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KERNWAARDEN, 
    GEDRAGS- & 
             HUISREGELS
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KERNWAARDEN
VISTA college kent 4 kernwaarden die de basis zijn voor 
het handelen van deelnemers/ studenten, medewerkers, 
leidinggevenden en bestuur:

RESPECTVOL, 
SAMEN, 
NIEUWSGIERIG, 
ONDERNEMEND

Gedragsregels en huisregels komen voort uit deze 

kernwaarden. Nagenoeg alle activiteiten die we ontplooien 

doen we samen, met elkaar. We zorgen dus ook samen voor 

een veilige, professionele en schone schoolomgeving. Samen 

ergens voor staan is een grondhouding van iedereen die 

onderdeel uitmaakt van VISTA college. Dat doen we respectvol, 

met aandacht voor ieder individu en met aandacht voor de 

verschillen die er zijn.
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GEDRAGSREGELS
In het gedrag van onze studenten en 
medewerkers komen de kernwaarden van 
VISTA college tot uiting:

1  We gaan ongewenst gedrag tegen

• Ik vertoon geen intimiderend gedrag vanuit kennis, positie, functie, hiërarchie of geslacht

• Ik val niemand fysiek of psychisch lastig, bedreig niemand

• Ik onthoud me van discriminatie, racisme, (seksuele) intimidatie, agressie of geweld

2  We gaan met respect met elkaar om

• Ik treed medewerkers, leidinggevenden en studenten eerlijk open en beleefd tegemoet

• Ik heb aandacht en tijd voor anderen

• Ik houd rekening met cultuurverschillen

• Ik respecteer de zelfbeschikking, identiteit, opvattingen en de levensruimte van anderen

• Ik ben me me bewust van de afhankelijkheidspositie van studenten ten opzichte van 
docenten

• Ik praat met de ander en niet over de ander

• Ik respecteer andermans eigendommen en omgeving

• Conflicten los ik op een geweldloze manier op

3  We werken en leren professioneel en veilig

• Samen zijn we verantwoordelijk voor een goede, veilige sfeer in de klas en het gebouw

• Ik ga met een positieve en waarderende manier om met studenten en medewerkers van 
VISTA college

• Ik stel me kwetsbaar op en mag fouten maken en creëer ruimte om daarvan te leren

• Ik vraag om feedback, sta open voor constructieve kritiek en hoef niet bang te zijn dat 
kritiek geven wordt bestraft

• Zelf geef ik het goede voorbeeld en neem verantwoordelijkheid voor mijn gedrag en mijn 
handelen

• Ik ben transparant in het maken van keuzes en in de besluitvorming.

• Studenten en collega’s bij VISTA college spreek ik aan op ongewenst gedrag

• Voor mij geldt: “afspraak is afspraak”

4  We handelen integer, verantwoordelijk en gezond

• Ik houd rekening met de belangen en privacy van studenten, collega’s en andere relaties

• Ik meld misstanden

• Ik gebruik bij VISTA college geen alcohol of drugs of andere verdovende middelen

• Ik heb oog voor de gezondheid van alle gebruikers van de gebouwen en houd me aan 
speciale voorschriften in verband met mijn eigen gezondheid en die van anderen

• Ik zorg ervoor dat bij mijn gebruik van sociale media studenten, medewerkers of VISTA 
college niet worden geschaad
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HUISREGELS
Algemeen

• Studenten van VISTA college dienen aanwijzingen die door het bevoegd 
personeel van VISTA college worden gegeven, op te volgen. VISTA college zal 
alle huisregels handhaven in overeenstemming met het bepaalde in artikel 11, 
12 en 27 van het Studenten Statuut VISTA college.

Gebouwen

1. Samen zijn we als gebruikers van het gebouw verantwoordelijk voor 
gastvrijheid en een veilige omgeving

2. Alle schoolgebouwen en terreinen van VISTA college zijn rookvrij

3. Het gebruik van alcohol of drugs en het bezit van wapens zijn niet toegestaan 
in de gebouwen of op het schoolterrein

4. Discriminatie, pestgedrag, agressie, schelden of (seksuele) intimidatie wordt 
niet getolereerd

5. We zorgen er samen voor dat de school netjes blijft en ruimen afval op

6. Eten en drinken doen we alleen op daarvoor bestemde plaatsen

7. Parkeren (auto, bromfietsen, scooters of fietsen) doen we alleen op de daarvoor 
aangegeven plekken

8. Je kunt je altijd identificeren met je schoolpas

9. Het is niet toegestaan elektrische apparatuur aan te sluiten anders dan je 
laptop, tablet of mobiele telefoon

10. Laat geen waardevolle spullen in het gebouw achter. Diefstal van privéspullen 
is niet verzekerd bij VISTA college

11. Het toebrengen van schade aan gebouw, inventaris of bezittingen van derden 
worden verhaald op degene die de schade veroorzaakt

Gedrag en kleding

• In je kleding en uiterlijk toon je respect voor de ander en houd je rekening 
met eisen van hygiëne en veiligheid in het algemeen en (voor zover van 
toepassing) binnen beroepspraktijkvorming in het bijzonder. In het belang van 
de communicatie, als essentieel onderdeel van het leerproces, en in het belang 
van de veiligheid in de gebouwen, geldt een verbod op het dragen van gezicht 
bedekkende kleding of helmen.

• Je bent gedurende de praktijklessen verplicht de noodzakelijke beroeps- 
of beschermende kleding te dragen zoals een stofjas, een jasschort, 
bouwplaatshelm, veiligheidsbril, veiligheidsschoenen. De veiligheid van jou en 
anderen staat voorop. De docent/instructeur kan aanwijzingen en toelichting 
geven over de Arborichtlijnen in jouw beroep.

• Tijdens sportlessen is sportkleding vereist.
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