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Voorwoord

Deze schoolgids is een belangrijk document dat inzicht geeft in het reilen en zeilen op het 
Dockinga College. Wij informeren u op deze manier over onze scholengemeenschap.
In de schoolgids vindt u o.a. informatie over de locaties, het opleidingsaanbod per locatie, 
passend onderwijs, schoolbenodigdheden en -kosten. Veel informatie is ook te vinden op 
onze website www.dockinga.nl.

Wij realiseren ons dat de term ‘ouders’ niet altijd de lading dekt. Kinderen kunnen ook 
opgroeien in eenoudergezinnen of bij andere verzorgers dan hun eigen ouders. Overal 
waar wij spreken over ouders, kan dan ook de ouder/verzorger(s) worden gelezen. In het 
geval van gescheiden ouders verloopt de informatieverstrekking in principe via de ouder bij 
wie de leerling woont en gaan we er vanuit dat gezaghebbende ouders elkaar op de hoogte 
brengen. Indien ouders dit op een andere manier willen vormgeven, kan er contact worden 
opgenomen met de locatie. 

Op het Dockinga College zijn persoonsvorming en het opbouwen van kennis onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Bij ons gaat het niet alleen om het halen van een diploma, maar 
ook om het leren voor het leven. Er wordt geleerd binnen de school, maar ook tijdens 
excursies en projecten in het binnen- en buitenland. Belangrijk is dat leerlingen in een 
veilige omgeving kunnen leren, met aandacht voor elkaar en elkaars talenten. Onze 
kernboodschap is dan ook “Wij geloven in talenten!” 

Heeft u na het lezen van de schoolgids nog vragen, aarzel dan niet om contact met ons op 
te nemen. Wij helpen graag om iedereen wegwijs te maken in de school. Alle medewerkers 
van het Dockinga College gaan vol enthousiasme, samen met de leerlingen, aan de slag om 
er een fijn en succesvol jaar van te maken! 

Angelika van der Duim-van der Zweep
directeur vmbo

Sjors Veltman
directeur havo/vwo
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1. Dockinga College
 

1.1. De naam

De naam Dockinga komt al voor in een heel oud geschrift over het leven van Bonifatius. 
Daarin komt een Latijnse zin voor die luidt “in loco qui Doccinga vocatur”. Dat betekent: 
in (een) plaats die Dockinga heet. Dockinga betekent: het volk (de familie) van Dokke of 
Doeke. Wie die Doeke precies was, is niet bekend, maar de naam geeft de bedoeling weer: 
samen vormen we de gemeenschap van het Dockinga College.

1.2. Missie, kernwaarden en visie

Missie
Het Dockinga College wil vanuit een christelijke levensovertuiging goed voortgezet 
onderwijs aanbieden, vertaald in de kernboodschap:  “WIJ GELOVEN IN TALENTEN!”

Kernwaarden
Aan de missie zijn drie kernwaarden toegevoegd. Aan die kernwaarden wordt op alle drie 
de locaties van het Dockinga College zoveel mogelijk invulling gegeven. De kernwaarden 
zijn:

BETROKKENHEID + VERTROUWEN + RESPECT

 

Visie op leren
Op het Dockinga College zijn persoonsvorming en het opbouwen van kennis onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Alles wat men doet heeft betekenis voor de leerling. Daarbij gaat 
het niet alleen om het halen van een diploma, maar ook om het leren voor het leven. 
Het leven waar eenieder een bijdrage levert vanuit een open, betrokken en kritische 
houding. Bij het “leren voor het leven” wordt uitgegaan van de basisbehoeften voor leren: 
autonomie, relatie en competentie.

Een leerling moet zich competent voelen. Dat wil zeggen dat de leerling ervaart dat hij 
iets kan en dat hij het succes aan zichzelf kan toeschrijven. Daarbij zijn succeservaringen 
én kritische leerervaringen nodig. De leerling gelooft in zijn eigen ontwikkel- en 
groeimogelijkheden en heeft een positief toekomstbeeld: vanuit hoop en verwachting. De 
leerling ervaart plezier in het eigen kunnen en heeft vertrouwen. Hierdoor kan de leerling 
verantwoordelijkheid nemen voor zijn leerproces, waarbij hij de opgedane kennis en kunde 
in de praktijk kan brengen. De kernwaarde vertrouwen raakt deze behoefte.
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De leerling in ontwikkeling
De leerling ontwikkelt zich als autonoom burger. Hij ontwikkelt het gevoel dat hij iets kan 
zonder dat anderen hem daarbij moeten helpen. Hij heeft de vrijheid en ruimte om keuzes 
te maken die voor hem en voor de omgeving goed zijn. Hij leert via zelf gekozen paden. 
De leerling is eigenaar van zijn eigen proces en resultaten. De omgeving is betekenisvol 
en de leerling raakt geprikkeld door de context waarin hij zich begeeft. De leerling 
reflecteert kritisch op zichtzelf en zijn omgeving; hij neemt verantwoordelijkheid en legt 
verantwoording af aan zijn omgeving. Door reflectie wordt betekenis gecreëerd. Daarbij 
zijn er (mede)leerlingen en medewerkers aanwezig die de benodigde ondersteuning 
kunnen bieden. Een docent is naast dat hij zijn vak overdraagt een procesregisseur voor de 
leerlingen.

Deze ondersteuning biedt het Dockinga College niet alleen vanuit de inhoud, maar juist 
ook vanuit de relatie. De onderlinge relatie tussen de leerlingen en medewerkers moet 
goed zijn. Leerlingen moeten in een veilige omgeving kunnen leren, waar echte aandacht 
voor elkaar is. Leerlingen moeten merken dat wat anderen vinden ertoe doet. Ze leren 
functioneren als onderdeel van een groep. De kernwaarden respect en betrokkenheid 
leggen de basis voor het handelen op deze behoefte (relatie).
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2. Organisatie
 

2.1. Fierder Onderwijs

Fierder Onderwijs is het bestuur van drie scholengemeenschappen: CSG Liudger, Dockinga 
College en Lauwers College. De scholengemeenschappen zijn op 1 augustus 2022 
bestuurlijk gefuseerd.

Waarom een bestuurlijke fusie?  
Door de krachten te bundelen, kunnen de scholen in de toekomst kwalitatief goed 
en innovatief onderwijs blijven bieden. De bestuurlijke samenwerking speelt in op de 
verwachte daling van het aantal leerlingen en de schaarste op de arbeidsmarkt, waarmee 
de regio te maken heeft.

Fierder Onderwijs Centraal  
De bestuurlijke fusie brengt met zich mee dat er vanaf deze datum een tweehoofdig 
College van Bestuur is gevormd, bestaande uit: Koen van der Drift, voorzitter College van 
Bestuur en Rombout de Wit, lid College van Bestuur. Bovendien zijn de centrale afdelingen 
samengevoegd tot één: Fierder Onderwijs Centraal. 
 
De scholen kunnen voor ondersteuning en advies terecht bij de medewerkers van Fierder 
Onderwijs Centraal. Fierder Onderwijs Centraal bestaat uit de afdelingen Bestuurs- en 
managementondersteuning, Personeels- en financiële administratie, HR, Onderwijs en 
kwaliteitszorg, ICT, Communicatie, Facilitair en boekenfonds en het Expertisecentrum. 
Hoewel de besturen van de VO-scholen zijn gefuseerd, behouden de scholen hun eigen 
naam en identiteit.  
 
6500 leerlingen op 11 scholen  
Fierder Onderwijs telt vanaf 1 augustus elf scholen en 6500 leerlingen, verdeeld over 
locaties in Buitenpost, Burgum, Dokkum, Drachten, Grijpskerk, Kollum, Schiermonnikoog 
en Waskemeer. Alle vormen van voortgezet onderwijs worden aangeboden: 
praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium. 

Meer weten? Bekijk dan de website www.fierderonderwijs.nl.

Vereniging
De vereniging staat voor alle arbeid die van haar uitgaat, op de grondslag van de Bijbel 
als het woord van God. Dat woord roept de mens tot dienst aan God en dienst aan 
de medemens in het besef, dat God in Christus de wereld met zich heeft verzoend. 
Ouders kunnen lid worden van de vereniging of deze ondersteunen als donateur. Leden 
en donateurs ontvangen jaarlijks de bestuurlijke informatie en hebben stemrecht in 
de ledenvergadering, die in juni/juli plaatsvindt. Aanmeldingsformulieren voor het 
lidmaatschap van de vereniging staan op www.dockinga.nl. 

