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Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste «Roepnaam»,  

 

Via deze brief wil ik u op de hoogte brengen van de actuele stand van zaken van de 
Klippertocht. Dit om te voorkomen dat er beeldvorming ontstaat die afbreuk doet aan de 
feitelijke situatie. 

Traditiegetrouw organiseert het Valuascollege de Klippertocht voor de eindexamenleerlingen 
van havo en vwo. Uit eigen ervaring weet ik dat dit een geweldige belevenis is en dat dit een 
mooie afsluiting vormt van hun schooltijd op het Valuascollege. Ook dit jaar wordt deze 
activiteit weer georganiseerd en wordt op korte termijn de inschrijving geopend. 

De omstandigheden waaronder de tocht plaatsvindt zijn echter aan verandering onderhevig. 
Met name de nieuwe wetgeving inzake alcoholgebruik en de veranderende maatschappelijke 
opvatting daarover, hebben bij de directie geleid tot een andere opvatting over het wel of niet 
toestaan van alcohol tijdens binnen- en buitenschoolse activiteiten die georganiseerd worden 
onder verantwoordelijkheid van de school. Op dit moment is het standpunt van de directie 
dat er geen alcohol mag worden gebruikt door alle (dus ook 18+) leerlingen bij alle 
activiteiten die georganiseerd worden onder de vlag van het Valuascollege. 

Het toeval wil dat aan het begin van dit schooljaar binnen onze medezeggenschapsraad een 
start is gemaakt met de periodieke evaluatie van het leerlingenstatuut. Binnen dit statuut 
worden de rechten en plichten van onze leerlingen geregeld. Dus ook alles met betrekking 
tot het gebruik van alcohol. 

Op dit punt hebben twee leerlingen het initiatief genomen om in het kader van hun 
profielwerkstuk het standpunt van de directie inzake alcohol voor te leggen aan een 
onafhankelijke partij, in dit geval het bekende tv-programma De Rijdende Rechter. Centraal 
daarbij staat de vraag of een school in haar statuut verder mag gaan dan de wet met 
betrekking tot het gebruik van alcohol. Als schoolleiding hebben we, mede als erkenning en 
waardering voor dit initiatief, besloten hierin mee te gaan. Concreet betekent dit dat de 
komende weken opnames gemaakt worden en dat er eind januari 2015 een voor beide 
partijen, leerlingen en directie, bindende uitspraak komt. Dit wordt uitgezonden op televisie 
en dat is allemaal best wel spannend. 



 

 

Het probleem dat nu ontstaat is dat leerlingen een keuze moeten maken wat betreft 
deelname aan de Klippertocht terwijl de voorwaarden waaronder ze deelnemen mogelijk 
veranderen en ook pas eind januari bekend zijn. Hierover is de afgelopen weken veel 
verwarring ontstaan bij leerlingen. Ook circuleerde het gerucht dat de tocht niet zou 
doorgaan. Met deze brief probeer ik deze verwarring weg te nemen. 

Zoals reeds aangegeven wordt de inschrijving op korte termijn opengesteld en vinden de 
voorbereidingen voor de Klippertocht 2015 gewoon plaats. Het is van belang dat dit nu 
gebeurt omdat bij een opstart in februari de tocht niet meer te organiseren is. De boten zijn 
dan niet meer beschikbaar. De bindende uitspraak van de rechter zal uiteindelijk de condities 
bepalen waaronder die tocht zal plaatsvinden. 

Om die reden wil de directie voor de leerlingen de mogelijkheid openhouden om een 
inschrijving op basis van (voor hen onwelgevallige) condities eventueel te annuleren. Daarbij 
bieden we aan het risico van het dan niet terugkrijgen van het inschrijfgeld (voorheen € 100,-
) te beperken door het inschrijfgeld te verlagen tot € 50,- . Wanneer een leerling zich na het 
besluit van de rechter wil terugtrekken dan kan dat. De prijs die dan wordt betaald is dus € 
50,- . De school neemt alle reeds gemaakte kosten (bijvoorbeeld annuleringskosten en 
boetes) op zich. Op deze manier proberen we maximaal tegemoet te komen aan de 
genoemde onzekerheid. 

Tot slot spreek ik de oprechte wens uit dat eenieder de uitspraak van de rechter ook 
accepteert, wat de gevolgen daarvan ook zijn. Vanzelfsprekend informeer ik u zodra de 
uitspraak bekend is. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Valuascollege, 

 
drs. H. Oostdam 
Campusdirecteur 
 


