Gedragscode studiereizen en introweek
Beste studenten,
Vanuit Studievereniging Technische Bedrijfskunde willen wij een waardevolle bijdrage leveren aan de
ervaring als student op de Hogeschool Inholland Alkmaar. Onze visie is dan ook om een
toonaangevende toevoeging te worden voor de opleiding en voor de studenten. In onze missie staat
dat wij de kennis willen verruimen, het netwerk willen verbreden en willen voorzien in gezellige
activiteiten. Dit alles lukt alleen als wij dit samen doen; samen met de docenten, studenten en
bedrijven.
Tijdens de studiereizen en de introductieweek is het de bedoeling om teambuilding activiteiten uit te
voeren om zo je toekomstige studiegenoten te leren kennen. Dit gebeurd door leuke sportieve
activiteiten en door gezelligheid in de kroeg ’s avonds. Als wij dit elk jaar opnieuw willen voortzetten
zullen wij er gezamenlijk voor moeten zorgen dat we het netjes houden. Dat wil zeggen: drink een
borrel, maak een geintje naar elkaar, maar behoud respect voor alles en iedereen.
In de gedragscode die je nu voor je hebt staan gedragsregels. Deze regels zijn in alle redelijkheid
beoordeeld en dienen te worden nageleefd.
Neem de tijd om deze regels aandachtig door te lezen, zodat je op de hoogte bent van wat er
verwacht wordt van jou tijdens de reizen.
Laten wij als uitgangspunt nemen dat wij er gezamenlijk voor zorgen dat ook deze
introweek/studiereis wederom een gezellig verloop kent. Geniet!

Namens Studievereniging Technische Bedrijfskunde,
Het bestuur

VERKORTE ARTIKELEN:
Artikel:
1)
De bedrijfscode geldt voor de studenten, begeleiders, organisatieleden, het bestuur van
Studievereniging Technische Bedrijfskunde en voor aanwezige docenten van Hogeschool Inholland.
2)
De studenten, begeleiders, organisatieleden, het bestuur van Studievereniging Technische
Bedrijfskunde en aanwezige docenten van Hogeschool Inholland zijn verplicht om zich zorgvuldig,
integer en maatschappelijk verantwoord te gedragen.
3)
Alle transacties die namens de studievereniging worden aangegaan, worden op de juiste
wijze, inzichtelijk en controleerbaar, vastgelegd in de administratie. Als er geen betalingsbewijs
overhandigt kan worden aan de penningmeester, kunnen gemaakte kosten niet gedeclareerd
worden.
4)
Alleen met toestemming van de organisatoren en/of het bestuur mogen aanwezigen
afwijken van deze gedragscode.
5)
Wanneer een student op de hoogte is van een overtreding van de gedragscode door andere
studenten, dan dient hij of zij dit te melden aan de organisatie. Uitlokking tot overtreding moet
eveneens worden gemeld.
6)
De organisatie/het bestuur zal bij overtreding van deze gedragscode tot sancties overgaan
die, afhankelijk van de ernst van het geval, kunnen variëren van het gedwongen binnen moeten
blijven, ontbijt verzorgen voor jouw gehele groep, op eigen kosten naar huis gestuurd worden, een
alcoholverbod, uitsluitsel van deelname aan toekomstige studiereizen en/of activiteiten en het niet
toekennen van te verdienen EC’s.
7)
De studenten, begeleiders, organisatieleden, het bestuur van Studievereniging Technische
Bedrijfskunde en aanwezige docenten van Hogeschool INHolland zijn verplicht om de
introductiebijeenkomst bij te wonen die plaatsvind voorafgaand aan de introductieweek en/of
studiereis. Tijdens deze bijeenkomst zal de organisatie uitleg geven met betrekking tot de geplande
reis en bijbehorende bijzonderheden, aandachtspunten en geldende regels.
8)
Indien een bepaalde gedraging of voorval niet in deze code is beschreven, maar mogelijk wel
in strijd is met de geest van de gedragscode, beslist de organisatie over de toepasselijkheid van de
code en adviseert zij de Studievereniging en/of docenten, zo nodig, tot sancties over te gaan.
9)Van studenten wordt verwacht dat ze geen uitlatingen doen die schadelijk zijn voor de
medestudent, de Hogeschool INHolland en/of de Studievereniging Technische Bedrijfskunde.
10)Van studenten wordt verwacht dat ze geen drugs gebruiken en/of in het bezit zijn van wapens.
Deze regel geld eveneens voor softdrugs zoals wiet en hasj.
11)
Van studenten wordt verwacht dat ze geen overmatig alcohol gebruiken. Dat wil zeggen: er
treden sancties in werking bij braken, flauwvallen, bewusteloos raken, vertonen van agressie, niet
meer op eigen kracht kunnen lopen, niet meer verstaanbaar kunnen maken, andermans
eigendommen kapotmaken, vandalisme en/of niet meer kunnen fietsen. Daarbij is bepaald dat
tijdens etenstijd de eerste alcoholische dranken genuttigd worden. Wordt er overdag alcohol
genuttigd; dan volgt er tevens een gepaste sanctie. Het is wel toegestaan om gedurende de dag
alcohol te kopen bij een supermarkt en deze alvast in de koelkast te plaatsen.
12)
Tijdens een buitenlandse studiereis is elke student verplicht een reisverzekering te hebben
afgesloten. De Studievereniging zal collectief een reisverzekering afsluiten voor diegene die dat
wensen. Daarvoor dient de student tijdig de juiste informatie beschikbaar te stellen aan de
organisatie van de studiereis. Mocht de student zelf in het bezit zijn van een geldige reisverzekering,
dan moet deze informatie tijdig bekend zijn bij de organisatieleden van de studiereis.
13)
Op Terschelling wordt iedere student ingedeeld in een groep van circa 8-10 personen
inclusief begeleider. Iedere groep krijgt T-shirts met het logo van een van de sponsoren van de
Studievereniging Technische Bedrijfskunde. De sponsor is tevens de naam van het groepje. Het is
verplicht dit T-shirt te dragen bij het doen van de activiteiten, zodat de groepen herkenbaar zijn en
om het competitie-element erin te houden.