Fricolore
Het Dockinga College is aangesloten bij de onderwijscoöperatie Fricolore. Fricolore is 
een samenwerkingsverband van vijftien scholen voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in 
Friesland en de Noordoostpolder. In dit netwerk worden dezelfde uitgangspunten gedeeld 
en vindt samenwerking plaats bij het leveren van kwaliteit en personele ontwikkeling. 
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Onder de aanduiding Fricolore Akademy heeft Fricolore ook een eigen opleidingsinstituut 
voor personeel. Meer informatie over Fricolore staat op www.fricolore.nl.

2.2. Schoolraad

Schoolraad
Het Dockinga College heeft een Schoolraad (voorheen Medezeggenschapsraad) voor 
de gehele scholengemeenschap. Ouders, leerlingen en medewerkers zijn in deze raad 
vertegenwoordigd. Zij praten en denken mee over het beleid van de Schoolraad. Ook 
hebben zij een controlerende taak. Mededelingen over het werk van de Schoolraad worden 
gedeeld met het personeel van het Dockinga College, ouders en leerlingen. Daarnaast 
kan iedereen op verzoek de notulen ontvangen. Tijdens de ouderspreekuren kan er veelal 
met een lid gesproken worden. Ook kunnen ouders leden benaderen voor vragen of 
opmerkingen.

De voorzitter en secretaris van de Schoolraad zijn:

Dhr. W.T. Jacobi | voorzitter
Mw. Y. Stellema-Vastbinder | secretaris

Ouderraden
Het Dockinga College kent drie ouderraden:
• ouderraad havo/vwo
• ouderraad vmbo-VAKschool
• ouderraad vmbo-gt

De ouderraden spreken regelmatig met de teamleider(s) en directeur, geven adviezen 
en hebben contact met de medezeggenschapsraad en het bestuur, als zij dat wensen. Zij 
vervullen ook een taak in de kwaliteitszorg.
Contact met de ouderraden is mogelijk via de teamleider(s) van de locatie. De vraag wordt 
doorgestuurd naar de ouderraad, waarna vervolgens contact wordt opgenomen.

Landelijke ouderraad
Ouders met vragen over het onderwijs die de ouderraad van de locatie niet kan 
beantwoorden, kunnen ook terecht bij de Landelijke Ouderraad, telefoon 0800-5010. Bij 
de Landelijke Ouderraad werken mensen met een ruime ervaring in het onderwijs. Het 
nummer is gratis en te bereiken op schooldagen tussen 10:00 en 15:00 uur.

Leerlingenraden
Leerlingen spreken op verschillende manieren mee over de gang van zaken op school en in 
het bijzonder over hun eigen opleiding. Daarvoor zijn per locatie leerlingenraden gevormd. 
Zij worden in hun werkzaamheden bijgestaan door een leraar of een teamleider.

Leerlingenstatuut
Het Dockinga College kent een leerlingenstatuut met rechten en plichten van de leerlingen. 
Het statuut ligt voor leerlingen ter inzage bij de conciërges en in de mediatheekruimten. 
Ook staat het statuut op www.dockinga.nl. Bij het statuut horen ook de algemene 
schoolregels en de regels die van toepassing zijn op een specifieke locatie.
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3. Over de locaties

3.1 Contactgegevens

Het Dockinga College heeft drie locaties. Er zijn twee directeuren onderwijs, daarnaast 
heeft iedere locatie één of twee teamleiders.
 
Directeuren 
Mw. A. van der Duim-van der Zweep | directeur vmbo
Dhr. S. Veltman | directeur havo/atheneum/gymnasium

directie@dockinga.nl

De contactgegevens van de teamleiders zijn:
 
vmbo-VAKschool 
Birdaarderstraatweg 125a, Dokkum 
Teamleider onderbouw mw. Annemarie Peeters-Veldman | vea@dockinga.nl
Teamleider bovenbouw mw. Rianne van Baarsen | bar@dockinga.nl

vmbo-gt 
Woudweg 140a, Dokkum 
Teamleider a.i. mw. Laura van Dasselaar | dal@dockinga.nl 

havo|atheneum|gymnasium 
Klas 1 t/m 3 
Woudweg 146, Dokkum
Teamleider onderbouw mw. Carolien Boomsma-De Jong | jnc@dockinga.nl

Klas 4 t/m 6 
Parklaan 5, Dokkum 
Teamleider bovenbouw mw. Tineke Everaarts | evt@dockinga.nl

Alle contactgegevens zijn ook te vinden op onze website: www.dockinga.nl/contact.

3.2 Kernboodschap locaties
 
De identiteit van de locaties is samengevat in de kernboodschappen:

Locatie vmbo-VAKschool: ‘School voor Voorbereidend, Ambachtelijk en Kansrijk 
onderwijs’. 
De vmbo-VAKschool is de school voor de doeners! Je wordt voorbereid op je toekomst. Dit 
doen we door je talenten te stimuleren en verder te ontwikkelen. Bij ons krijg je de kans 
om te doen waar je goed in bent en waar je energie van krijgt.
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Locatie vmbo-gt: ‘School van kansen’. 
Locatie vmbo-gt is bruisend en kleinschalig. Met elkaar zorgen we voor een veilige school 
met een fijne sfeer. Persoonlijke aandacht vinden we belangrijk. We leggen de lat hoog. Niet 
alleen voor onszelf, maar ook voor jou! Natuurlijk gaat dat niet vanzelf. Wij helpen je hierbij 
en leren je vertrouwen te krijgen in jezelf en anderen.

Locatie havo en vwo: ‘School met oog voor het individu’. 
Op locatie havo en vwo (atheneum en gymnasium) geven wij je de mogelijkheden om je 
talenten optimaal te ontwikkelen. Wij leren je zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid 
te dragen voor jouw eigen ontwikkelproces. Iedere leerling heeft een persoonlijke coach 
waar hij/zij met vragen bij terecht kan. Er wordt rekening gehouden met de verschillen 
tussen leerlingen, door keuzes te bieden binnen en buiten de lessen.
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4. Ons onderwijs

4.1. Leerwegen

Het Dockinga College biedt onderstaande leerwegen aan:

vmbo bb vmbo kb vmbo gl vmbo  tl havo
atheneum
(vwo)

gymnasium
(vwo)

DCQ

vmbo-
VAKschool * *

vmbo-gt * *

havo/vwo * * * *

Onderwijsaanbod Dockinga College

4.2 Onderwijs per locatie

4.2.1 Onderwijs locatie vmbo-VAKschool

Op de vmbo-VAKschool worden leerlingen opgeleid om na vier jaar te kunnen starten met 
een mbo-opleiding. De vmbo-VAKschool biedt twee leerwegen aan: 

• vmbo basisberoepsgerichte leerweg 
• vmbo kaderberoepsgerichte leerweg

Vmbo basisberoepsgerichte leerweg 
De basisberoepsgerichte leerweg is bedoeld voor praktisch ingestelde jongeren. Aan de 
hand van praktische vakken ontdekken leerlingen wat ze leuk vinden en waar ze goed in 
zijn. Deze leerweg duurt vier jaar. Het examen bestaat uit vier algemene vakken en een 
beroepsgericht profielvak. Met dit diploma kunnen leerlingen doorstromen naar het mbo, 
niveau 2.
 
Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg 
De kaderberoepsgerichte leerweg lijkt op de basisberoepsgerichte leerweg. Het is bedoeld 
voor jongeren die theoretische kennis opdoen door praktisch bezig te zijn. De leerweg 
duurt vier jaar. Het examen bestaat uit vier algemene vakken en één beroepsgericht 
profielvak. Met dit diploma kunnen leerlingen doorstromen naar het mbo, niveau 3 en 4.
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Onderwijs onderbouw 
De onderbouw van de vmbo-VAKschool kent twee soorten klassen: 
• klassen die niet meer dan 24 leerlingen tellen en waarbij nog geen onderscheid 

gemaakt wordt tussen de basisberoepsgerichte- of kaderberoepsgerichte leerweg.
• klassen die een kleine groepsgrootte hebben: maximaal 15 leerlingen. Hierin zitten 

leerlingen met een leerwegondersteuning (LWOO) indicatie. Deze klassen hebben een 
aangepaste lessentabel. Er ligt iets meer accent op praktijkvakken. In eerstgenoemde 
klassen kunnen ook een aantal leerlingen zitten die recht hebben op LWOO. 
Uiteindelijk stromen alle leerlingen na leerjaar 2 door naar de basisberoepsgerichte 
leerweg òf naar de kaderberoepsgerichte leerweg.

