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Korte omschrijving De Gedragsregels studenten bevatten gedragsregels voor 

studenten en de maatregelen die in geval van overtreding 

daarvan kunnen worden getroffen.   

Inleiding  

Voor de goede gang van zaken op de terreinen en in de gebouwen van de hogeschool geven de 

Gedragsregels studenten regels. De meeste regels spreken voor zich en hebben betrekking op 

fatsoenlijk gedrag jegens anderen en zaken van anderen. De regels zijn zowel van toepassing op de 

fysieke als de elektronische omgeving.   

De regels bestaan uit algemene en bijzondere gedragsregels. De bijzondere gedragsregels zijn een 

concretisering van de algemene gedragsregels, maar zijn niet uitputtend. Voor niet concreet 

geregelde situaties wordt van een student verwacht dat hij op basis van de algemene gedragsregels 

zijn gedrag bepaalt.   

Bij overtreding van de regels kunnen maatregelen worden getroffen. Dit kan een aanwijzing of een 

waarschuwing zijn, maar ook ontzegging van de toegang of beëindiging van de inschrijving voor de 

duur van maximaal een jaar en zelfs definitieve ontzegging van de toegang of beëindiging van de 

inschrijving.   

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

1 De in deze regels voorkomende begrippen hebben dezelfde betekenis als de begrippen in de 

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, tenzij uitdrukkelijk anders is 

bepaald in deze regels.  

2 In deze regels wordt voorts verstaan onder:  

a betrokkenen: studenten en werknemers van de hogeschool, zij die voor de hogeschool 

werkzaamheden uitvoeren, zij die zich bevinden op de terreinen en in de gebouwen van de 

hogeschool en zij die gebruikmaken van de voorzieningen van de hogeschool;   

b hogeschool: de Stichting NHL Stenden Hogeschool en de door deze stichting in stand 

gehouden NHL Stenden Hogeschool, betreffende alle locaties van de hogeschool;  

c ICT-faciliteiten: apparatuur, programmatuur, systemen voor elektronische informatie 

uitwisseling, gegevens, ruimtes en andere voorzieningen betreffende informatie- en 

communicatietechnologie die door de hogeschool aan studenten ter beschikking worden 

gesteld;  

d student: een student of extraneus die bij de hogeschool staat ingeschreven voor een opleiding 

van de hogeschool;  

e voorzieningen: fysieke, elektronische, waaronder ICT-faciliteiten, en overige voorzieningen 

van de hogeschool;  

f WHW: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.  

Artikel 2 Aard  

Deze regels betreffen huisregels en ordemaatregelen als bedoeld in artikel 7.57h WHW. 



 Artikel 3 Werkingssfeer en daderschap 

1 Deze regels zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze regels, van toepassing op een 

student die:   

a zich op de terreinen of in de gebouwen van de hogeschool bevindt,  

b buiten de terreinen of de gebouwen van de hogeschool deelneemt aan onderwijsactiviteiten 

of andere activiteiten van de hogeschool, of    

c gebruik maakt van voorzieningen van de hogeschool, tenzij door een daartoe bevoegde 

betreffende de bijzondere gedragsregels als bedoeld in artikel 5 uitdrukkelijk anders is 

bepaald.  

2 Deze regels zijn mede van toepassing op een student buiten de gevallen als genoemd in lid 1 

van dit artikel, indien de orde en goede gang van zaken op de terreinen en in de gebouwen 

van de hogeschool daardoor wordt verstoord.  

3 Onder het plegen van een overtreding van deze regels valt mede het doen plegen, het 

medeplegen, het uitlokken en een poging tot het plegen.   

Artikel 4 Algemene gedragsregels 

1 Wettelijke voorschriften en voorschriften hogeschool 

Een student zal de wettelijke voorschriften en de voorschriften van de hogeschool, waaronder 

de regelingen die in de bijlage van het Studentenstatuut (instellingsspecifiek deel) zijn 

vermeld, naleven en de door of namens het College van Bestuur gegeven aanwijzingen en 

instructies opvolgen.  

2 Maatschappelijke zorgvuldigheid 

Een student zal niet in strijd handelen met hetgeen in het maatschappelijk verkeer passend is. 

