bevindt 
zich op de Sportzone in Sittard.

Sportzone (afbeelding)
Milaanstraat 125
6135 CH Sittard
Tel.: 088-0015000

Sub-locatie, waar Mechatronica-studenten hun lessen 
techniek zullen volgen is ook gevestigd in Sittard.

VISTA College Rijksweg Zuid
Rijksweg-zuid 70
6134 AD Sittard
Tel.: 088-0015000

Externe (sport)locaties:
De zwemlessen vinden plaats in:
Zwembad de Nieuwe Hateboer
Sportcentrumlaan 9
6136 KX Sittard

PraktijkOefenDagen vinden plaats: 
Aan de Kranenpool in Brunssum op de sportvelden van 
de NATO.
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Wat staat centraal?
Tijdens de opleiding maak je je de militaire basisvaardig-
heden eigen en werk je aan je conditie. Voor mechatro-
nica komen daar de technische kennis en vaardigheden 
nog bij. Je maakt kennis met de militaire gedragscode 
en ontdekt de verschillende krijgsmachtdelen. Binnen 
de lessen op school heerst een Defensiecultuur. Daarin 
staan moed, veerkracht, toewijding, discipline en groeps-
binding centraal.

3.1 Beroepshouding
Zowel op school als bij Defensie staat een goede be-
roepshouding hoog in het vaandel.

Gedisciplineerd zijn is in dit vak van levensbelang, je 
moet op elkaar kunnen vertrouwen en ook voor elkaar 
zorgen. Je bent betrouwbaar en eerlijk en hebt respect 
voor de mensen waarmee je samenwerkt. Je hebt als 
toekomstig beroepsbeoefenaar een voorbeeldfunctie en 
houd je aan de regels, normen en waarden (zie ‘gedrags-
code en verwachtingen’) die zijn aangegeven op school 
en je BPV-plaats.

3.2 Bindend studieadvies
De wet Vroegtijdige aanmelding en Toelatingsrecht biedt 
gelijke kansen aan iedere mbo-student met de juiste 
vooropleiding. Een student die voldoet aan de wettelijke 
toelatingseisen heeft het recht geplaatst te worden in de 
opleiding van zijn eerste keuze (met uitzondering van de 
opleidingen waarvoor een beperkt aantal plaatsen is en 
bij opleidingen die aanvullende eisen mogen stellen). De 
student dient goed begeleid te worden in het eerste jaar 
na de overstap naar het mbo, omdat de overgang voor 
de meeste studenten erg groot is. De wet Toelatingsrecht 
schrijft voor dat er in het eerste studiejaar een officieel 
evaluatiemoment gehouden wordt als onderdeel van het 
begeleidingstraject. Tijdens dat evaluatiemoment, een 
studievoortgangsgesprek, wordt de stand van zaken op-
gemaakt: wat gaat goed in de opleiding en wat niet? Vol-
doet de opleidingen aan de verwachtingen en talenten 
van de student? Hoe gaat het met de stage? Maakt de 
student voldoende vorderingen? Als de student het goed 
doet, dan hoeft er geen uitgebreid studievoortgangsge-

sprek gehouden te worden. Als het níet goed gaat en de 
student achterblijft in vorderingen, is het van belang om 
met de student een studievoortgangsgesprek te houden 
waarin bekeken wordt welke begeleiding de student no-
dig heeft om wél resultaten te halen. Instellingen dienen 
zich immers in te spannen om alle ingeschreven studen-
ten naar een diploma te begeleiden. De opleiding maakt 
afspraken met de student over de te behalen studievor-
deringen en de extra begeleiding die de school daarbij 
biedt. Er wordt een redelijke verbetertermijn afgesproken. 
Dit alles wordt vastgelegd in een waarschuwing of eerste 
studieadvies. Als de afgesproken termijn voorbij is wordt 
opnieuw geëvalueerd. Als de student dan ondanks alle 
inspanningen onvoldoende studievorderingen heeft laten 
zien en er gerede twijfel is of de student in staat is het di-
ploma te behalen, dan kan de conclusie gerechtvaardigd 
zijn dat deze studie (nu) niet de juiste voor hem of haar is. 
Na zorgvuldige besluitvorming door het opleidingsteam, 
waarin de persoonlijke omstandigheden van de student 
nadrukkelijk worden meegenomen, kan de opleiding de 
student een negatief bindend studieadvies geven. Dat wil 
zeggen dat de student de opleiding niet mag voortzetten 
bij het VISTA college. De onderwijsovereenkomst wordt 
dan beëindigd.