Onderwijs bovenbouw vmbo-profielen 
Aan het einde van het tweede jaar van de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte 
leerweg kiest iedere leerling een profiel. Leerlingen krijgen in jaar 3 en 4 circa 12 uur per 
week les in het gekozen profiel. Bij het Dockinga College kunnen leerlingen kiezen uit vier 
profielen: 

• Bouwen, Wonen & Interieur (BWI) 
• Produceren, Installeren & Energie (PIE) 
• Zorg & Welzijn (ZW) 
• Economie & Ondernemen (E&O)

Loopbaanoriëntatie
Loopbaanoriëntatie (LOB) loopt als rode draad door de vier leerjaren heen. Dit is een 
programma waarbij leerlingen kennis maken met de omgeving, verschillende beroepen en 
de opleidingsmogelijkheden die daarbij horen. In de onderbouw maken de leerlingen door 
middel van Praktische Profiel Oriëntatielessen kennis met de profielen uit de bovenbouw, 
zodat ze na leerjaar 2 een goede profielkeuze kunnen maken. Bij het maken van de keuzes 
worden de leerlingen begeleid door een LOB-coach, de vakdocenten en de coaches. Tijdens 
de coachlessen werken leerlingen in alle leerjaren aan LOB-opdrachten en reflecteren ze 
op LOB-activiteiten. Na 4 jaar is het LOB-dossier compleet en klaar om mee te nemen naar 
de intake op het MBO. 

Leerlingbespreking 
Bij locatie vmbo-VAKschool worden leerlingen gestimuleerd om hun talenten optimaal te 
benutten. Dit door een combinatie van theorie en praktijk aan te bieden. Daarnaast is het 
aanbod van vakken breed. Om te monitoren hoe het met de leerlingen gaat, houden we 
3x per jaar een leerlingbespreking en 3x een rapportvergadering. Tijdens deze bespreking 
wordt in teamverband per leerling gekeken hoe het gaat en wat een leerling nodig heeft. 

Onderwijs in Werkplekkenstructuur 
Binnen de profielen wordt gewerkt in de Werkplekkenstructuur (WPS). Dit houdt in dat 
leerlingen aan de hand van opdrachten zelfstandig aan het werk gaan, waarbij praktijk en 
theorie zijn geïntegreerd.
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Sportoriëntatie keuzeprogramma 
In klas 4 doen alle leerlingen mee aan het Sport Oriëntatie Keuzeprogramma (SOK). Met 
dit programma wil de locatie leerlingen kennis laten maken met sporten die niet in het 
reguliere onderwijsprogramma aan bod komen.

Leerwerktraject / Op maat traject / Toeleidingtraject naar entree onderwijs MBO 
Als blijkt dat in de loop van het 3e leerjaar het volgen van de basis-/kaderberoepsgerichte 
leerweg voor een leerling niet de juiste weg is, dan biedt het Dockinga College in overleg 
met de leerling en ouders drie alternatieven:

• Leerwerktraject 
• Op maat traject 
• Toeleidingstraject naar het mbo entree-onderwijs.

Bij een leerwerktraject gaat een leerling twee dagen per week naar school en drie dagen 
stagelopen bij een bedrijf of instelling. Deze leerlingen krijgen een beperkt vakkenpakket, 
maar kunnen met dit alternatief alsnog een diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg 
halen. Dezelfde mogelijkheid biedt het Op maat traject. Dit traject is nog meer toegesneden 
op de mogelijkheden van de individuele leerling. Zo ook het toeleidingtraject. 

Examens 
Bij de vmbo-VAKschool worden de leerjaren 3 en 4 als doorlopende leerlijnen gezien. Dit 
betekent dat de programma’s van de diverse vakken beide leerjaren beslaan en onderdeel 
uitmaken van het examenprogramma. Bij onze leerwegen is sprake van een school- en 
centraal examen. De schoolexamens worden in het 3e en 4e leerjaar afgenomen en het 
centraal examen vindt aan het eind van leerjaar 4 plaats. Leerlingen ontvangen gedurende 
die twee jaar vijf keer een schoolexamenrapportage.

4.2.2 Onderwijs locatie vmbo-gt

Locatie vmbo-gt staat voor onderwijs waarbij het niet alleen gaat om het aanleren 
van kennis en vaardigheden. Ook de vorming in waarden, normen en tradities en de 
persoonlijke vorming zijn van belang. De locatie biedt in de bovenbouw twee leerwegen 
aan en heeft in de onderbouw een speciaal aanbod voor kader-plus leerlingen en voor 
leerlingen die naar de havo willen (vmbo-plus).

Vmbo theoretische leerweg
De theoretische leerweg bestaat voornamelijk uit theoretische vakken. De leerweg duurt 
vier jaar. Het examen bestaat uit minimaal 6 vakken. Met dit diploma kunnen leerlingen 
doorstromen naar het mbo (niveau 4) of de havo.
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Vmbo gemengde leerweg
In de gemengde leerweg volgen leerlingen naast theorievakken ook een praktijkvak. 
Het verschil met de theoretische leerweg is, dat leerlingen naast theorievakken een 
beroepsgericht vak kiezen. Met dit diploma kunnen leerlingen doorstromen naar het mbo 
(niveau 4) of de havo. De gemengde leerweg start in leerjaar 3. Leerlingen kunnen kiezen 
uit:
• Zorg & Welzijn (ZW)
• Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)
• Economie & Ondernemen (E&O)
• Produceren, Installeren & Energie (PIE)

Gemengde of theoretische leerweg
De gemengde leerweg start in leerjaar 3. Leerlingen die hiervoor kiezen komen in het 
profiel dat hoort bij hun beroepsgerichte keuzevak. De leerlingen van de theoretische 
leerweg kiezen een profiel bij de overgang naar klas 4. Bij een profiel horen een aantal 
verplichte vakken. Leerlingen kunnen kiezen uit de profielen:
• Techniek
• Zorg & Welzijn
• Economie
• Landbouw
Uiteindelijk doen de leerlingen in minimaal 6 vakken examen. Naast Nederlands en Engels 
zijn dit de verplichte profielvakken en vrije keuzevakken.

Schakelklassen
TL+
Naast reguliere brugklassen is er ook een éénjarige schakelklas, tl-plus. Dit is een klas voor 
leerlingen die tussen het niveau van de theoretische leerweg en havo-niveau in zitten. Met 
lesstof op havo-niveau word je uitgedaagd om te kijken of je alsnog na de brugklas naar 
havo 2 kunt doorstromen. 
 
KADER+ 
De Kader+ klas is een éénjarige klas voor leerlingen om te verkennen of ze het vmbo-gt 
niveau aankunnen. Met lesstof op vmbo-gt niveau word je uitgedaagd om te kijken of je 
kunt doorstromen naar klas 2 van vmbo-gt.

Talentonderwijs
Leerlingen zijn meer dan alleen de cijfers die ze halen. Op vmbo-gt kunnen leerlingen 
ontdekken waar hun talenten liggen en deze talenten verder ontwikkelen. Leerlingen 
kunnen kiezen uit de talentstromen:
• Sport & Bewegen
• Kunst, Cultuur & Creativiteit
• Ontwerpen, Ontwikkelen & Ondernemen
• Technologie & ICT

Tijdens het talentonderwijs leren de leerlingen zowel binnen als buiten de school en leren 
ze samen met anderen door te doen.
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Chromebook
Digitale leermiddelen zijn niet meer weg te denken uit het huidige onderwijs. Voor locatie 
vmbo-gt betekent dit dat de leerlingen hun lesstof deels via een Chromebook krijgen 
aangereikt. Het andere deel uit lesboeken.

Keuzewerktijd
Geen enkele leerling is hetzelfde. De ene leerling is goed in wiskunde, maar heeft meer tijd 
nodig voor Engels. Bij een andere leerling is dit misschien precies andersom. Wij vinden 
het belangrijk dat leerlingen de ondersteuning krijgen die bij ze past. We doen dit tijdens 
de keuzewerktijd. Bij keuzewerktijd kan een leerling kiezen voor extra aandacht voor een 
vak waar hij of zij extra hulp bij nodig heeft of gaan ze aan de slag met hun huiswerk. Dat 
scheelt thuis weer!

