
Gedragscodes voor studenten bij colleges 
Colleges zijn een belangrijk onderdeel van het onderwijs in het huidige 
curriculum. Om de kwaliteit van dit onderwijs zo hoog mogelijk te stellen, 
gelden de volgende gedragscodes voor studenten: 
 

1. De student dient op tijd te komen. Indien dit onverhoopt niet het geval 
is, dient de student gebruik te maken van de achteringangen. Om dit 
mogelijk te maken zorgt de student dat ook de voorste plaatsen zoveel 
mogelijk worden benut, zodat studenten die te laat komen makkelijk, 
stil en snel achteraan kunnen aansluiten. 

2. Door aanwezigheid bij colleges verplicht de student zichzelf tot het 
tonen van interesse en betrokkenheid. Gedragingen of handelingen die 
niet rechtstreeks uit het beoogde doel van het college voortkomen 
worden niet geaccepteerd. 

3. De student wordt gevraagd etens- en drankwaren met name in de 
pauzes te nuttigen. 

4. De student draagt er zorg voor dat zijn/haar gsm uitstaat. 
 
De student kan bij het in gebreke blijven op bovenstaande worden 
aangesproken door medestudenten en docenten. 
Indien volhardend in zijn gedrag kan de student – in het belang van het 
onderwijs – de verdere toegang tot de colleges worden ontzegd. 
 
 
 
Gedragscodes voor docenten bij colleges 
Colleges zijn een belangrijk onderdeel van het onderwijs in het huidige 
curriculum. Om de kwaliteit van dit onderwijs zo hoog mogelijk te stellen, 
gelden de volgende gedragscodes voor docenten: 
 

1. De docent draagt er zorg voor dat de colleges op de volgens het 
rooster aangegeven tijden aanvangen en eindigen. Wijzigingen in het 
rooster dienen tijdig bekend gemaakt te worden aan de studenten. 

2. De docent geeft prioriteit aan het onderwijs tijdens het college. 
3. De docent geeft de student de mogelijkheid tot het stellen van vragen 

en het inzien van de gegeven presentatie. 
4. De docent ziet toe op de naleving van de ‘Gedragscodes voor 

studenten bij colleges’. 
 
De docent kan bij het in gebreke blijven op bovenstaande worden 
aangesproken door studenten en collegae docenten. 
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