3 Grondslag en doelstellingen  

Een student zal de grondslag en de doelstellingen van de hogeschool respecteren en geen 

gegronde vrees oproepen dat hij daaraan in ernstige mate afbreuk doet en daaraan niet in 

ernstige mate afbreuk doen.  

4 Rechten   

Een student zal geen inbreuk maken op een recht van de hogeschool of betrokkenen, 

waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten.  

5 Voorkomen schade en hinder  

Een student zal de hogeschool en betrokkenen, met inbegrip van de goederen die hen 

toebehoren, geen schade toebrengen, niet blootstellen aan een maatschappelijk 

onaanvaardbaar risico op schade en niet maatschappelijk onaanvaardbaar hinderen.  

6 Omgangsnormen en fatsoensregels  

Een student zal zich gedragen naar de algemeen gebruikelijke omgangsnormen en 

fatsoensregels zowel in een fysieke als een elektronische omgeving.  

7 Orde en goede gang van zaken 



  Een student zal de orde en de goede gang van zaken op de terreinen en in de gebouwen van 

de hogeschool niet verstoren of dreigen te verstoren.  

  

8 Faciliteiten  

   Een student zal de faciliteiten van de hogeschool, waaronder de ICT-faciliteiten, uitsluitend 

gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld.  

  

9 Regels andere instellingen  

  Een student zal indien activiteiten bij een andere instelling dan de hogeschool plaatsvinden als 

bedoeld in artikel 3 lid 1 onder b, de op de terreinen en in de gebouwen van deze instelling 

geldende regels naleven en de door personen van deze instelling gegeven aanwijzingen 

opvolgen.  

  

Artikel 5 Bijzondere gedragsregels  

  

1   Parkeren  

a Een student zal een voertuig bij de gebouwen van de hogeschool parkeren op een daarvoor 

bestemde plaats.   

b Een student zal een fietsenstalling van de hogeschool uitsluitend gebruiken voor tijdelijke 

stalling van een daartoe bestemd voertuig voor een aaneengesloten periode van maximaal 

twee maanden.     

  

2 Verplaatsen  

  Een student zal zich binnen de gebouwen van de hogeschool uitsluitend te voet verplaatsen, 

tenzij hij vanwege een functiebeperking genoodzaakt is zich op een andere wijze te 

verplaatsen.  

  

3 Roken  

   Een student zal binnen de gebouwen en op de terreinen van de hogeschool niet roken.  

  

4 Alcohol  

a Een student zal op de terreinen en binnen de gebouwen van de hogeschool geen 

alcoholhoudende drank verkopen, afleveren of verstrekken, tenzij dit plaatsvindt als 

leerwerkactiviteit van zijn opleiding.  

b Een student zal op de terreinen en binnen de gebouwen van de hogeschool geen 

alcoholhoudende drank gebruiken, uitgezonderd binnen de daartoe door de hogeschool 

aangewezen horecalokaliteiten.   

c Een student zal niet onder invloed van alcohol verkeren.  

d  Een student die de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt, zal geen alcohol nuttigen.  

  

5   Drugs  

a Een student zal geen middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I en lijst II dan 

wel aangewezen krachtens artikel 3a lid 5 van de Opiumwet aanwezig hebben, produceren, 

verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren of gebruiken.  

b Een student zal niet onder invloed van een middel als bedoeld in lid 1 van dit artikel verkeren.  



c De onderdelen a en b van dit artikel zijn niet van toepassing indien een student een middel 

aanwezig heeft, gebruikt of onder invloed daarvan verkeert op grond van een medisch 

voorschrift.   

   

6 Wapens en munitie  

   Een student zal geen wapens en munitie als bedoeld in de Wet wapens en munitie dragen, 

produceren, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren of gebruiken.  

  

7 Identificatie  

   Een student zal binnen de gebouwen en op de terreinen van de hogeschool op eerste verzoek 

van een werknemer van de hogeschool en de overige personen die door de hogeschool 

daartoe zijn aangewezen een geldig identiteitsbewijs als bedoeld in de Wet op de 

identificatieplicht tonen. Bij het verzoek wordt de reden daartoe vermeld.  