Keuzebegeleiding
Vmbo-gt leerlingen doorlopen tijdens hun schooltijd een vakkenkeuzetraject. Zo heeft de 
leerling de kans om het onderwijs steeds meer toe te spitsen op zijn of haar persoonlijke 
voorkeuren en mogelijkheden. In klas 2 volgen de leerlingen praktische profieloriëntatie 
(PPO). In de derde klas gaan de leerlingen op arbeidsoriëntatie. Ze lopen dan een week 
mee in een bedrijf of instelling naar keuze. Mede door deze lessen en stage krijgen ze een 
beeld van diverse beroepen, vakken en mbo-opleidingen die aansluiten bij hun talenten.

4.2.3 Onderwijs locatie havo/atheneum/gymnasium

Locatie havo/vwo biedt vier leerwegen aan: 

• havo 
• atheneum 
• gymnasium 
• DCQuest (havo/atheneum/gymnasium)

Havo 
De havo duurt vijf jaar en bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo). 
Vanaf leerjaar 3 kiest iedere leerling een profiel. Er zijn vier profielen: 

• Cultuur en Maatschappij (C&M) 
• Economie en Maatschappij (E&M) 
• Natuur en Gezondheid (N&G) 
• Natuur en Techniek (N&T) 

Gymnasium en atheneum (vwo) 
Het vwo duurt zes jaar en leidt op voor een vervolgstudie aan de universiteit. Tot het vwo 
behoren atheneum en gymnasium. Het Dockinga College biedt de volledige opleiding 
aan. Op het gymnasium krijgen leerlingen naast alle vakken die op het atheneum worden 
gegeven de vakken Grieks en Latijn. Vanaf leerjaar drie kiezen de leerlingen een profiel.
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Er zijn vier profielen:

• Cultuur en Maatschappij (C&M) 
• Economie en Maatschappij (E&M) 
• Natuur en Gezondheid (N&G) 
• Natuur en Techniek (N&T)

DCQuest 
Sinds schooljaar 2019-2020 is het Dockinga College gestart met DCQuest. Leerlingen met 
een havo-, atheneum- of gymnasiumadvies zijn welkom. DCQ is geschikt voor leerlingen 
die nieuwsgierig zijn, zelfstandig willen werken en graag onderzoekend leren. Het leren 
en ontdekken gebeurt binnen en buiten de school en op het niveau en tempo van de 
individuele leerling. 

De dag start in de huiskamer met een inloopuur. Tijdens dit uur bepaalt de leerling wat 
hij/zij doet. Van zelfstandig werken, een gesprek met de coach tot werken in een groep. 
Vervolgens werken de leerlingen aan de hand van vaklessen aan hun leerdoelen. De 
leerdoelen halen de leerlingen op hun eigen niveau. Dit betekent dat ze eerder examen 
mogen doen en/of één of meer vakken op een hoger niveau kunnen volgen. 

Klassen onderbouw 
Op advies van de basisschool worden leerlingen in een havo/vwo-klas of een 
gymnasiumklas geplaatst. Vanaf klas 2 volgt de leerling zijn opleiding op de havo, het 
atheneum of het gymnasium.

Instroom havo-4 
Leerlingen met een vmbo-tl diploma kunnen doorstromen naar havo-4, mits ze aan een 
aantal voorwaarden voldoen. De voorwaarden zijn na te vragen bij de decaan van de 
locatie. 

Tweede Fase 
De bovenbouw havo/vwo wordt ook wel Tweede Fase of Studiehuis genoemd. Leerlingen 
wordt geleerd om steeds zelfstandiger te studeren en verantwoordelijk te zijn voor hun 
eigen leren. Door dit te doen, zijn ze goed voorbereid op een vervolgopleiding aan het hbo 
of de universiteit.  

Gemeenschappelijk en vrij deel 
In de bovenbouw is een aantal vakken voor alle leerlingen verplicht. Te denken valt aan 
Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Godsdienst/filosofie, Lichamelijke opvoeding en 
Culturele- en Kunstzinnige Vorming (alleen voor havo 4 en atheneum 4). Voor het vwo 
komt daar Latijn of Grieks bij. Daarnaast moeten de leerlingen allemaal een vak kiezen 
in het vrije deel. Havo-leerlingen kunnen bijvoorbeeld kiezen voor Bewegen, Sport en 
Maatschappij. Ook kunnen alle leerlingen in een kunstvak eindexamen doen. 
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Studieplanner 
Voor elk vak krijgen leerlingen iedere periode een studieplanner met vakspecifieke 
informatie. Deze planner stelt de leerling in staat zelfstandig(er) de stof tot zich te nemen.

Onderwijsleercentrum 
Locatie havo/vwo beschikt in beide gebouwen over een onderwijsleercentrum met 
een mediatheek. Het aanbod in de mediatheek is afgestemd op zowel de onder- als 
bovenbouw. Van boeken, studiemateriaal tot tijdschriften en van camera’s, computers tot 
laptops. Daarnaast is er volop ruimte om te studeren en altijd een medewerker aanwezig 
om vragen te beantwoorden.

4.3 Excursies en activiteiten

Naast het reguliere onderwijsprogramma biedt het Dockinga College op iedere locatie 
binnen- en buitenschoolse activiteiten aan. Te denken valt aan:

Frysk 
Yn alle klassen 1 wurdt ien oere yn ‘e wike Frysk jûn of der wurde projekten Frysk 
fersoarge. Yn de boppebou havo en vwo en yn it vmbo-teoretysk kin Frysk as eksamenfak 
keazen wurde. Fierders kin der yn klasse 2 en 3 fan havo en vwo en vmbo-teoretysk foar 
Frysk keazen wurde.

In alle klassen wordt 1 uur per week Fries gegeven of zijn er Friese projecten. Fries kan 
worden gekozen als examenvak in de bovenbouw havo/atheneum/gymnasium en in 
vmbo-t. Verder kan in de klassen 2 en 3 van havo/atheneum/gymnasium en vmbo-t Fries 
als vak worden gekozen.

De Gezonde School 
Een aantal locaties heeft het keurmerk ‘De Gezonde School‘ ontvangen. De scholen 
beschikken o.a. over een gezonde kantine. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de 
gevolgen van het gebruik van genotsmiddelen. In klas 1 is aandacht voor roken, in klas 2 
voor alcoholmisbruik en in klas 3 komt drugsgebruik aan de orde. Binnen de school geldt 
een reglement genotmiddelen. Het reglement staat op www.dockinga.nl.

Verkeerseducatie 
Veilig reizen tussen huis en school is belangrijk. Daarom besteedt het Dockinga College 
aandacht aan verkeerseducatie. Dit houdt o.a. een fietscontrole, verkeersmarkt, aandacht 
voor goed verkeersgedrag en een bromfiets/scootercursus in. Het Dockinga College vraagt 
dan ook een proactieve houding van ouders en leerlingen als het gaat om het controleren 
van de fietsverlichting.
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Goede doelen 
Per locatie worden jaarlijks activiteiten voor goede doelen georganiseerd, met als doel 
leerlingen te leren om iets te doen voor de samenleving dichtbij en veraf. Te denken valt 
aan een sponsorloop, het verkopen van eigen gemaakte producten en een veiling. 

Excursies, activiteiten en projecten 
Op alle locaties van het Dockinga College worden educatieve projecten, excursies en 
activiteiten georganiseerd. Hierdoor verruimt de leerling stap voor stap zijn blik op de 
wereld. Zo bezoeken leerlingen voorstellingen, tentoonstellingen of films en gaan ze 
op excursie naar de bibliotheek, de Tweede Kamer, het Rijksmuseum, de Rechtbank 
Leeuwarden of doen mee aan een sportdag. 

Watersportdag 
Locatie havo/atheneum/gymnasium organiseert jaarlijks een watersportdag. Tijdens deze 
dag maken de leerlingen kennis met o.a. zeilen, suppen en surfen. Leerlingen die meer 
willen leren, kunnen zich inschrijven voor een watersportmodule. De lessen vinden in juni 
of september plaats. 

Vieringen 
Met Kerst, Pasen/Pinksteren vindt op elke locatie van het Dockinga College een viering 
plaats. Bij de ene locatie wordt dit centraal geregeld en bij de andere locatie zijn leerlingen 
verantwoordelijk voor het organiseren van één of meer vieringen. 