14)
De begeleider van elk groepje is verplicht om een Whatsapp-groepsgesprek aan te maken en
iedere student van zijn/haar groepje aan deze Whatsappgroep toe te voegen. Als een groepslid
afwezig is, of uit het zicht van de begeleider wilt gaan, zonder dat het mogelijk is dit persoonlijk te
melden, dan dient hij/zij dit in het Whatsapp-gesprek te melden, zodat de begeleider te aller tijde
kan terugvinden waar iedere student van zijn/haar groepje zich bevindt.
15)
De begeleider is ten alle tijden verantwoordelijk voor zijn/haar groepje en moet op elk
willekeurig moment weten waar ieder groepslid zich bevind. Bij afwezigheid van de begeleider is de
groep verantwoordelijk voor elkaar. Het is daarom van belang dat iedereen gezamenlijk op pad gaat.
16)
Het afmelden voor een studiereis moet uiterlijk één week voor aanvang van de studiereis
geschieden. Mocht een onverwachte situatie dwingen tot afzegging binnen één week voor aanvang
van de studiereis, zal het volledig verschuldigde bedrag alsnog in rekening gebracht worden.

VOLLEDIGE TEKST:
1.
Toepasselijkheid
De organisatie, studenten, bestuursleden en docenten, zijn zich bewust van de gedragscode, die in
het leven is geroepen om extra duidelijkheid in de normen en waarden aan te geven die wij hebben
opgesteld.
2.
Organisatie
Het bestuur heeft een organisatie samengesteld. De organisatie van de introweek/studiereis houdt
toezicht op de naleving van de gedragscode en heeft, mede, een functie als adviseur binnen
Studievereniging Technische Bedrijfskunde. Wanneer de medestudenten/begeleiding/organisatie
een overtreding of een poging tot bespeuren, wordt dit gemeld aan de organisatie/bestuur/docenten
en deze neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht over de gemelde zaken. Hij ziet erop toe
dat de aanwezigen de verplichtingen nakomen die uit de gedragscode voortvloeien. De organisatie is
gebonden aan het oordeel dat de meldgever daarover geeft. Meldingen van overtredingen legt de
Organisatie schriftelijk vast. Het bestuur behandelt de meldingen van klachten vertrouwelijk en
garandeert de privacy van degene die de melding doet. De Organisatie heeft de bevoegdheid om te
beslissen dat de gedragscode van toepassing is op een gedraging die, ofschoon niet of niet letterlijk
in de gedragscode is omschreven, behoort tot haar strekking.
3.
Onrechtmatig handelen
De studenten dienen zich te onthouden van :
I.
Gedragingen die strijdig zijn met het Europese- en Nederlandse rechtssysteem.
II.
Gedragingen op grond waarvan een student kan worden uitgesloten van deelname van
toekomstige reizen/activiteiten.
III.
Andere strafbare gedragingen in het verkeer met omgeving.
Afspraak is afspraak en afspraken worden ten alle tijden nagekomen. De Studievereniging weigert
pertinent in discussie te gaan met studenten, als deze zouden leiden tot het omzeilen of overtreden
van wetten en regels.
4.
Vastleggen gegevens
Alle transacties die personen namens de Studievereniging aangaan, worden op de juiste wijze
vastgelegd in de administratie volgens de wettelijke richtlijnen en de geldende procedures. De
administratie dient volledig, juist en transparant te zijn.
5.
Gebruik van middelen/wapens
Het gebruik van drugs en/of wapens is niet toegestaan. Alle zaken die in strijd zijn het Europese- en
Nederlandse rechtssysteem zijn tijdens de introweek/studiereis verboden. Dit geld eveneens voor
softdrugs, zoals wiet/hasj.
6.
Melding van overtredingen en sancties
Iedere persoon is verplicht overtredingen van de gedragscode door andere aanwezigen, ongeacht
diens functie/rol, te melden aan de organisatie/bestuur. Uitlokking tot overtreding door een
medestudent of iemand van buitenaf dient eveneens gemeld te worden. De melding wordt
vertrouwelijk behandeld en de privacy wordt gegarandeerd. Een melding wordt zeker niet
beschouwd als klikken maar als bijdrage aan de gezelligheid, integriteit en respect voor de
medemens.
7. Sancties
De gedragscode is geen vrijblijvende zaak. De organisatie/het bestuur zal bij overtreding van deze
gedragscode tot sancties overgaan. Afhankelijk van de ernst van de overtreding van de gedragscode

