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Gedragscode voor studenten van de Faculteit Geesteswetenschappen 
 

1. Inleiding 
Het devies van de Universiteit Leiden Praesidium Libertatis (“Bolwerk van de vrijheid”) betekent dat we ons 
inspannen om te werken aan een veilige en inclusieve leer- en werkomgeving, die uitnodigt tot academisch 
onderzoek en de vrije uitwisseling van ideeën. Om zo'n omgeving te creëren verwacht de Faculteit 
Geesteswetenschappen van haar studenten dat zij verantwoordelijkheid nemen voor iedere vorm van gedrag 
die verband houdt met hun studie, zowel op de campus als online.  
 
Deze Gedragscode beschrijft een minimumnorm ten aanzien van het te verwachten gedrag tijdens 
onderwijsactiviteiten. Onderwijsprogramma's kunnen additionele verwachtingen hebben aangaande het 
gedrag van studenten tijdens onderwijsactiviteiten, en consequenties wanneer hier niet aan voldaan wordt. 
Het is de verantwoordelijkheid van de docent om de studenten aan het begin van het semester te informeren 
over deze verwachtingen, en het is de verantwoordelijkheid van studenten om hun gedrag aan deze 
verwachtingen aan te passen. De omgangsvormen die worden beschreven in dit document zijn vergelijkbaar 
met de omgangsvormen die gelden voor stafleden in hun interactie met studenten.  
 
Van alle studenten en stafleden van de Faculteit Geesteswetenschappen wordt verwacht dat ze bekend zijn 
met deze gedragscode, dat ze deze begrijpen, de kernwaarden waarop deze gebaseerd is naleven, en, indien 
nodig, anderen aansporen hetzelfde te doen.  
 

2. Strekking  
Deze 'Gedragscode voor studenten' is een supplement bij de Gedragscode omgangsvormen docenten en 
studenten en de Gedragscode onderwijs op afstand - online deelname aan college. Als zodanig is het een 
verdere uitwerking van wat beschouwd wordt als passend gedrag in een academische omgeving. Deze 
gedragscode is geen uitwerking van wat als passend gedrag in een privé-omgeving wordt beschouwd. Voor 
stafleden bestaat reeds een Gedragscode Integriteit, alsook een gedragscode social media. Specifieke 
klachtenprocedures en sanctiemogelijkheden zijn vastgelegd in afzonderlijke regelingen, waarnaar wordt 
verwezen in dit document. 
 

3. Kernwaarden 
Academische vrijheid: vrijheid van spreken in het debat en vrije uitwisseling van opvattingen liggen aan de 
basis van onze academische gemeenschap. Academische vrijheid veronderstelt een omgeving waarvan 
iedereen die dat wil deel kan uitmaken, en waar ieder denkbeeld op zijn eigen kwaliteiten beoordeeld wordt. 
Om deze open uitwisseling van ideeën mogelijk te maken, moeten we de academische basisnormen 
respecteren en de academische gemeenschap waarin deze uitwisseling plaatsvindt onderhouden.  

▪ Academische normen: argumenten moeten worden onderbouwd door verifieerbare bronnen en feiten 
en valide redeneringen; 

▪ Academische gemeenschap: gedragsnormen worden in acht genomen tussen studenten en staf, en 
tussen studenten onderling. Het recht van vrijheid van meningsuiting is niet van toepassing op uitingen 
die onwettig, beledigend, bedreigend, intimiderend of obsceen zijn, die oproepen tot ordeverstoring 
of die aanstootgevend zijn in kwesties van etniciteit, religie, functiebeperking, leeftijd, gender of 
seksuele oriëntatie. 

 
Diversiteit en inclusiviteit: de Faculteit Geesteswetenschappen spant zich in om een inclusieve en diverse 
gemeenschap te zijn, waarbinnen alle studenten en stafleden gerespecteerd worden, en die ze in staat stelt 
om hun werk optimaal te doen.  

https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/reglementen/algemeen/gedragscode-omgangsvormen
https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/reglementen/algemeen/gedragscode-remote-teaching
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/po/personeelsbeleid-en-gedragscodes/gedragscodes/gedragscode-integriteit/geesteswetenschappen/
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/ul2staff/reglementen/communicatie-en-marketing/gedragscode-social-media-2012.pdf
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Integriteit: integriteit – oftewel handelen op basis van morele en ethische principes – impliceert correct en 
zorgvuldig gedrag, met inachtneming van je verantwoordelijkheden en de geldende regels. Studenten 
gedragen zich integer en onthouden zich van iedere vorm van gedrag dat een negatief effect zou kunnen 
hebben op hun mede-studenten, docenten en andere stafleden, of op de kwaliteit van het onderwijs in het 
algemeen.  
 