Werkweken 

Werkweek locatie vmbo-gt en vmbo-VAKschool 
Leerlingen van locatie vmbo-gt en de VAKschool gaan in klas 3 op werkweek. Ze 
kunnen kiezen om naar Berlijn of de Ardennen te gaan. Voor leerlingen die wegens 
omstandigheden niet mee kunnen, wordt een alternatief programma samengesteld. 

Werkweek locatie havo/vwo 
Het hoogtepunt voor de leerlingen van locatie havo/vwo is een werkweek naar het 
buitenland. Afhankelijk van de belangstelling wordt een keuze gemaakt uit een aantal 
landen/steden. Onder leiding van docenten worden de culturele en historische 
hoogtepunten van het betreffende land of de stad bezocht.
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5. Onderwijsplanning 

5.1 Rooster en lestijden 

Rooster 
Op het Dockinga College krijgen alle leerlingen les tussen 08.20 en 15.40 uur. De roosters 
worden gemaakt op basis van de geldende lessentabellen.
Gedurende het schooljaar kunnen roosterwijzigingen optreden. Het is daarom verstandig 
om privé-afspraken altijd na 15.40 uur te plannen.

Lestijden
Op alle locaties van het Dockinga College gelden dezelfde lestijden.

1  08.20 – 09.10 uur 
2  09.10 – 10.00 uur 
pauze  10.00 – 10.20 uur 
3  10.20 – 11.10 uur 
4  11.10 – 12.00 uur 
pauze  12.00 – 12.20 uur 
5  12.20 – 13.10 uur 
6  13.10 – 14.00 uur 
7  14.00 – 14.50 uur 
8  14.50 – 15.40 uur 

5.2 Vakanties en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2022-2023
Herfstvakantie  15 oktober t/m 23 oktober 2022 
Kerstvakantie  24 december t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023
Tweede Paasdag 10 april 2023
Koningsdag  27 april 2023
Meivakantie  22 april t/m 7 mei 2023 (incl. Bevrijdingsdag)
Hemelvaart  18 mei + 19 mei 2023 (roostervrije dag)
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023                                           
Zomervakantie  22 juli t/m 3 september 2023 

NB: Wijzigingen onder voorbehoud.

Roostervrije dagen 
Aan het begin van het schooljaar 2022-2023 wordt bekend gemaakt op welke dagen of 
dagdelen de leerlingen vrij zijn i.v.m. studiedagen of vergaderingen van het personeel.
Hier kunnen per locatie verschillen in zitten.
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5.3. Absentie en verlof 

Absentie en ziekmelding 
Leerlingen die ziek of absent zijn; vóór de start van de eerste les melden bij de locatie. 

Bijzonder verlof 
In de Leerplichtwet staat dat kinderen de school moeten bezoeken als er onderwijs wordt 
gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen 
is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Voor de eerste veertien dagen van het 
schooljaar geldt de wettelijke bepaling dat er geen vrij gegeven mag worden. Controle 
wordt uitgevoerd door de leerplichtambtenaar van de gemeente. Aanvragen voor bijzonder 
verlof moeten schriftelijk bij de teamleider van de betreffende locatie worden gedaan. De 
afspraken over het aanvragen van verlof én de aanvraagformulieren zijn te downloaden op  
www.dockinga.nl. 
Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie over de leerplicht en het 
aanvragen van verlof.
 

Beleid ten aanzien van lesuitval 
Het Dockinga College streeft naar zo weinig mogelijk lesuitval. Als een docent afwezig is, 
worden de lessen zoveel mogelijk door andere collega’s verzorgd.
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6. Onderwijsresultaten
 
6.1 Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie bepaalt jaarlijks met een risicoanalyse en eventueel nader 
onderzoek of er aanwijzingen zijn, dat een school onvoldoende kwaliteit levert. Het 
Dockinga College heeft basis toezicht. Dit betekent dat de onderwijskwaliteit op orde is en 
er geen extra toezicht nodig is.

 
6.2 Slagingspercentages per locatie per schooljaar 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

vmbo-b 97,6 100 100 100 100 100 100

vmbo-k 98,2 98,3 100 100 100 100 99,1

vmbo-t 98,6 89,5 89,3 91,4 98,9 92,7 92,8

vmbo-g 63,6 66,7 - 77,8 100 87,5 90,5

havo 87,7 84,2 80,3 84,6 96,1 85,7 84,3

atheneum 88,9 85,4 89,8 80,6 97,7 78,1 80

gymnasium 100 100 100 85,7 100 96,4 76,2
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6.3. Onderwijstijd

Het Dockinga College plant en realiseert de volgende onderwijstijden per cohort:

Leerweg Onderwijstijd

vmbo 3700

havo 4700

vwo 5700
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7. Begeleiding

Op alle locaties van het Dockinga College zijn de docenten, maar in het bijzonder de 
coaches, betrokken bij de begeleiding van de leerlingen.

7.1 Coaches

Coaches hebben extra aandacht en verantwoordelijkheid voor de leerlingen uit hun klas 
of groep(en). Als er extra ondersteuning nodig is, stemmen zij dit af met het zorgteam 
en de coördinatoren. In de meeste gevallen kan het Dockinga College zelf deze extra 
ondersteuning bieden, lukt dit niet dan kan er in overleg met de ouders en de leerling 
andere hulp ingeschakeld worden.

De coach onderhoudt ook het contact met de ouders. Het gebeurt regelmatig dat coaches 
twee of drie jaar achtereen dezelfde klas of groep onder hun hoede hebben. Dit blijken 
de leerlingen als zeer prettig te ervaren. Een coach verzorgt de coachlessen en helpt de 
klas of groep om activiteiten voor de klas te organiseren. Van een klassenavond tot een 
schoolfeest. Daarnaast coördineert de coach de begeleiding voor leerlingen die door ziekte, 
problemen thuis of andere bijzondere omstandigheden een achterstand dreigen op te 
lopen of al hebben opgelopen.

7.2 Leerlingbegeleiders

Iedere locatie heeft leerlingbegeleiders, die samen het zorgteam vormen. Deze begeleiders 
worden ingezet ter ondersteuning van het leerproces of als persoonlijk begeleider. 
Leerlingen met dyslexie krijgen bijvoorbeeld een dyslexiecoach toegewezen.

Keuzewerktijd en maatwerkuren
Op iedere locatie van het Dockinga College bestaat de mogelijkheid om keuzewerktijd 
en maatwerkuren te krijgen. In klas 1 t/m 3 worden er klassikale voortgangstoetsen 
afgenomen voor de kernvakken, om te kijken of een leerling extra ondersteuning 
nodig heeft en zo ja welke. Te denken valt aan hulp bij het ontwikkelen van een goede 
studiehouding, bij het plannen van het huiswerk of bij een specifiek vak. Maar ook het 
volgen van een cursus zelfvertrouwen of faalangstreductie behoort tot de mogelijkheden. 
Leerlingen kunnen zich voor maatwerkuren en keuzewerktijd inschrijven via magister.

Bureau Advies en Begeleiding
Bureau Advies en Begeleiding (BAB) biedt ondersteuning op maat aan leerlingen 
van de vmbo-VAKschool van het Dockinga College. Dit kan zijn op het gebied van 
leerachterstanden, dyslexie en vakspecifieke problemen. Ook kan er individuele 
begeleiding op sociaal-emotioneel gebied nodig zijn. Een leerling kan behoefte hebben aan 
extra ondersteuning in de vorm van ‘een luisterend oor’ of ‘een helpende hand’. 
Desgewenst wordt er ook samengewerkt met externe zorgverlenende instanties, om 
gezamenlijk de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden op school. Als een leerling door 
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(medische) omstandigheden het reguliere programma voor een wat langere periode niet 
kan volgen is plaatsing bij BAB ook mogelijk. Dit geldt ook voor leerlingen die een time-
out hebben, wachten op een plaatsing bij een bovenschoolse voorziening of die wachten 
op een plaatsing op een andere school. Het doel is dat elke leerling met aandacht, goede 
begeleiding en passende ondersteuning zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen en een 
passend onderwijsaanbod krijgt.

DC+ 
DC+ is een ruimte in de school waar maatwerkondersteuning wordt geboden aan havo- en 
vwo-leerlingen. DC+ is een rustige en prettige ruimte binnen de school waar leerlingen 
kunnen werken en tot rust kunnen komen in een gezellige, huiselijke sfeer. 
De ruimte heeft huiswerkplekken en er is mogelijkheid voor het voeren van voortgangs- 
en begeleidingsgesprekken. De zorgfunctionaris is altijd aanwezig. Daarnaast zijn er 
onderwijsassistenten en pedagogische medewerkers aanwezig. 
DC+ wil passende onderwijs- en ondersteuningstrajecten realiseren voor de leerlingen 
van havo/vwo. De expertise is er met name op het gebied van hoogbegaafde leerlingen, 
leerlingen met ASS en dubbel bijzondere leerlingen die leerproblemen ervaren.
 