kunnen de sancties variëren van het gedwongen binnen moeten blijven, ontbijt verzorgen voor jouw
gehele groep, op eigen kosten naar huis gestuurd worden, een alcoholverbod, uitsluitsel van
deelname aan toekomstige studiereizen en/of activiteiten en het niet toekennen van te verdienen
EC’s. Laatst genoemde sanctie zal bijvoorbeeld worden toegepast bij bewezen en opzettelijke
overtreding van de gedragscode of bij bewezen opzettelijke strafbare gedragingen in het verkeer met
de medemens.
8. Compliance programma
De organisatie organiseert een activiteitenprogramma om studenten elkaar te laten leren kennen.
Studenten zijn verplicht hieraan deel te nemen. Na afloop van de introweek/studiereis zal de
organisatie en het bestuur van de Studievereniging evalueren en regels bijstellen voor de volgende
editie.
9. Onvoorziene gevallen
Wanneer een bepaalde gedraging niet in deze code is omschreven, maar mogelijk wel in strijd is met
de geest van de gedragscode, beslist de organisatie/het bestuur over de toepasselijkheid van de code
en adviseert hij zo nodig tot sancties over te gaan.
10.
Social Media:
Door het gebruik van Social Media kan de reputatie van de Studievereniging, Hogeschool INHolland
en/of de medemens worden beïnvloedt. Dit kan ook onbewust gebeuren. Van alle personen wordt
verwacht dat ze geen uitlatingen doen die schadelijk zijn voor de Studievereniging, Hogeschool
INHolland en/of de medemens.
11.
Alcohol
Gedurende de Introductieweek heerst er strenge controle op het gebruik van alcohol. ’s Ochtends en
gedurende de dag is het verboden om alcohol te nuttigen. Het eerste moment waarop dit toegestaan
is, is tijdens het avondeten. Het wordt verwacht dat gedurende de avond een bepaalde hoeveelheid
alcohol wordt genuttigd waarbij de persoon de volgende ochtend in staat is om actief deel te kunnen
nemen aan activiteiten. Het is wel toegestaan om gedurende de dag alcohol in te slaan en in de
koelkast te plaatsen. Er worden strenge sancties getroffen bij het overtreden van de volgende regels
met betrekking tot alcohol en alcoholgebruik:
- Braken;
- Flauwvallen;
- Bewusteloos raken;
- Vertonen van agressie en/of vechten;
- Niet meer op eigen kracht kunnen lopen;
- Niet meer verstaanbaar kunnen maken;
- Andermans eigendommen kapotmaken;
- Vandalisme;
- Niet meer kunnen fietsen;
- Overdag alcohol nuttigen.
11.
Sancties
Bij het overschrijden van de gedragscode zijn leden van de organisatie, begeleiding en docenten
bevoegd om sancties op te leggen. Opgelegde sancties worden bepaald aan de hand van de ernst van
de overtreding en kunnen tevens variëren. Sancties die kunnen worden opgelegd zijn het verzorgen
van het ontbijt voor alle aanwezigen, een alcoholverbod voor bepaalde tijd, een uitgaansverbod voor
één of meerdere avonden, uitsluiting deelname vervolgactiviteiten van de opleiding of
studievereniging, het wegsturen van de reislocatie waarbij de terugreis op eigen kosten is en ten
slotte het niet verkrijgen van gestelde studiepunten waardoor een vervangende opdracht gemaakt
zal moeten worden, of deelname aan de activiteit het volgende studiejaar verplicht is. s

