
Gedragscode 

Studievereniging Educa 

 

   

 
 

  



Inhoudsopgave 
Inleiding 3 

Uitgangspunten 3 

Voor wie en wanneer? 4 

Gedragscode 4 

Drugsbeleid 4 

Sancties 5 

Opleggen van een sanctie 5 

In beroep gaan tegen een sanctie 5 

Klachten 5 

Vertrouwenscontactpersoon 6 

 

 
  



Inleiding 
Voor u ligt de gedragscode van Studievereniging Educa. Deze gedragscode is ontstaan vanuit 

de ondertekening van de Intentieverklaring Grensoverschrijdend Gedrag door VIDIUS. In 

deze gedragscode staan de sociale regels en gedragsverwachtingen die het vijfde bestuur 

der Studievereniging Educa als belangrijk ziet voor bestuurders, leden en aanwezigen bij de 

activiteiten zelf.  

Het vijfde bestuur der Studievereniging Educa erkent de problematiek zoals deze geschetst 

wordt in de Intentieverklaring Grensoverschrijdend Gedrag van VIDIUS. Vandaar dat wij het 

belangrijk vinden om een gedragscode uit te vaardigen. Dit heeft als doel om de sociale 

veiligheid binnen de vereniging te verbeteren.  

Vanuit het bestuur geldt de verwachting dat alle leden en aanwezigen bij activiteiten de 

sociale regels en gedragsverwachtingen uit dit document zullen opvolgen. Het bestuur wil 

verder aanstippen dat grensoverschrijdend gedrag in elke zin van het woord afgekeurd zal 

worden en dat hier dan ook passend naar gehandeld zal worden.  

Uitgangspunten 
1. Deze gedragscode is opgesteld om de veiligheid in de breedste zin van het woord te 

kunnen waarborgen voor bestuurders, leden en aanwezigen bij activiteiten. 
2. Het bestuur streeft ernaar dat iedere aanwezige bij activiteiten van de 

Studievereniging Educa zich veilig voelt.  
3. Het bestuur streeft ernaar dat contact leggen met de vertrouwenscontactpersoon 

van Studievereniging Educa laagdrempelig is en dat deze persoon goed bereikbaar is.   
4. Grensoverschrijdend gedrag wordt, in welke vorm dan ook, niet geaccepteerd door 

het bestuur van Studievereniging Educa, kijkend naar interacties tijdens eigen 
activiteiten. Grensoverschrijdend gedrag omvat (maar is niet beperkt tot) 
agressiviteit, seksueel wangedrag, pesten & discriminatie.  

 

 

 

 
 



Voor wie en wanneer?  
Deze gedragscode geldt voor meerdere groepen mensen.  

1. Actieve bestuurders van Studievereniging Educa;  
2. Leden van Studievereniging Educa;  
3. Aanwezigen bij activiteiten van Studievereniging Educa.  

 
Deze gedragscode geldt voor de volgende momenten.  

1. Als een bestuurder van Studievereniging Educa in functie is; 
2. Als men aanwezig is bij een activiteit van Studievereniging Educa.  

Gedragscode  
Hieronder vindt u de verwachte gedragingen omschreven worden. Voor de gevolgen van de 
overtredingen, zie het kopje sancties.  
 

1. Als bestuurder, lid of aanwezige heb je respect voor zowel andere bestuurders, leden 
of aanwezigen als externen.  

2. Als bestuurder, lid of aanwezige ga je respectvol om met elkaars eigendommen en 
die van Studievereniging Educa.  

3. Als bestuurder, lid of aanwezige zorg je ervoor dat jouw gedrag bijdraagt aan een 
veilige sfeer binnen Studievereniging Educa; onderdeel hiervan is het respecteren 
van elkaars grenzen. 