 

7.3 Bovenschools zorgcoördinator 

De Bovenschools zorgcoördinator ondersteunt en adviseert alle locaties van het Dockinga 
College en heeft zitting in alle zorgteams.

Contactgegevens Bovenschools zorgcoördinator
Rineke de Jong | jnr@dockinga.nl 

7.4 Zorgfunctionaris School en Gezin

De Zorgfunctionaris School en Gezin ondersteunt bij het zoeken naar oplossingen voor 
problemen thuis of in de vrije tijd. Daarnaast is de functionaris contactpersoon voor de 
gebiedsteams in de regio en heeft hij zitting in de zorgteams van de locaties.

Contactgegevens Functionaris School en Gezin 
Arend Jan Kleinhout | klh@dockinga.nl | 06-52 72 91 43

7.5 Jeugdgezondheidszorg

Een belangrijk middel voor het bewaken en bevorderen van een gezonde groei, 
ontwikkeling en leefstijl van jongeren is het preventief gezondheidsonderzoek. Dit 
onderzoek wordt uitgevoerd door het team Jeugdgezondheidszorg (JGZ), bestaande uit een 
schoolarts en een schoolverpleegkundige van de GGD Fryslân. 
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de locatie of GGD Fryslân, de 
contactgegevens van de GGD Fryslân staan op www.ggdfryslan.nl.
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7.6 Vertrouwenspersoon 

Wie behoefte heeft aan een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek gaat in eerste instantie 
naar de coach. Indien nodig kan een leerling ook terecht bij de vertrouwenspersoon. 
De vertrouwenspersoon is er om klachten op het gebied van (seksuele) intimidatie, 
discriminatie en agressie professioneel op te pakken.

Elke locatie heeft een contactpersoon. De contactpersonen op de locaties zijn: 
 
vmbo-VAKschool | Rineke de Jong | jnr@dockinga.nl | 0519-229 630 
vmbo-gt | Henriette Woelinga | wnh@dockinga.nl | 0519-229 650 
havo/vwo onderbouw | Joyce Hijmans | hyj@dockinga.nl | 0519-229 620 
havo/vwo bovenbouw | Coos Poortman | poc@dockinga.nl | 0519-229 610
 
De externe vertrouwenspersoon van het Dockinga College is te bereiken via Buro 
Vertrouwenspersonen, telefoon: 058-744 00 22 of e-mail: info@burovertrouwenspersonen.nl. 
 

7.7 Decanen

In het Voortgezet Onderwijs moeten leerlingen verschillende keuzes maken. Vakken, 
afdelingen, profielen of een vervolgopleiding. Dit wordt ook wel loopbaanoriëntatie (LOB) 
genoemd. Bij het Dockinga College zijn decanen werkzaam, die de leerlingen hierbij 
ondersteunen. Per leerling wordt een dossier Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) 
aangemaakt. Binnen het decanaat wordt gewerkt met een decanensite, waar ouders zich 
voor dienen aan te melden. Op de site staat informatie over o.a. voorlichtingen op scholen. 
Aanmelden kan via www.dockinga.dedecaan.net.
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8. Passend Onderwijs
Het idee achter Passend Onderwijs is, dat zoveel mogelijk leerlingen nabij thuis, een plek 
hebben in het reguliere onderwijs. Passend Onderwijs richt zich voornamelijk op leerlingen 
met een extra ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren, gedrag en fysieke/mentale 
problemen.

8.1 Zorgadviesteam

Iedere locatie van het Dockinga College heeft een Zorgadviesteam (ZAT). Het ZAT is een 
expertiseteam dat eenmaal per 6 weken bijeen komt. De coach of leerling coördinator 
kan een leerling aanmelden voor bespreking. In overleg met de leerling en ouders wordt 
vervolgens gekeken naar een passend opleidings- en ondersteuningsaanbod. Voorafgaand 
aan een ZAT-bespreking wordt altijd toestemming gevraagd aan de ouders of wanneer een 
leerling >16 jaar is, aan de leerling zelf.

8.2. Ondersteuningsprofielen

In de schoolondersteuningsprofielen (SOP) van het Dockinga College staat welk onderwijs- 
en ondersteuningsaanbod iedere locatie biedt aan leerlingen met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte. Bij aanmelding wordt al gekeken welke ondersteuning de leerling 
nodig heeft. Op basis hiervan wordt door de schooldirectie een zorgvuldig afgewogen 
besluit genomen omtrent plaatsing. Het SOP staat op www.dockinga.nl.

Leerwegondersteuning (LWOO)
Op het Dockinga College wordt Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) in het vmbo 
geboden. Bij deze vorm van ondersteuning worden leerlingen extra geholpen. Dat gebeurt 
bijvoorbeeld door onderwijs aan te bieden in kleinere groepen of door extra ondersteuning 
aan individuele leerlingen te bieden buiten de klas. In de bovenbouw is de ondersteuning 
meer gericht op de individuele ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Om voor LWOO in 
aanmerking te komen, moeten leerlingen aan bepaalde voorwaarden voldoen.

8.3. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Scholen in een regio zijn samen verantwoordelijk om elke leerling een passende 
onderwijsplek te bieden. Dit wordt ook wel de zorgplicht genoemd. Daarvoor zijn 
regionale samenwerkingsverbanden opgericht. Het Dockinga College is aangesloten 
bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslan-Noard. Ondanks de 
ondersteuningsmogelijkheden op het Dockinga College, is er niet voor iedere leerling een 
passend ondersteuningsaanbod beschikbaar. Binnen het samenwerkingsverband wordt 
dan gekeken naar een andere passende onderwijsplek.
Het samenwerkingsverband heeft als wettelijke taak om te beoordelen of leerlingen 
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toelaatbaar zijn tot het praktijkonderwijs of in aanmerking komen voor LWOO. Daarnaast 
heeft het samenwerkingsverband de taak om te kijken of leerlingen in aanmerking komen 
voor het Speciaal Voortgezet Onderwijs. Dit is voor leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben, die de school niet kan bieden. Om in aanmerking te komen voor het 
Speciaal Voortgezet Onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze wordt, indien 
een leerling toelaatbaar is, afgegeven door het samenwerkingsverband. Meer informatie 
over het Samenwerkingsverband Fryslan-Noard staat op www.swvfryslannoard.nl.

Orthopedagogisch didactisch centrum
Het samenwerkingsverband beschikt over een Orthopedagogisch Didactisch Centrum 
(OPDC). Leerlingen kunnen hier een kortdurend traject volgen wanneer het onderwijs 
stagneert. Voordat een leerling aangemeld wordt bij het OPDC, wordt toestemming 
gevraagd aan de ouders of als de leerling >16 jaar is aan de leerling.

Expertisecentrum
Naast het OPDC beschikt het samenwerkingsverband over een expertisecentrum. Bij 
het expertisecentrum zijn (gedrags-) deskundigen en consulenten werkzaam, die ingezet 
kunnen worden bij de ondersteuning van ouders en leerlingen. Te denken valt aan een 
diagnostisch onderzoek. De medewerkers van het expertisecentrum sluiten regelmatig aan 
bij het ZAT van de locaties.

8.4. Verwijsindex

De provinciale Verwijsindex Fryslan, is een hulpmiddel om tot een goede afstemming 
van hulp aan jongeren en gezinnen te komen. Als een school zich zorgen maakt over een 
leerling, kan het ZAT van de locatie besluiten om de jongeren in de verwijsindex in te 
voeren.
Hierbij worden alleen de naam, geboortedatum en het geslacht ingevoerd. Buiten 
professionals kan dan ook niemand deze informatie bekijken. Na twee jaar wordt de 
informatie automatisch verwijderd. Toestemming van de ouders of leerling is niet 
noodzakelijk. Als twee partijen een jongere in de verwijsindex hebben geregistreerd, 
krijgen ze beide bericht. Vervolgens kunnen ze hun acties op elkaar afstemmen en sneller 
de hulp bieden die nodig is. Op www.verwijsindexfryslan.nl staat meer informatie over de 
verwijsindex.