  

8 ICT-toegangscodes  

a Een student zal een door de hogeschool verstrekte toegangscode voor ICT-faciliteiten 

uitsluitend zelf gebruiken en geheimhouden. Een student is aansprakelijk voor het gebruik van 

ICT-faciliteiten onder zijn toegangscode totdat hij bij de hogeschool heeft gemeld dat zijn 

toegangscode door een ander wordt gebruikt of is gebleken dat zijn toegangscode niet door 

hem kan zijn gebruikt.  

b Een student zal geen toegangscode van een ander gebruiken.  

   

9 ICT-faciliteiten   

a  Een student zal ICT-faciliteiten niet storen, overbelasten of op andere wijze de functionaliteit 

of stabiliteit daarvan verstoren.  

b Een student zal van ICT-faciliteiten de beveiliging niet uitschakelen, wijzigen of vermijden.  

c Een student zal geen malware, waaronder virussen of spam, maken, verspreiden of op 

andere wijze verwerken met de ICT-faciliteiten van de hogeschool.  

d  Een student zal geen software installeren op de ICT-faciliteiten van de hogeschool of 

software van de ICT-faciliteiten van de hogeschool kopiëren.   

e Een student zal bij het gebruik van de ICT-faciliteiten geen overlast of hinder veroorzaken voor 

andere gebruikers of derden.  

f Een student zal geen aanstootgevende, bedreigende, gewelddadige, beledigende, 

discriminerende, pornografische, racistische, xenofobische informatie of andere informatie die 

in strijd is met de openbare orde en de goede zeden downloaden, bewaren, bewerken, 

verspreiden of op een andere wijze verwerken met of via de ICT-faciliteiten van de 

hogeschool.   

  

10  Kleding  

a Een student zal geen kleding dragen die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat 

alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar maakt.  

b Een student zal de kledingvoorschriften van de opleiding naleven die in het studentenstatuut 

(opleidingsspecifiek deel) zijn vermeld.   

  

10 Beeld- en geluidsopnames en muziek  



a  Een student zal geen beeld- of geluidsopnames van onderwijsactiviteiten maken zonder 

de uitdrukkelijke toestemming van de docent.   

b Een student zal op de terreinen en in de gebouwen van de hogeschool geen beeld- en 

geluidsopnames maken van personen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken 

personen.  

c Een student zal op de terreinen en in de gebouwen van de hogeschool geen muziek ten 

gehore brengen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de docent.  

  

12 Uitingen   

Een student zal op de terreinen en in de gebouwen van de hogeschool geen uitingen 

aanplakken, ophangen, neerleggen of op andere wijze verstrekken met uitzondering op de 

daarvoor bestemde plaatsen waarbij hij de overige regels in acht zal nemen.   

  

13 Ruimtes en meubilair  

a  Een student zal ruimtes en meubilair op de terreinen en in de gebouwen van de 

hogeschool uitsluitend gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor deze zijn bestemd.  

b  Een student zal geen eigen meubilair of meubilair van derden meenemen, plaatsen en 

achterlaten op de terreinen en binnen de gebouwen van de hogeschool.  

c  Een student zal geen eigen zaken of zaken van derden aansluiten op het elektriciteitsnetwerk 

van de hogeschool met uitzondering van gebruikelijke aansluitingen voor ICT-apparatuur.  

  

14  Servies en afval  

a  Een student zal door hem gebruikt servies, bestek en dienbladen van de hogeschool 

achterlaten op de daarvoor bestemde plaatsen op de terreinen en in de gebouwen van de 

hogeschool.    

b  Een student zal eigen afval meenemen of achterlaten op de daarvoor bestemde plaatsen op 

de terreinen en in de gebouwen van de hogeschool.  

  

15 Dieren  

  Een student zal geen (huis)dieren meenemen in de gebouwen van de hogeschool met 

uitzondering van een geleide of assistentie hond die hij vanwege een functiebeperking dient te 

gebruiken.    

  

16 Kinderen  

  Een student zal kinderen beneden de 12 jaar uitsluitend onder zijn permanente begeleiding de 

terreinen en gebouwen van de hogeschool laten betreden.   