3.3 Tenue
Om aan al het bovenstaande te voldoen en de defensie-
cultuur nog meer tot zijn recht te laten komen dragen 
alle studenten tijdens de lessen (behalve de sportlessen) 
hun gevechtstenue. Verdere uitleg over het dragen van 
het gevechtstenue wordt verderop in deze gids uitge-
breid beschreven (zie ‘gedragscode en verwachtingen’).

3.4 Vakken
Vanuit de vakken die specifiek gericht zijn op je toekomst 
leer je de kennis en vaardigheden die je nodig hebt en 
ontwikkel je jezelf. Denk hierbij aan sportvakken, militai-
re basisvaardigheden, loopbaan, keuzedelen en alge-
meen vormend onderwijs. Vanuit hier kun je de geleerde 
theorie in de praktijk toepassen. Samenwerken, plannen 
en omgang met anderen zijn vaardigheden die je in de 
toekomst nodig zult hebben.

03 ONDERWIJS
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3.4.1 Beroepsspecifieke vakken

Militaire basisvaardigheden
Tijdens de lessen Militaire Basis Vaardigheden word je in 
de praktijk en theorie klaargestoomd om met die kennis 
en vaardigheden richting je BPV plaats te gaan. Thema’s 
van MBV-lessen zijn o.a.: observatieposten, patrouille-
gang, wacht-luisterposten, zelf hulp kameraden hulp 
(ZHKH), checkpoints, vehicle search, person search, 
kaart en kompas, compound, chemische, biologische of 
radiologische/ nucleaire stoffen (CBRN) en ammunition 
awareness (AAW).

Fysieke vaardigheden
Tijdens de sportlessen word je mentaal en fysiek klaar-
gestoomd om fit te starten bij Defensie. 

Er worden verschillende sportlessen verzorgd, denk hier-
bij aan: Basic Movement Skills, loop- en conditietraining 
zelfverdediging en zwemmen.

Algemeen vormend onderwijs
Dit zijn de algemene vakken. Deze heb je niet alleen in 
je toekomstige beroep nodig, maar helpen je om goed 
voorbereid in de maatschappij te functioneren. De alge-
mene vakken zijn Nederlands, Engels, rekenen, burger-
schap en loopbaan.

3.4.2 Mechatronica
Tijdens de lessen van mechatronica worden de volgende 
vakken aangeboden.

Elektrotechniek
Hierbij ga je elektrische systemen onderhouden en in-
stalleren. Ook krijg je inzicht in het aansturen van elektro-
motoren en processen. Denk aan bv. een lift of een kraan.

Werktuigbouwkunde
Hier leer je het bewerken van metaal zoals lassen, zagen, 
frezen, ruimen en verspanen. Pneumatiek (luchtdruk ge-
stuurd) en hydrauliek (olie gestuurd) maken ook onder-
deel uit van het programma.

VCA
VCA is een afkorting voor Veiligheid, gezondheid en 
milieu Checklist Aannemers. Het wordt ook wel Veiligheid 
Checklist Aannemers genoemd. Het doel van VCA is dat 
mensen veiliger kunnen werken en het beperken van het 
aantal arbeidsongevallen op risicovolle werkplekken. Het 
behalen van je VCA certificaat is een voorwaarde om op 
stage te kunnen binnen defensie.

3.4.3 Keuzedelen
Sinds schooljaar 2016-2017 bestaat elke mbo-opleiding 
uit een basisdeel, profieldeel en keuzedelen. Met het 
keuzedeel kan de student zich verdiepen of verbreden. Er 
zijn een aantal keuzedelen gekoppeld aan de opleiding 
Veiligheid en Vakmanschap.