4. Normen voor gedrag  
De volgende verwachtingen ten aanzien van gedrag hebben betrekking op alle studenten die ingeschreven 
staan bij een van de opleidingen van de Faculteit Geesteswetenschappen en stafleden in hun interactie met 
studenten.  
 
Respect 
Om een inclusieve leeromgeving te creëren, dienen studenten hun mede-studenten, docenten en andere 
stafleden met respect te behandelen. Dat betekent onder meer dat zij zich respectvol gedragen in hun gebruik 
van aanspreekvormen en in hun wijze van communicatie, zowel bij face-to-face als online interacties. Elkaar 
met respect behandelen betekent dat je rekening houdt met elkaar en waardering hebt voor elkaar. Binnen de 
academische gemeenschap, hier vertegenwoordigd door de faculteit, betekent dit dat we openstaan voor 
andere opvattingen, visies en denkwijzen, en dat we deze visies eerder uitwisselen, onderzoeken en delen dan 
dat we ze veroordelen.  
 
Professionele houding 
Van studenten die deelnemen aan onderwijsactiviteiten bij de Faculteit Geesteswetenschappen wordt een 
professionele houding verwacht. Onder 'professioneel' wordt verstaan dat je betrokken bent, inzet toont en 
dat je verantwoordelijkheid neemt voor je studie. Het betekent ook dat studenten elkaar aanspreken op 
onprofessioneel gedrag zoals het niet nakomen van afspraken, je onttrekken aan groepswerk of op een 
oneigenlijke manier gebruik maken van andermans werk, of ander onacceptabel gedrag (ook als je niet zelf 
nadeel ondervindt van dit gedrag, en er alleen maar getuige van bent).  
 
Onacceptabel gedrag  

Onacceptabel gedrag verwijst naar gedrag leidend tot een situatie die zo ernstig of indringend is dat deze op 
een onredelijke manier interfereert met, of de grenzen overschrijdt van, het vermogen van een student om 
deel te nemen aan of te profiteren van het studieprogramma of de activiteiten van de faculteit. Studenten 
moeten zich hoeden voor iedere vorm van onacceptabel gedrag. Dit kan betrekking hebben op, maar is niet 
beperkt tot fysieke of verbale agressie, (seksuele) belediging, discriminatie, (seksuele) intimidatie, 
uitsluitingsgedrag en (cyber)pesten.  
 
Online gedrag in relatie tot de Universiteit Leiden 
Studenten worden erop geattendeerd dat het online vertonen van beledigend gedrag of pestgedrag jegens 
andere studenten of stafleden, per e-mail of via chat, ertoe kan leiden dat de faculteit maatregelen tegen hen 
kan nemen. Hoewel studenten buiten studietijd verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag, dienen zij zich op 
alle online forums en platforms geaffilieerd met de Universiteit Leiden op een fatsoenlijke en respectvolle 
manier te gedragen.  
 

5. Procedures omtrent gedrag  
De Faculteit Geesteswetenschappen spant zich in om haar studenten en stafleden te beschermen tegen iedere 
vorm van schending van deze gedragscode. Als je slachtoffer bent van dit soort schendingen of je bent er 
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getuige van, biedt de universiteit ondersteuning in geschillenbeslechting, klachtenprocedures en het vinden 
van de juiste contactpersoon.  
 
Geschillenbeslechting  

• Wanneer er sprake is van een veilige situatie, kan een conflict het beste worden opgelost door meteen 
in gesprek te gaan met de betrokken persoon. Als er problemen zijn die je wilt bespreken is het beter 
om niet over maar met de persoon in kwestie te praten (het maakt daarbij niet uit of het studenten of 
stafleden zijn).  

• Als je getuige bent van gedrag dat in strijd is met deze gedragscode, probeer dan te interveniëren en 
het ongepaste gedrag op een beleefde maar duidelijke manier te benoemen.  

• Wanneer het desondanks niet mogelijk blijkt de kwestie op te lossen op een van deze manieren, 
zouden we je willen aansporen om een formele klacht in te dienen bij de universiteit. Dat is een 
verantwoordelijkheid die zowel geldt voor slachtoffers van onacceptabel gedrag als voor degenen die 
er slechts getuige van zijn (bijv. omstanders).  

• Als je aarzelt over hoe het best te handelen, voel je dan altijd vrij om de studiecoördinator, docent,  
opleidingsvoorzitter, leidinggevende of HR-functionaris in te schakelen.  
 

