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GEDRAGSCODE 
 

 
Vakkundig, innovatief en betrokken 

Mondriaan is een school met vakkundige, innovatieve en betrokken medewerkers. Een 

school waar vertrouwen heerst en iedereen zich veilig kan voelen. Waar studenten én 

medewerkers bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen. Mondriaan is een plek waar we 

ondanks al onze verschillen, respect hebben voor elkaar en voor de omgeving waarin we 

dagelijks werken of studeren. Een plek waar we met velen zijn, en desondanks 

gemeenschappelijkheid ervaren. Een school waar we integer omgaan met de mensen en 

middelen die ons zijn toevertrouwd. 

 
Houvast 

We zijn een school. Een school met veel studenten en medewerkers. Net als in het verkeer, 

is het goed dat we binnen de school een aantal regels hebben. Deze ‘verkeersregels’ zijn er 

zodat we weten wat we van elkaar mogen verwachten. Zij bieden ons allemaal houvast voor 

een gesprek als we vinden dat iemand zich niet aan de regels houdt. En misschien 

voorkomen we  met deze gedragsregels zelfs wel ‘botsingen’.  Net als in het echte verkeer. 

Dat zou helemaal mooi zijn. 

 
Voor wie? Waar en wanneer? 

Onze regels gelden voor studenten én voor medewerkers. Dat is niet vreemd, omdat 

medewerkers en studenten nu eenmaal sámen de school maken. Natuurlijk mag je je altijd 

en overal aan deze regels houden, maar wij spreken ze af voor de tijd die je doorbrengt als 

student of medewerker van Mondriaan. 

 
Onze ‘verkeersregels’ 

De kernwaarden van Mondriaan zijn: ‘vakkundig, innovatief en betrokken’. Hiervan zijn 

onze regels afgeleid, te weten: 

 
- Ik ben eerlijk 

We spreken met elkaar en niet over elkaar. We verschuilen ons niet achter 

verantwoordelijkheden van anderen. We spreken elkaar aan en zijn bereid ons eigen 

gedrag te verklaren. We gebruiken informatie alleen voor het doel waarvoor we die 

hebben gekregen. 

 
- Ik respecteer en help een ander 

Daarom intimideren, discrimineren en pesten we niet en gebruiken we geen enkele 

vorm van geweld. We scholen niet samen op een manier die anderen kan 

intimideren. We nemen elkaar serieus en kleineren niemand. 
 
 

- Ik houd rekening met anderen 

We zijn een neutraal instituut, waarin we rekening met elkaar houden en geen plaats 

is voor geloofs- en/of politieke bijeenkomsten. Dat we rekening met elkaar houden, 

laten we ook zien door zorgvuldig om te gaan met de spullen van anderen of van de 

school. We maken niets zoek, kapot of vies en we verspillen niets. We gaan 

zorgvuldig om met de privacy van anderen. We verzorgen ons uiterlijk en dragen 

kleding die past bij de functie en die geen aanstoot geeft. 
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- Ik zoek naar oplossingen voor problemen 

Bij ruzie of onenigheid beheersen we ons en zoeken we naar een oplossing. We 

praten het uit en als dat onderling niet lukt, zoeken we hulp van derden. 

 
- Ik kom afspraken na 

Ook daarmee laten we zien, dat we elkaar respecteren. 
 

 
- Ik zorg dat mijn werk op tijd in orde is 

Dat betekent dat we zorgen voor een goede voorbereiding van de lessen, op tijd 

komen en niet spijbelen. 

 
- Ik ruim altijd mijn rommel op 

Respectvol omgaan met de omgeving, maakt elk van ons medeverantwoordelijk voor 

opgeruimde gebouwen en pleinen. En uiteraard ook voor de directe omgeving van de 

school. Wie wel rommel achterlaat, spreken we daar op aan. 

 
- Ik houd me aan de veiligheidsvoorschriften 

Voorschriften binnen de school en in de beroepspraktijk zijn er niet voor niets. 

Veiligheid en een veilige school is in ieders belang. Als we iets weten, waardoor 

anderen gevaar lopen melden we dat. Bijvoorbeeld aan onze begeleider of 

leidinggevende of aan een vertrouwenspersoon. Het is duidelijk dat wapens en drugs 

verboden zijn. 

 
- Ik volg aanwijzingen van personeel op 

Zoals gezegd: die aanwijzingen zijn er niet voor niets. En het personeel geeft zelf het 

goede voorbeeld: leidinggevenden aan personeel en studenten, docenten en overig 

personeel aan studenten. Een ouderejaars geeft het goede voorbeeld aan een 

jongere. 

 
- Ik spreek Nederlands op school 

Duidelijke communicatie met elkaar is belangrijk. Daarom spreken we Nederlands op 

school (behalve op de internationale opleidingen natuurlijk). We moeten elkaar 

immers kunnen verstaan. Zo kunnen we elkaar ook verstaanbaar begroeten. 

 
Gedragslat en huisregels 

Deze gedragscode is voor dagelijks gebruik vertaald in de Mondriaan gedragslat. 

Naast deze gedragsregels heeft elke campus ook nog een aantal praktische huisregels. 
 

 
Vertrouwenspersonen 

Het kan zijn dat je in een situatie komt, waarin je je zelf niet prettig voelt en die je niet alleen 

kunt oplossen. Dan kun je aankloppen bij een vertrouwenspersoon. Op 

www.rocmondriaan.nl kun je vinden wie dat zijn en hoe je hen kunt bereiken. 

http://www.rocmondriaan.nl/