Blijvend fit, veilig en gezond werken
In het uitoefenen van het toekomstige beroep krijg je 
te maken met fysieke en psychosociale arbeidsrisico’s 
en op de arbeid van invloed zijnde leefgewoontes. Voor 
jou zijn standaardprocedures en maatregelen voorhan-
den om deze arbeidsrisico’s s aan te pakken, echter zijn 
deze niet 1-op-1 toepasbaar op de situatie en veranderen 
procedures soms. Op aanwijzing van jouw toekomstig 
leidinggevende kun je als beginnend beroepsbeoefenaar 
je eigen kennis en vaardigheden bijhouden. Als begin-
nend beroepsbeoefenaar bezit je (beroep gerelateerde) 
basiskennis waarmee je een basishouding gericht op 
duurzame inzetbaarheid kunt aannemen. Het onjuist om-
gaan met genoemde risico’s kan leiden tot onveilige en 
ongezonde werksituaties, uitval door ziekte of ongevallen 
en schade aan het bedrijf.

ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening
In een organisatie kunnen zich allerlei incidenten voor-
doen. Er is daarom behoefte aan medewerkers met 
meer kennis van en ervaring met preventie (Risico-in-
ventarisatie & Evaluatie) en hulp bij incidenten (EHBO en 
BHV). Middels het volgens van dit keuzedeel krijgt je de 
handvatten om een bijdragen te leveren in je (huidige) 
toekomstige werkomgeving aan de inrichting van het 
kwaliteitszorgsysteem en het verlenen van EHBO en BHV.

Veiligheid en Vakmanschap (voor studenten 

Mechatronica)
Het keuzedeel bereidt je voor op werken bij de land-
macht, luchtmacht of marine. De BPV voor de kwalifi-
catie die je volgt vindt plaats bij Defensie en daarnaast 
volg je het keuzedeel. Daarom moet je bij de start van 
de opleiding hiervoor ingeschreven worden. Je leert om 
je handhaven in een militair veilige omgeving, bijv. een 
kazerne of een schip. Je leert de basisvaardigheden die 
je nodig hebt om als militair te kunnen functioneren; wer-
ken aan fysieke gesteldheid, materiaal onderhouden, een 
opdracht voorbereiden, een plaats beveiligen, optreden 
bij incidenten en evalueren. 

Dit keuzedeel is alleen bestemd voor de mechatronica 
studenten.

Internationaal I: bewustzijn (interculturele) 

diversiteit
In het uitoefenen van het toekomstig beroep heb je te 
maken met mensen van verschillende culturele achter-
gronden. Dit is in sommige gevallen een complicerende 
factor: culturele verschillen kunnen leiden tot onbe-
grip door onbekendheid en te weinig inzicht in elkaars 
cultuur. Cultuur bepaalt voor een groot deel verbale 
en non-verbale communicatie, de omgangsvormen, de 
zienswijzen, de verwachtingen, etc. Hierdoor kan cultuur 
een grote impact hebben op de samenwerking tussen 
mensen. Om cultuurverschillen te overbruggen kun je 
een beroep doen op je interculturele sensitiviteit. Met 
behulp van interculturele sensitiviteit ben je je bewust 
van je eigen referentiekader en de invloed daarvan op je 
‘blik op de wereld’. Wanneer je je hiervan bewust bent, 
ben je in staat om ‘onbevooroordeeld’ naar mensen met 
een andere cultuur te kijken, begrip te krijgen en uitein-
delijk culturele verschillen te overbruggen. Interculturele 
sensitiviteit kan worden ingezet in contacten met mensen 
van verschillende achtergronden. Deze contacten komen 
voor in werkverband, internationale BPV en in vrije tijd.

Outdoor Activiteiten
Bij het keuzedeel Outdoor Activiteiten voer je wisselende 
werkzaamheden uit die zowel standaard als niet stan-
daard van aard kunnen zijn. Bij alle werkzaamheden is 
veiligheid een zeer belangrijk aspect vanwege de risico’s 
die het niet juist en onveilig uitvoeren van outdoor acti-
viteiten kunnen hebben voor de lichamelijke gezondheid 
van de deelnemers. Er is sprake van een afbreukrisico als 
je niet voldoende nauwkeurig en volgens de veiligheids-
voorschriften werkt. Een alerte en assertieve houding 
is voor de werkzaamheden noodzakelijk. Voor de werk-
zaamheden zijn (voornamelijk) specialistische kennis en 
vaardigheden van outdoor activiteiten op het land, in de 

lucht en op het water nodig.
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3.5 Beroepspraktijk vorming (BPV)
De beste manier om kennis te maken met je toekomstige 
beroep is de beroepspraktijkvorming (BPV). Je leert in de 
praktijk en past theorie toe. De BPV is een belangrijk deel 
van iedere opleiding.