Meer informatie
Voor specifieke vragen over de begeleiding en ondersteuning op het Dockinga College 
kan contact opgenomen worden met Rineke de Jong, Adviseur Passend Onderwijs/
Zorgcoördinator Dockinga College: jnr@dockinga.nl.  
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9. Schoolbenodigdheden
 
9.1 Schoolboeken

Leerlingen krijgen boeken ‘gratis’ in bruikleen van de school en moeten ze aan het eind 
van het schooljaar (of bij vroegtijdig verlaten van de school) weer inleveren. Het is wel 
belangrijk dat de boeken met zorg worden behandeld. Het kaften van de boeken is dan 
ook verplicht. Het Dockinga College vraagt geen waarborgsom voor boeken. De in- en 
uitlevering van boeken is uitbesteed aan Van Dijk Kampen. Aantoonbare schade of 
vermissing wordt door Van Dijk in rekening gebracht. 

9.2 Aanschaf leermiddelen
 
Naast de schoolbenodigdheden wordt van een aantal leermiddelen geadviseerd om ze aan 
te schaffen. Het Dockinga College kan ouders en leerlingen echter niet verplichten om de 
materialen aan te schaffen. 

Shirt lichamelijke oefening 
Voor de lessen lichamelijke oefening is via de school een shirt verkrijgbaar. De kosten 
bedragen 15 euro per shirt. Op het shirt staat het logo van het Dockinga College. Korte 
broeken en schoenen kunnen niet via school worden aangeschaft. Jongens en meisjes 
dragen allemaal een effen korte broek of legging. Daarnaast zijn schoenen met afgevende 
zolen niet toegestaan.

Werk- en veiligheidskleding 
Leerlingen van de vmbo-VAKschool die gekozen hebben voor het profiel Bouwen, 
Wonen of Interieur (BWI) of Produceren, Installeren en Energie (PIE), moeten werk- en 
veiligheidskleding dragen. Welke kleding hangt af van het gekozen profiel. Schoenen en 
werkkleding zijn op school via een gereduceerd tarief verkrijgbaar. Datzelfde geldt voor 
veiligheidsmiddelen, zoals een bril en gehoorbescherming. 

Gereedschap 
Bij sommige afdelingen van de vmbo-VAKschool moeten leerlingen in klas 3 zelf een 
gereedschapset hebben. Het Dockinga College zorgt ervoor dat het gereedschap tegen een 
sterk gereduceerd tarief kan worden aangeschaft. Daarvoor gelden voor schooljaar 2022-
2023 de volgende prijzen:

Gereedschapset profiel Produceren, Installeren en Energie | € 150,-  
Gereedschapset profiel Bouwen, Wonen en Interieur | € 250,-
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Rekenmachine 
Alle leerlingen hebben vanaf klas 1 een rekenmachine nodig. Via Van Dijk of een lokale 
leverancier kan een rekenmachine worden aangeschaft. Het Dockinga College heeft 
gekozen voor de Casio FX-82 EX, omdat deze rekenmachine alle functies bezit die leerlingen 
nodig hebben. Leerlingen van de bovenbouw havo/vwo hebben naast deze rekenmachine 
voor het vak wiskunde een grafische rekenmachine nodig. Het Dockinga College heeft 
gekozen voor type Casio FX-CG50. 

Woordenboek 
Leerlingen in de bovenbouw die het vak Latijn volgen, wordt aangeraden een 
woordenboek Latijn/Nederlands aan te schaffen. De voorkeur wordt gegeven aan het 
vertaalwoordenboek Latijn/Nederlands van H. Pinkster (ISBN 9789089641229). 
  

Software en andere ICT-gerelateerde producten 
Leerlingen en hun ouders kunnen bij Slim.nl terecht voor onderwijskorting op software en 
andere ICT-gerelateerde producten. Met de leveranciers zijn afspraken gemaakt over het 
gebruik van software thuis. In bepaalde gevallen heeft het Dockinga College thuisgebruik 
geheel of gedeeltelijk afgekocht.
 

Excursies en werkweken 
Als onderdeel van het onderwijs worden excursies en werkweken georganiseerd. De 
excursies en werkweken zijn afgestemd op het type onderwijs en voor wat betreft de 
excursies ook op de inhoud van één of meer vakken. Feitelijk zijn excursies en werkweken 
onlosmakelijk met het onderwijsprogramma verbonden.
De bijdrage voor deelname aan de excursies en werkweken is vrijwillig, maar wel essentieel 
om deze extra’s te kunnen bekostigen. Er is een spaarsysteem beschikbaar hiervoor. In 
oktober worden ouders/verzorgers en leerlingen hierover geïnformeerd.
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10. Schoolkosten en ouderbijdrage
 
Het volgen van onderwijs bij het Dockinga College is zoals de wet voorschrijft kosteloos. 
Dit betekent dat ouders niet hoeven te betalen voor het reguliere onderwijs en voor de 
schoolboeken en/of leermiddelen. Het Dockinga College ontvangt echt niet voldoende 
middelen om alles te kunnen bekostigen. Ouders wordt om een vrijwillige bijdrage 
gevraagd in de eventuele overige kosten die horen bij een opleiding of deelname aan een 
excursie of activiteit.

10.1 Vrijwillige ouderbijdrage 

Het Dockinga College vraagt voor elke leerling een vrijwillige ouderbijdrage van € 50,- per 
schooljaar. De vrijwillige ouderbijdrage komt ten goede aan zaken waarvoor geen gelden 
beschikbaar worden gesteld door de Rijksoverheid, maar die sfeer- en kwaliteit verhogend 
zijn voor de school. Te denken valt aan identiteit en sport- en culturele activiteiten. De 
bijdrage is vrijwillig, maar wel essentieel om alle extra’s te kunnen bekostigen. Deze 
vrijwillige ouderbijdrage staat geheel los van het lidmaatschap van de vereniging. Uiteraard 
is een hogere bijdrage (gift) zeer welkom. 

De identiteitsbijdrage wordt gevraagd om de kosten te kunnen dekken die gemoeid 
zijn met de organisatie van kerst- en paasvieringen, voor de aanschaf van de ‘Oase’ (het 
materiaal dat gebruikt wordt bij dagopeningen), materiaal voor lessen Godsdienst en 
andere zaken die voortvloeien uit het Christelijk karakter van de school. De sport- en 
culturele activiteiten zijn activiteiten op het gebied van sport en cultuur en betreft o.a. 
sportevenementen, thema- en projectdagen, Sinterklaasvieringen, introductiedagen en 
theatervoorstellingen. 

Kluisje 
Daarnaast wordt € 10,- van de vrijwillige bijdrage gebruikt voor kluisjes. Om te voorkomen 
dat eigendommen van leerlingen zoekraken, krijgen alle leerlingen aan het begin van het 
leerjaar een kluisje toegewezen. De sleutel moet bij het verlaten van de school worden 
ingeleverd. Bij het niet inleveren van de sleutel, alsmede bij het opnieuw verstrekken van 
een sleutel door bijvoorbeeld zoekraken wordt € 10,- in rekening gebracht. 

Spaarsysteem excursies en werkweken 
Kosten van excursies en werkweken worden apart in rekening gebracht. De school heeft 
een spaarsysteem voor de werkweken. Vanaf leerjaar 1 kan jaarlijks gespaard worden. 
Deze reizen worden  gehouden in klas 3 (vmbo) / klas 5 (havo/vwo). Indien de ouders en/
of leerlingen hiervoor jaarlijks tussen de € 100,- en € 125,- sparen hoeven zij, wanneer de 
reizen plaatsvinden, niet in één keer een groot bedrag uit te geven. In oktober worden 
ouders en leerlingen hierover geïnformeerd.
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10.2 Betaling schoolkosten 

Alle schoolkosten worden per programmaonderdeel vastgesteld of (in geval van 
betrekkelijk lage kosten) gedekt uit een algemene ouderbijdrage. Tevens wordt in de 
begroting vastgelegd op welke wijze inventarisatie plaatsvindt (wie doet wel/niet mee) en 
op welke wijze er afgerekend wordt. Deze werkwijze biedt ouders een goede mogelijkheid 
om - voorafgaand aan de uitvoering - invloed uit te oefenen op het (voorgenomen) beleid 
met betrekking tot de inning van o.a. ouderbijdragen.

De inventarisatie en afrekening vindt in de meeste gevallen via WIS Collect plaats. Voor 
de werkweken is er een spaarsysteem. Ouders ontvangen hierover in oktober nadere 
informatie. 
 

