
 

ENGAGEMENTSVERKLARING CVO SVG  

In CVO SVG stellen we alles in het werk om elke cursist zo goed mogelijk te begeleiden. Deze engagementsverklaring 
omvat afspraken tussen CVO SVG en de cursisten. We maken duidelijke welke inspanningen en initiatieven we nemen 
om elke cursist maximaal te laten leren en groeien.  
 

Daarom verbinden we ons als team ertoe om … 
• ons elke dag in te zetten om cursisten zo goed mogelijk te begeleiden; 
• iedereen – ongeacht achtergrond, geaardheid of overtuiging – alle kansen te geven om zich te ontwikkelen. 

We verwachten van jou dat zolang je ingeschreven bent je … 
• verantwoordelijkheid neemt voor de opleiding die je volgt; 
• betrokken bent en blijft bij je opleiding. 

HOE WE MET ELKAAR COMMUNICEREN 
 

Meertaligheid vinden we een meerwaarde in ons centrum.  CVO SVG is een Nederlandstalige onderwijsinstelling. Dit 
betekent dat alle communicatie in het Nederlands gebeurt. CVO SVG vindt een onderling goed contact belangrijk. Wij 
willen dat iedereen zich begrepen voelt.  
 

Daarom verbinden we ons ertoe om … 
• verbindend te communiceren; 
• zoveel mogelijk klare taal te gebruiken; 
• waar nodig extra taalcoaching te voorzien. 

We verwachten van jou dat je … 
• een positieve houding  aanneemt tegenover de onderwijstaal Nederlands; 
• inspanning doet om zoveel mogelijk Nederlands te praten. 

WEDERZIJDS RESPECT VOOR GEMAAKTE AFSPRAKEN 
 

We houden van duidelijkheid.  
 

Daarom verbinden we ons ertoe om … 
• afspraken te laten gelden voor alle cursisten en voor alle personeelsleden; 
• uitzonderingen bespreekbaar te maken met de trajectcoach en/of directie. 

We verwachten van jou dat je … 
• de gemaakte afspraken opvolgt. 

 

Is er voor een cursus of opleiding specifieke voorkennis vereist (bv. basiskennis ICT of Nederlands)?   
Dan verbinden we ons ertoe om… 

• dit steeds duidelijk op voorhand te vermelden; 
• waar mogelijk een test aan te bieden die de voorkennis bepaalt; 
• iedereen zo goed mogelijk door te verwijzen naar een passend (voor)traject. 

We verwachten van jou dat je… 
• deelneemt aan een toelatingsproef of niveaubepalingstest wanneer dit vereist is. 

WEDERZIJDSE AFSPRAKEN OMTRENT REGELMATIGE AANWEZIGHEID 
 

Om het leerproces en de kans op slagen te garanderen, is aanwezigheid in de lessen belangrijk. 
 

Daarom verbinden we ons ertoe om… 
• tijdens de lessen elke cursist regelmatig gerichte feedback te geven; 
• kwalitatief, actueel leermateriaal ter beschikking te stellen van cursisten; 



 
• de mogelijkheid te bieden om bij problematische afwezigheid beroep te doen op de trajectcoach, zowel als 

leerkracht als als cursist. Samen kunnen ze dan zoeken naar de meest geschikte oplossing; 
• bij gewettigde afwezigheid de mogelijkheid te voorzien gemiste evaluaties in te halen (afgesproken moment). 

We verwachten van jou dat je … 
• maximaal deelneemt aan de opleiding waarvoor je bent ingeschreven en de lessen daadwerkelijk volgt; 
• aanwezig bent, want de leerkracht kan geen gerichte feedback geven wanneer hij/zij geen kans heeft gehad 

om wat je geleerd hebt te observeren; 
• indien je een les mist, de leerkracht verwittigt en indien mogelijk je afwezigheid wettigt; 
• zelf de gemiste leerstof verwerkt en inhaalt wanneer je lessen mist. 

 

Is een leerkracht afwezig? 
Dan verbinden we ons er toe om… 

• cursisten hierover tijdig te informeren via het gsm-nummer en het e-mailadres dat je opgaf bij inschrijving. 
We verwachten van jou dat je… 

• wijzigingen in je contactgegevens zo snel mogelijk doorgeeft aan de administratie zodat we steeds over de 
juiste gegevens beschikken. 

RESPECTVOL OMGAAN MET ELKAAR 
 

Een eigen mening hebben en uiten wordt gewaardeerd, maar in ons centrum communiceren we steeds op een 
respectvolle manier, ook als we van mening verschillen. Als CVO SVG omarmen we diversiteit. 
 

Daarom verbinden we ons ertoe om … 
• ieders eigenheid te respecteren, de kans te geven zijn mening te uiten en eigen meningen te waarderen. 

We verwachten van jou dat je … 
• uit respect voor leerkracht en medecursisten het start- en einduur van de lessen respecteert. Wanneer je te 

laat bent, kan de leerkracht in belang van de les jou de toegang tot de les geheel of gedeeltelijk ontzeggen; 
• steeds op een respectvolle manier communiceert, ook als je van mening verschilt; 
• wanneer in kader van bepaalde leerdoelen of lesopdracht specifieke afspraken nodig zijn (bv. 

kledingvoorschriften), je deze afspraken naleeft, ongeacht je achtergrond, geaardheid of overtuiging. 

RESPECTVOL OMGAAN MET INFRASTRUCTUUR EN MATERIAAL 
 

Als CVO SVG dragen we goed zorg voor onze infrastructuur en ons materiaal.  
 

Daarom verbinden we ons ertoe om… 
• elk jaar te investeren in professioneel, kwalitatief materiaal en/of infrastructuur. 

We verwachten van jou dat je … 
• dezelfde zorg draagt voor infrastructuur en materiaal; 
• problemen met materiaal en infrastructuur meldt aan de leerkracht en/of de directie. 

RESPECTVOL OMGAAN MET ELKAARS PRIVACY 

CVO SVG houdt van elke cursist een cursistendossier bij. Hierin zitten de administratieve gegevens (naam, adres, 
geboortedatum ...), de resultaten van  testen, informatie over de leerloopbaan ... We vinden de bescherming van 
persoonsgegevens belangrijk en respecteren iedereens privacy.  
 

Daarom verbinden we ons ertoe… 
• om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan; 
• persoonsgegevens niet met derden te delen, tenzij dit wettelijk vereist is; 
• ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG, ook wel GDPR, te houden; 

We verwachten van jou dat je … 
• niet ongevraagd foto’s, video’s van medewerkers en/of cursisten neemt en/of deelt op sociale media; 
• leerkrachten en andere cursisten hun grenzen en privacy respecteert, ook al zijn die anders dan de jouwe; 
• de beroepsdeontologie naleeft. 