Gedurende de hele opleiding is er een ritmiek van drie 
weken school en één week BPV voor de mechatronica 
studenten en de ouderejaars grondoptreden studenten. 
Voor de eerstejaars studenten grondoptreden start na de 
kerstvakantie de ritmiek van drie weken school en één 
week BPV. 

Stage op de verschillende krijgsmachtsdelen is een 
verplicht onderdeel die eenieder moet volgen om zo de 
verschillende leerperiodes in de praktijk uit te voeren. 
De BPV-plekken worden op verschillende locaties door 
heel Nederland aangeboden. De plaatsing van de BPV-
plek wordt bepaald aan de hand van de gekozen krijgs-
machtsdeel. Indien er onvoldoende BPV weken worden 
gelopen, de beoordeling van de BPV onvoldoende is, 
of de opdrachten niet allemaal uitgevoerd zijn heeft dit 
consequenties voor het behalen van het diploma.

3.6 Loopbaanportaal
Samen gaan we ervan uit dat dit voor jou een goed stu-
diejaar gaat worden. Natuurlijk kan het toch voorkomen 
dat je de verkeerde studiekeuze hebt gemaakt. Wij ver-
wijzen je dan door naar de dienst studentenbegeleiding. 
Daar helpen zij jou (eventueel samen met je ouders) om 
te kijken welke opleiding beter bij je past.

3.7 Activiteiten3.7.1 Excursies
Tijdens de VeVa-opleiding ga je een aantal excursies 
doen die (in)direct te maken hebben met het toekomstige 
beroep. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: 

• Bezoek nationaal militair museum te Soesterberg;
• Bezoek fort Eben-Emael;
• Bezoek 22de kamer;

• Memorial day te Margraten.

De meeste van deze excursies zijn verplicht en daarvoor 
worden geen kosten in rekening gebracht. Indien een ex-
cursie niet verplicht is, wordt er een bijdrage gevraagd of 
wordt er een alternatief programma geboden op school 
voor studenten die niet mee willen met de excursie.

3.7.2 Praktijk oefendag
Wekelijks wordt er een P.O.D. (praktijk oefen dag) geor-
ganiseerd door het team van VeVa. In de meeste geval-
len is dit op een andere locatie dan de schoollocatie, 
bijvoorbeeld op de sportvelden van de NATO Joint Force 
Headquarters in Brunssum. Tijdens deze dag wordt er 
aandacht besteed aan je vaardigheden waarbij je de 
theorie in de praktijk brengt. Tevens zijn deze dagen een 
ideale voorbereiding op je BPV en uiteindelijk ook op je 
examens.    

3.7.3 Winterweek
In schooljaar 2020-2021 zal er vanwege de Coronacrisis 
geen winterweek zijn.
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Sportzone