Klachtenprocedures en contactpersonen 

• Wanneer je geconfronteerd wordt met onacceptabel gedrag, raadpleeg dan de Regels ten aanzien van 
ongewenst gedrag voor meer informatie over wat jijzelf en de universiteit in dit soort situaties kunnen 
doen.  

• Voor meer algemene richtlijnen raadpleeg je de website over klachten, onacceptabel gedrag, 
onbehoorlijke behandeling en wangedrag. Hier kun je meer informatie vinden over de hiervoor 
aangewezen contactpersonen, zoals de ombudsfunctionaris en vertrouwenspersonen. Er is een 
vergelijkbare website voor stafleden.  

• De Faculteit Geesteswetenschappen heeft een klachtencoördinator die studenten kan helpen bij het 
indienen van een klacht. De wijze van afhandeling is vastgelegd in het stroomschema 
klachtafhandeling. 

• Als aanvulling op de genoemde contactpersonen en procedures is het belangrijk om te weten dat ieder 
staflid van de universiteit een contactpersoon voor je kan zijn. Zij kunnen je adviseren. Iedereen die je 
vertrouwt kan voor jou een beginpunt zijn.  

 

6. Meer informatie  
Het Studentenstatuut beschrijft de rechten en verplichtingen van studenten en de universiteit zoals vermeld in 
art. 759 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) en verwijst naar de 
Gedragscode omgangsvormen en de Gedragscode internationale student in het Hoger Onderwijs (paragraaf 
11.5) als een richtlijn voor een veilig en stimulerend werk- en studeerklimaat. Een respectvolle omgang met, 
en respect voor verschillen met betrekking tot etniciteit, religieuze overtuiging, gender, seksualiteit en 
functiebeperking maken daar deel van uit.  
 
De Regeling gebruik universitaire gebouwen, terreinen en andere voorzieningen is zowel van toepassing op 
stafleden als op studenten. De regeling zorgt ervoor dat de student, staflid of bezoeker die zich in de 
gebouwen of op de terreinen van de universiteit bevindt, of die gebruikmaakt van de faciliteiten van de 
universiteit, zich houdt aan de regels en richtlijnen die het College van Bestuur heeft vastgesteld.  
 

Handhaving van de gedragsregels is geregeld bij de vigerende nationale wetgeving. Conform de WHW is 

https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/begeleiding-en-advies/klachten/klachten/universiteit-leiden/gast?cd=gast&cd=guest&cf=universiteit
https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/reglementen/algemeen/ongewenst-gedrag-seksuele-intimidatie-pesten-agressie-geweld-en-discriminatie
https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/reglementen/algemeen/ongewenst-gedrag-seksuele-intimidatie-pesten-agressie-geweld-en-discriminatie
https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/begeleiding-en-advies/klachten/klachten/universiteit-leiden/gast?cd=gast&cd=guest&cf=universiteit
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/bestuur--organisatie/begeleiding-en-advies-bij-problemen-op-het-werk?_ga=2.21638076.608324124.1636367522-52390757.1634893345&cf=geesteswetenschappen
https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/begeleiding-en-advies/klachten/overige-klachten/geesteswetenschappen/
https://www.student.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/geesteswetenschappen/reglementen/klachtafhandelingv0.3.pdf
https://www.student.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/geesteswetenschappen/reglementen/klachtafhandelingv0.3.pdf
https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/reglementen/algemeen/studentenstatuut
https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/reglementen/algemeen/gedragscode-internationale-student-in-het-hoger-onderwijs
https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/reglementen/algemeen/regeling-gebruik-universitaire-gebouwen-terreinen-en-andere-voorzieningen
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vastgelegd in de huisregels dat disciplinaire maatregelen kunnen worden genomen als de normale lespraktijk 
verstoord wordt. Het College van Bestuur kan iedere student, staflid of bezoeker die zich niet houdt aan de 
bepalingen van de bovenstaande regelingen en statuten, tijdelijk of definitief de toegang tot de universitaire 
gebouwen of terreinen ontzeggen, of het gebruik van de universitaire faciliteiten verbieden.  
 

7. Goedkeuringsdatum  
Goedgekeurd door het Faculteitsbestuur op 18 januari 2022, op advies van de Faculteitsraad op 12 januari 
2022.  
 

 

https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/gebouwen-faciliteiten/gebouwen/plattegronden-en-huisregels/huisregels/geesteswetenschappen?_ga=2.263544843.608324124.1636367522-52390757.1634893345&cf=geesteswetenschappen#tab-1