  

17 Calamiteiten, milieu en veiligheid  

a  Een student zal uitgangen en nooduitgangen niet blokkeren.    

b Een student zal in geval van calamiteiten de aanwijzingen van een bedrijfshulpverlener 

opvolgen.  

c Een student zal de veiligheid en gezondheid van personen niet in gevaar brengen.  

d Een student zal voorzieningen en middelen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid 

van personen en het milieu gebruiken en instructies daarvoor naleven.  

 



 Artikel 6 Handhaving   

1 Werknemers van de hogeschool en overige personen die door het College van Bestuur 

daartoe zijn aangewezen, zijn bevoegd tot handhaving van deze regels.  

2 Een persoon als bedoeld in lid 1 van dit artikel is bevoegd tot het vastleggen van een 

overtreding en het in beslag nemen van zaken waarmee de overtreding is gepleegd ten 

behoeve van het treffen van een maatregel als bedoeld in artikel 7.  

  

Artikel 7 Maatregelen  

1  Het College van Bestuur kan in geval naar zijn oordeel een student een of meer van deze 

regels heeft overtreden een van de volgende maatregelen treffen:    

a  de student een aanwijzing geven;   

b  de student een waarschuwing geven;   

c  de student de toegang tot de terreinen, de gebouwen en de voorzieningen van de hogeschool  

geheel of gedeeltelijk ontzeggen voor de tijd van ten hoogste een jaar of zijn inschrijving 

beëindigen voor de tijd van ten hoogste een jaar;   

d de student de toegang tot de hogeschool definitief ontzeggen of zijn inschrijving definitief 

beëindigen in geval de student ernstige overlast op de terreinen en in gebouwen van de 

hogeschool heeft veroorzaakt en deze overlast ook na aanmaning door het College van 

Bestuur niet heeft gestaakt;  

e na een gegeven waarschuwing of aanwijzing, op kosten van de student, door feitelijk 

handelen optreden tegen hetgeen in strijd met een regel is of wordt gedaan, gehouden of 

nagelaten.   

2 Het College van Bestuur kan in verband met de veiligheid, de bereikbaarheid van de 

voorzieningen, het vrijhouden van door overheidsinstanties aangewezen gebieden op de 

terreinen en in de gebouwen van de hogeschool en in andere gevallen waarin daartoe een 

dringende reden bestaat, onmiddellijk door feitelijk handelen optreden tegen hetgeen in strijd 

met een regel is of wordt gedaan, gehouden of nagelaten.  

3 Voordat het College van Bestuur een maatregel op grond van lid 1 onder a, b, c en d van dit 

artikel treft, stelt hij de student in de gelegenheid te worden gehoord.  

4 Het College van Bestuur kan aan een maatregel op grond van lid 1 onder b en c een of meer 

voorwaarden verbinden.  

5 In geval naar het oordeel van het College van Bestuur een of meer van deze regels zijn 

overtreden of daarvan een gegrond vermoeden bestaat, kan het College van Bestuur een 

voorlopige voorziening, waaronder een ordemaatregel, treffen, zo nodig zonder de student in 

de gelegenheid te hebben gesteld te worden gehoord. Het College van Bestuur stelt de 

student zodra daartoe gelegenheid bestaat in de gelegenheid te worden gehoord.  

  

Artikel 8 Rechtsmiddelenverwijzing  

In een besluit op grond van deze regels wordt aangegeven door wie, binnen welke termijn en bij welk 

orgaan bezwaar kan worden gemaakt.   

  

Artikel 9 Strafbaar feit  

Het College van Bestuur kan ingeval een student wordt verdacht van het begaan van een strafbaar 

feit daarvan aangifte of klachte doen.  

  



Artikel 10 Aansprakelijkheid  

Een student is jegens de hogeschool aansprakelijk voor de schade die als gevolg van zijn handelen of 

nalaten in strijd met deze regels is ontstaan.  

  

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel  

1 Deze regels treedt in werking op 1 augustus 2020.  

2 Deze regels wordt aangehaald als: Gedragsregels studenten.  