1.1. 08.30 – 09.1508.30 – 09.15

2.2. 09.15 – 10.0009.15 – 10.00

Pauze 10.00 – 10.1510.00 – 10.15

3.3. 10.15 – 11.0010.15 – 11.00

4.4. 11.00 – 11.4511.00 – 11.45

Pauze 11.45 – 12.1511.45 – 12.15

5.5. 12.15 – 13.0012.15 – 13.00

6.6. 13.00 – 13.4513.00 – 13.45

Pauze 13.45 – 14.0013.45 – 14.00

7.7. 14.00 – 14.4514.00 – 14.45

8.8. 14.45 – 15.30 14.45 – 15.30 

Pauze 15.30 – 15.4515.30 – 15.45

9.9. 15.45 – 16.3015.45 – 16.30

10.10. 16.30 – 17.1516.30 – 17.15

Rijksweg

0.0. 08.00 – 08.4508.00 – 08.45

1.1. 08.45 – 09.1508.45 – 09.15

2. 09.15 – 09.4509.15 – 09.45

3.3. 09.45 – 10.1509.45 – 10.15

4.4. 10.15 – 10.45 10.15 – 10.45 

Pauze 10.45 – 11.0010.45 – 11.00

5.5. 11.00 – 11.30 11.00 – 11.30 

6.6. 11.30 – 12.0011.30 – 12.00

7. 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 

8.8. 12.30 – 13.0012.30 – 13.00

9.9. 13.00 – 13.3013.00 – 13.30

10. 13.30 – 14.0013.30 – 14.00

11.11. 14.00 – 14.3014.00 – 14.30

12.12. 14.30 – 15.0014.30 – 15.00

PauzePauze 15.00 – 15.1515.00 – 15.15

13.13. 15.15 – 15.4515.15 – 15.45

14.14. 15.45 – 16.1515.45 – 16.15

15.15. 16.15 – 16.4516.15 – 16.45

16.16. 16.45 – 17.1516.45 – 17.15

Wellicht ook lessen in de avonduren op de Rijksweg

4.2 Vakantierooster en vrije dagen 2020-2021
 
Herfstvakantie: 19-10-’2019-10-’20 t/m 23-10-‘2023-10-‘20

Kerstvakantie: 21-12-’2021-12-’20 t/m 01-01-‘2101-01-‘21

Carnavalsvakantie: 15-02-’2115-02-’21 t/m 19-03-‘2119-03-‘21

Meivakantie: 03-05-’2103-05-’21 t/m 14-05-‘2114-05-‘21

Hemelvaart: 13-05-’2113-05-’21

Pinksteren: 24-05-’2124-05-’21

Zomervakantie: 12-07-’2112-07-’21 t/m 28-08-‘2128-08-‘21 

4.3 Presentie en absentie
Geacht wordt dat je 100%100% aanwezig bent tijdens de 
begeleide onderwijsactiviteiten op school en tijdens de 
beroepspraktijkvorming. Wanneer je om welke reden dan 
ook afwezig bent tijdens de BPV, word je uitgenodigd 
voor een gesprek met het management van de opleiding. 

Wanneer je door ziekte of een andere reden niet naar 
school kunt komen dien je je tussen 07.30 07.30 uur en 08.3008.30 
uur af te melden bij je mentor en in Eduarte. Tijdens de 
introductieweek krijg je te horen op welke manier je dit 
moet doen. Als je zonder bericht of toestemming afwezig 
bent, is dit ongeoorloofd verzuim. Dit kan consequenties 
hebben voor het vervolgen van je opleiding.

Wij vinden het belangrijk om ook contact te hebben met 
je ouders. Je ouders/ verzorgers spelen een belangrij-
ke rol in jouw leven, dus ook in jouw opleiding. Daarom 
houden wij je ouders op de hoogte van verzuim en de 
voortgang tijdens je opleiding. 

04 GANG VAN ZAKEN
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4.4 Voorwaarden doorstroom en/of

deelname examen
Tijdens de laatste begeleidingsvergadering, in periode 44 
van het schooljaar, wordt een besluit genomen over de 
bevordering van de student. Alle cijfers, resultaten en 
getoonde beroepshouding maken onderdeel uit van de 
overgang. Resultaten zijn altijd inzichtelijk via Eduarte. 

De overgang wordt bepaald aan de hand van:

Het resultatenoverzicht: het eindcijfer van alle vakken is 
gemiddeld minimaal een 5,55,5 / voldoende

Beroepshouding: de beroepshouding bij MBV en de 
sportvakken is minimaal voldoende

Verder is het volgende van belang:

Doubleren is alleen mogelijk na toestemming van Defen-
sie 

Bij een onvolledige lijst zal de student altijd worden be-
sproken tijdens de overgangsvergadering.

Indien je minder dan 80%80% aanwezig bent bij defensie 
gerelateerde opleidingsactiviteiten, zoals de lessen MBV, 
de POD’s of militaire excursies, kan dit gevolgen hebben 
voor je deelname aan binnenschoolse examens voor 
MBV. Je bent dan onvoldoende aanwezig geweest om te 
kunnen oefenen met samenwerken in teamverband om 
de binnenschoolse examens met goed gevolg te kunnen 
afleggen

4.5 Verlofaanvraag
In Nederland geldt de leer-/ kwalificatieplicht: tot je 
18e verjaardag moet je naar school zolang je nog niet 
beschikt over een startkwalificatie (diploma HAVO, VWO, 
MBO niveau 22). De leerplichtwet stelt heel duidelijk dat 
vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als 
voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden 
kan de leerplichtambtenaar op verzoek extra vakantie 
toestaan:

01. Als ten minste een van de ouders een beroep heeft 
met seizoensgebonden werkzaamheden. Bijvoorbeeld in 
de agrarische sector of de horeca

02. Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één 
schooljaar op vakantie kan.

03. Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken 
van het schooljaar valt; Dit verlof mag maximaal 10 dagen 
duren en nooit binnen de eerste twee weken van het 
schooljaar vallen. Verlof van school dient aangevraagd te 
worden bij de opleidingsmanagers. Voor alle informatie 
over verlof kun je terecht op www.leerplicht.net. 

4.6 Mentoraat
Elke student krijgt een mentor toegewezen. Deze mentor 
heeft de taak om je te begeleiden tijdens je studie. Ook 
wanneer er persoonlijke problemen zijn, die een belem-
mering vormen voor je studie, kun je contact opnemen 
met je mentor. Dan wordt er gezamenlijk naar een oplos-
sing gezocht.

Mochten er ondanks gemaakte afspraken gedrags- of an-
dere problemen zijn, dan maakt de mentor een afspraak 
met jou en je ouders/verzorgers. Tijdens dit gesprek 
wordt er in overleg besproken wat de te volgen route zal 
zijn, eventueel in samenwerking met de dienst Studen-
tenbegeleiding.

Tijdens je studiejaar bouw je een portfolio op. Dit portfo-
lio vul je steeds aan met je studievorderingen, gemaakte 
opdrachten, verslagen en reflecties en afspraken tussen 
jou en je mentor.

Zowel de prestaties op school als bij je stages bij Defen-
sie moeten voldoende zijn. Stop je bij Defensie, vrijwil-
lig of onvrijwillig (bijvoorbeeld wegens onvoldoende 
resultaten), dan betekent dit automatisch ook einde VeVa 
opleiding.
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5.1 Schoolkluisjes
Om je kleding, boeken en waardevolle spullen veilig te 
kunnen opbergen, zijn er kluisjes die je kunt huren. Wij 
raden je (dringend) aan om een kluisje te huren, zodat 
het risico dat je iets vergeet of kwijtraakt minimaal zal 
zijn. Extra informatie hierover ontvang je aan het begin 
van het schooljaar.

5.2 Onderwijsjaarplanning
De onderwijsjaarplanning krijg je aan het begin van het 
schooljaar door je mentor uitgereikt.

5.3 MS Teams
Bij het VISTA college werken we met Microsoft Teams; 
een informatienetwerk, speciaal ontwikkeld voor het on-
derwijs en bedrijfsleven. In je eerste week krijg je verdere 
instructies over het inloggen in Teams. 

5.4  Ontwikkelingen
Wij trachten altijd zo actueel mogelijk in te spelen op 
maatschappelijke ontwikkelingen. De vertaling daar-
van naar het onderwijs betekent dat in de loop van het 
schooljaar aanvullingen en/ of wijzigingen op deze gids 
kunnen komen. Zodra dit aan de orde is, word je direct 
geïnformeerd, o.a. via email en Cum Laude.

5.5 Eduarte
Eduarte is het Studentvolgsysteem dat wordt gebruikt 
bij het VISTA college. Via Eduarte kun je je rooster inzien 
en wordt de aan- en afwezigheid registratie bijgehou-
den. Ook verslagen van student- en/of oudergesprekken 
worden hierin vastgelegd, zodat de voortgang wordt bij-
gehouden. Tevens zijn je behaalde cijfers van de vakken 
zichtbaar in dit digitale systeem. In Eduarte kun je verlof 
aanvragen of je ziek melden. Dit wordt beoordeeld door 
je mentor. In je eerste week krijg je verdere instructies 
over het inloggen in Eduarte.

5.6 ICT/Meldpunt
Alle locaties bij het VISTA college zijn voorzien van 
draadloos internet. Indien er problemen zijn met inter-
net, het inloggen op Cum Laude of Eduarte dan kun je je 
melden bij het Meldpunt. Deze is dagelijks geopend en 
te vinden in lokaal 1510, tegenover het Open Leercen-
trum (OLC).