10.3 Online betaalomgeving
 
Voor de inning van de bijdragen, verstrekkingen en excursies en activiteiten maakt het 
Dockinga College gebruik van de online omgeving WIS Collect. Door de facturen met WIS 
Collect te versturen, kunnen ouders facturen altijd online inzien en betalen. 

Voor het Dockinga College wordt met WIS Collect het administratieve proces efficiënter 
en kunnen ouders eerder geholpen worden bij eventuele vragen. Ouders kunnen via WIS 
Collect de gepersonaliseerde factuur (excursies, vrijwillige bijdrage) afronden en betalen via 
iDEAL. 

Ouders ontvangen op het bij het Dockinga College bekende e-mailadres (dit is 
het e-mailadres van de 1e ouder/verzorger die in Magister staat) een link naar de 
persoonlijke WIS Collect omgeving. Hierin kan digitaal worden gekozen voor de vrijwillige 
ouderbijdragen en/of verstrekkingen. Vervolgens wordt er automatisch een factuur 
gegenereerd die ouders kunnen betalen. 

Wanneer de administratie een factuur voor ouders heeft klaargezet in WIS Collect 
ontvangen ze een e-mail. Deze e-mail is voorzien van een beveiligde betaallink. Door op 
deze link te klikken, zijn ouders direct ingelogd in hun persoonlijke betaalomgeving. 
Voor vragen kan altijd contact opgenomen worden met de administratie van het Dockinga 
College (0519-229 600 of schoolkosten@dockinga.nl).

10.4 Tegemoetkomingen schoolkosten

Tegemoetkoming Belastingdienst
De vrijwillige bijdrage voor identiteit en sport en culturele activiteiten kunnen eventueel 
meegenomen worden als aftrekbare giften bij de aangifte inkomstenbelasting. De 
vereniging, waar de school van uitgaat, is namelijk een zogenaamde ANBI-instelling. 
Deze vereniging staat bij de Belastingdienst ingeschreven onder nummer 9881803. De 
tenaamstelling is: ‘Vereniging voor Chr. V.O. in N.O. Friesland’. 
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Tegemoetkoming in de schoolkosten 
Er zijn regelingen om huishoudens met een laag inkomen tegemoet te komen in de 
schoolkosten. Meer informatie staat op www.leergeld.nl of op www.kindpakket.nl. 

In bepaalde gevallen kan er een beroep worden gedaan op de kwijtscheldingsregeling voor 
de overige schoolkosten. Wanneer ouders hiervoor in aanmerking komen, kan een kind 
gebruik maken van de voorzieningen en deelnemen aan activiteiten, zonder dat er voor is 
betaald. Voor vragen kan altijd contact opgenomen worden met de administratie van het 
Dockinga College (0519-229 600 of schoolkosten@dockinga.nl). 

Kindgebonden Budget 
Sommige ouders komen in aanmerking voor een extra tegemoetkoming in de kosten voor 
kinderen tot 18 jaar: het Kindgebonden Budget. Het bestaat naast de kinderbijslag. Ouders 
die voor het Kindgebonden Budget in aanmerking komen, krijgen vanzelf bericht van de 
Belastingdienst. De Belastingdienst betaalt het Kindgebonden Budget uit. Meer informatie 
staat op www.belastingdienst.nl. 
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11. Reglementen, procedures en protocollen

11.1 Schoolongevallenverzekering

Het Dockinga College heeft een collectieve schoolongevallenverzekering afgesloten voor 
leerlingen, personeel en vrijwilligers. Deze verzekering is van kracht tijdens de schooluren 
en tijdens het van huis naar school en omgekeerd gaan, maar maximaal een uur voor 
en na schooltijd. De verzekering is eveneens van kracht voor alle activiteiten die onder 
verantwoordelijkheid van de school plaatsvinden buiten de reguliere schooltijden. 
Uitsluitend de kosten voortvloeiend uit lichamelijk letsel komen voor vergoeding in 
aanmerking. De belangrijkste verzekerde bedragen zijn:

• € 3.000,- voor kosten van geneeskundige behandeling (aanvullende voorziening);
• € 3.000,- voor kosten van tandheelkundige hulp (aanvullende voorziening);
• € 12.500,- uitkering bij overlijden.

11.2 Aansprakelijkheid en schade

Tijdens een schooljaar gebeurt het soms, dat er schade wordt toegebracht aan 
eigendommen van de school of aan een medeleerling. Als deze schade opzettelijk of door 
onvoorzichtigheid wordt aangericht, moet deze betaald worden. Kinderen van veertien 
jaar of ouder zijn persoonlijk aansprakelijk indien zij schade aan derden toebrengen. 
Kinderen jonger dan veertien kunnen zelf niet aansprakelijk worden gesteld voor schade 
aan derden. Ouders zijn dan aansprakelijk voor hun daden. Het is voor ouders van belang 
dat zij een W.A.-verzekering hebben afgesloten. De meeste verzekeringen dekken ook de 
aansprakelijkheid van de inwonende kinderen.

Het kan ook voorkomen dat “de school” schade veroorzaakt en dus aansprakelijk is. Het 
Dockinga College heeft daartoe een W.A.- verzekering afgesloten. Het gaat daarbij om 
verwijtbare schade. De school is niet aansprakelijk voor vermissing of vernieling van 
eigendommen van leerlingen door medeleerlingen of anderen.

11.3 Klachtenregeling

Voor het indienen van klachten dan wel het maken van bezwaar tegen beslissingen, gelden 
een aantal procedures. Uitgangspunt is dat alle klachten (m.u.v. klachten m.b.t. seksuele 
intimidatie en 19 ander grensoverschrijdend gedrag) intern behandeld kunnen worden. De 
klachtenregeling staat op www.dockinga.nl.

44

http://www.dockinga.nl


11.4 Privacyreglement

Bij het Dockinga College wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van leerlingen. 
In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de 
vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van 
leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen 
en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk 
is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe 
is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van 
die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met 
haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, 
zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere 
organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht 
is volgens de wet. De privacyverklaring van het Dockinga College staat op https://www.
dockinga.nl/onderwijs/over-onze-school/privacy/

Toestemmingsverklaring AVG
Om persoonsgegevens van leerlingen te gebruiken, moet het Dockinga College 
toestemming vragen van ouders (<16 jaar) en leerlingen (>16 jaar). Dit wordt gedaan via 
een digitale registratiemodule. Iedere ouder van een leerling <16 jaar en iedere leerling 
>16 jaar ontvangt een link naar deze module. De module bestaat uit vragen gericht op het 
gebruik van persoonsgegevens. Door het gebruik van een online module, kunnen ouders 
en/of leerlingen de vragen altijd aanpassen en de toestemming intrekken of verlenen.

11.5 Overgangsnormen- en rapportage

In alle opleidingen gelden regels voor de overgang naar een volgend leerjaar. Deze regels 
staan vermeld op de website www.dockinga.nl.

11.6 Reglement schorsing of verwijdering

Een leerling die bij herhaling de algemene en/of de op de locatie geldende schoolregels 
overtreedt of zich schuldig maakt aan ernstig wangedrag dat de veiligheid van leerlingen 
of personeel, dan wel een ongestoorde voortgang van het onderwijs in gevaar brengt, kan 
(eventueel op voorstel van de teamleider) door de directeur worden geschorst. Meerdere 
schorsingen kunnen leiden tot definitieve verwijdering van de school. Het besluit tot 
schorsing wordt schriftelijk aan de leerling en in geval van minderjarigheid aan zijn ouders 
meegedeeld. Indien een leerling langer dan een dag geschorst wordt, meldt de school 
dit bij de Inspectie met opgave van redenen. Een leerling wordt maximaal voor een week 
geschorst, tenzij het een schorsing betreft tijdens een procedure tot verwijdering. Voordat 
de dagelijks bestuurder een leerling definitief van school verwijdert, worden de ouders 
gehoord. Indien een leerling van school wordt verwijderd, heeft de school de plicht een 
plek te verzorgen waar de betrokken leerling verder onderwijs zal gaan volgen. Tijdens de 
procedure kan een leerling worden geschorst. 
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11.7 Pestprotocol

Het Dockinga College wil een veilige school zijn voor alle leerlingen. Er is dan ook veel 
aandacht voor het voorkomen en bestrijden van pestgedrag. In het pestprotocol staat
de aanpak met betrekking tot dit onderwerp vastgelegd. Het pestprotocol staat op
www.dockinga.nl.
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