5.7 Rooster
Kort voor aanvang van de onderwijsactiviteiten krijgen 
de studenten een rooster. Een rooster staat niet vast voor 
een geheel schooljaar. Dit kan per periode verschillen. 
Je doet er goed aan om elke week op Eduarte te kijken 
naar eventuele wijzigingen in je rooster. Een voorwaarde 
voor het volgen van onderwijs aan het VISTA college is 
dat studenten in de dagopleiding (volledig dagonder-
wijs, zoals onze opleiding) gedurende 10 dagdelen per 
week beschikbaar zijn. Dit betekent dat men maandag 
tot en met vrijdag beschikbaar is van 08.00 uur tot 17.15 
uur. Voor mechatronica kan het zijn dat er lessen in de 
avonduren gepland worden in verband met de beschik-
baarheid van de praktijklokalen. Een eventuele bijbaan 
is hieraan ondergeschikt. Afspraken, met bijvoorbeeld 
artsen, dienen buiten het lesrooster gemaakt te worden. 
Van studenten wordt verwacht dat zij op de afgesproken 
begintijden van de onderwijsactiviteiten aanwezig zijn. 
Houd hierbij rekening met het omkleden van burgerkle-
ding naar gevechtstenue.

5.8 Klachtenprocedure
In het contact tussen student en de organisatie kan er 
weleens iets misgaan, wat zelfs tot een eventuele klacht 
kan leiden. Het VISTA college beschikt over het digitaal 
klachtensysteem Go-smile, te vinden op www.vistacolle-
ge.nl of Cum Laude. Daar kunnen jij en/ of je ouders de 
klacht indienen.

5.9 BHV
In geval van calamiteiten is er een team van bedrijfshulp-
verleners aanwezig. De BHV-ers hebben als taak han-
delend op te treden in noodsituaties. Zij worden jaarlijks 
getraind om hun vaardigheden op peil te houden. Indien 
er zich een calamiteit voordoet dien je hun aanwijzingen 
op te volgen.

05 FACILITEITEN EN 
VOORZIENINGEN
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5.10 Verzekeringen
Collectieve WA-verzekering

Door de school is voor deelnemers een Collectieve On-
gevallen- en Wettelijke     Aansprakelijkheidsverzekering 
afgesloten, die van kracht is gedurende alle schooluren 
en schoolactiviteiten. Deze WA-verzekering vergoedt de 
schade die niet door je eigen WA verzekeraar wordt ver-
goed, zoals bv. schade tijdens stageperiodes in Neder-
land. Het maximaal verzekerde bedrag per gebeurtenis is 
€ 2.000.000,– en max. € 4.000.000,– per jaar. Een stagiair 
is echter niet altijd voor alle schade tijdens zijn of haar 
stage verantwoordelijk. Onder normale omstandigheden 
valt de stagiair onder de verantwoordelijkheid van het 
stage bedrijf (de stagiair is net als de werknemers een 
“ondergeschikte”). Maar er zijn situaties denkbaar dat de 
rekening van de schade tijdens de beroepspraktijkvor-
ming toch bij de stagiair wordt neergelegd. In dat geval 
biedt de WA-verzekering van school een dekking tot een 
max. van € 12.500,– Bij een WA-schade dient eerst de 
eigen WA-verzekering van het stage bedrijf te worden 
aangesproken. Let op: schade aan of met motorvoertui-
gen zoals auto’s (ook op het stageadres!) is van dekking 
uitgesloten. In die gevallen dient dus de verzekering die 
speciaal voor dat motorvoertuig is afgesloten (de WA-au-
toverzekering bijvoorbeeld) te worden ingeschakeld.

De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade 
die door deelnemers aan andere studenten is toege-
bracht. De school kan eveneens geen aansprakelijkheid 
aanvaarden voor diefstal, beschadiging en/of zoekraken 
van bezittingen van de deelnemers. Schade door deel-
nemers toegebracht aan gebouwen en/of inventaris zal 
op de studenten c.q. op de ouders (bij minderjarigheid) 
verhaald worden. In geval van verschil van mening tussen 
studenten c.q. ouders en VISTA college behoudt VISTA 
college zich het recht voor het geschil voor te leggen aan 
de daartoe bevoegde rechter.

Ongevallenverzekering

Een verzekering tegen het risico van ongevallen heeft het 
VISTA college ook collectief afgesloten. Deze ongeval-
lenverzekering is geldig gedurende de gehele studietijd 
en alle schooluren, dus ook tijdens beroepspraktijkvor-
ming, al of niet in het buitenland, maar ook tijdens de reis 
van huis naar school en omgekeerd. De polis kent ver-
schillende rubrieken, en verzekerde bedragen, waarvan 
hieronder een uittreksel:• Blijvende invaliditeit als gevolg 
van een ongeval € 50.000,–

- Bij overlijden als gevolg van een ongeval € 5.000,-

- Geneeskundige kosten als gevolg van een ongeval  
€ 2.500,–

- Tandheelkundige kosten als gevolg van een ongeval  

€ 2.500,–De twee laatste rubrieken gelden als  
aanvulling op de eigen ziektekostenverzekering van 

 de student c.q. van de ouders wanneer de student nog 
geen 18 jaar is.Verzekering tijdens  
beroepspraktijkvorming (BPV)

Voor studenten die aan een beroepspraktijkvorming 
deelnemen (in Nederland of in het buitenland) blijft de 
ongevallenverzekering zoals hiervoor omschreven ge-
woon van kracht. Studenten die aan een beroepspraktijk-
vorming deelnemen in Nederland zijn voor het WA-risico 
verzekerd mits de beroepspraktijkvorming bij het VISTA 
college bekend is en er dus een BPV-overeenkomst of 
praktijkovereenkomst aan ten grondslag ligt. Voor stu-
denten die aan een beroepspraktijkvorming deelnemen 
in het buitenland adviseren wij de speciale stage-buiten-
landpolis (Insurance Passport for Students) af te slui-
ten. Een folder van die IPS-stage- buitenlandpolis is op 
school verkrijgbaar. In die polis

zijn naast het WA-risico in het buitenland ook verzekerd 
de ziektekosten, repatriëring, (w.o. ook begrepen over-
eenkomst ouders) rechtsbijstand en bagage. Informatie is 
ook te vinden op www.ips-lippmann.com

5.11  Vertrouwenspersoon
Aanrakingen die je niet wilt, grapjes die je vervelend of 
beledigend vindt, opmerkingen over je geloof of cultuur 
die je kwetsend vindt of posters en teksten die vervelend 
of bedreigend voor je zijn. Dit zijn voorbeelden van on-
gewenste omgangsvormen. Iedereen binnen onze school 
moet respect hebben voor een ander. Wij keuren onge-
wenste omgangsvormen ten strengste af. Onze school 
moet een veilige studie- en werkplek zijn voor iedereen. 
Wij vinden het belangrijk dat je je ervaringen aan iemand 
kunt vertellen. Indien je buiten of binnen de school of op 
je stage te maken hebt met ongewenst gedrag, neem 
dan direct contact op met de vertrouwenspersoon. De 
vertrouwenspersoon in de Sportzone is mevrouw Jacque-
line Schut. Je kunt haar bereiken via e-mail: a.schut@
vistacollege.nl.

5.12  Sancties
Sancties zijn afhankelijk van de overtredingen van het 
regelement. Bij het overtreden of niet naleven van de 
gemaakte regels volgen de volgende restricties:

01. Contract ter verbetering

02. Officiële waarschuwing

03. Tweede officiële waarschuwing 
/ Negatief studieadvies

04. Verwijdering van de opleiding  
/ Bindend negatief studieadvies 
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Mevr. M. Vlassak
Opleidingsmanager Orde, Veiligheid en Defensie 
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Onderwijskundig leider Orde, Veiligheid en Defensie 
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Mevr. A. Smeets
Mentor GROP/ docent LO 
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Dhr. D. Vrolijks
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Dhr. T. Cuijpers
Mentor GROP/ docent LO 
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Mentor GROP/ docent LO 
C.Mook@vistacollege.nl 

Mevr. E. Schoenmakers
Mentor GROP/ docent AVO 

E.Schoenmakers@vistacollege.nl

Dhr. R. Ruijten
Mentor GROP/ docent AVO 

R.Ruijten@vistacollege.nl 

Dhr. C. Berendsen
Mentor MECH/ docent MECH 

C.Berendsen@vistacollege.nl

Dhr. G. Verkooijen
Docent MECH 
G.Verkooijen@vistacollege.nl

Militair instructeurs

Smi. Pelt

R.Pelt@vistacolege.nl

Smi. Hofman

K.Hofman@vistacollege.nl

Wmr 1. Peltzer
P.Peltzer@vistacollege.nl 

Sgtmarnalg. Vos
C.Vos@vistacollege.nl 

06 OVERZICHT MEDEWERKERS 
VEVA
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