4. Als bestuurder, lid of aanwezige motiveer je andere bestuurders, leden en 
aanwezigen om elkaar te respecteren. 

5. Als bestuurder, lid of aanwezige zorg je voor een representatieve houding naar zowel 
andere bestuurders, leden en aanwezigen als externen.  

6. Als bestuurder, lid of aanwezige draag je ten allen tijde verantwoordelijkheid voor je 
eigen handelen.  
 

Deze gedragsregels gelden voor iedere vorm van interactie. Denk hierbij dus ook aan contact 
via sociale media. We moedigen bestuurders, leden en aanwezigen aan om melding te 
maken van gedrag dat in strijd is met deze gedragscode. Deze melding kan vertrouwelijk 
gemaakt worden bij het bestuur of de Raad van Toezicht, waarvan de contactgegevens te 
vinden zijn onder het kopje ‘Klachten’. 
 

Drugsbeleid 
- Bij activiteiten van Studievereniging Educa is het absoluut niet toegestaan om 

gebruik te maken van soft- en harddrugs, onder invloed te zijn van soft- en harddrugs 
of om soft- en harddrugs te verhandelen.  

- Bij activiteiten van Studievereniging Educa is het niet toegestaan om soft- en 
harddrugs in bezit te hebben.   



Sancties 
Door de sociale regels en gedragsverwachtingen uit de gedragscode niet op te volgen kan 
een bestuurder, lid of aanwezige bij de activiteiten uitsluiting van de activiteiten van 
Studievereniging Educa riskeren. Dit houdt in dat iemand buitengesloten kan worden bij 
activiteiten van specifieke commissies, of bij activiteiten in het algemeen.  
 

Opleggen van een sanctie 
- Voorafgaande aan een sanctie zal, afhankelijk van de grootte van de overtreding, een 

officiële waarschuwing gegeven worden door het bestuur van Studievereniging 
Educa.  

- De sanctie zal altijd schriftelijk opgelegd worden aan de bestuurder, het lid of de 
aanwezige bij een activiteiten.  

- Indien een bestuurder betrokken is bij een overtreding van de gedragscode, wordt de 
bestuurder buitengesloten van het opleggen van een sanctie.   

 

In beroep gaan tegen een sanctie  
- Indien een bestuurder of lid het niet eens is met de sanctie dan kan deze binnen 

twee weken na het opleggen van de sanctie een bezwaarbrief sturen naar het 
bestuur van Studievereniging Educa. Het bestuur geeft binnen twee weken een 
bindend oordeel over de opgelegde sanctie. Een bestuurder, een lid of een 
aanwezige bij een activiteit kan eenmaal in bezwaar gaan tegen een opgelegde 
sanctie.  

- Indien een bestuurder betrokken is bij een overtreding van de gedragscode, wordt de 
bestuurder  buitengesloten van het behandelen van de bezwaarbrief.  

 

Klachten 
- Klachten kunnen ingediend worden bij de volgende personen:  

- Tessa van den Hatert   Secretaris  +31 6 47349754 
- Sander Bakker   Vicevoorzitter  +31 6 41140330 
- Jens Kingma   Voorzitter  +31 6 28021680 
- Carlijn van Ravenhorst Penningmeester +31 6 23829635  
- Tamira Vos    Alg. bestuurslid +31 6 37319123 

  
- Ingediende klachten worden binnen twee weken in behandeling genomen. Binnen 

deze twee weken zal ook het besluit met betrekking tot de ingediende klacht gedeeld 
worden met de overtreder.  



Vertrouwenscontactpersoon 

Gedurende het collegejaar 2022-2023 is Jacky Gerritsen de vertrouwenscontactpersoon van 
Studievereniging Educa. Zij kan gecontacteerd worden via onderstaande contactgegevens. Er 
kan vanuit gegaan worden dat Jacky integer en vertrouwelijk om zal gaan met de informatie 
die zij ontvangt.  
 

Vertrouwenscontactpersoon Jacky Gerritsen 

Foto 

 

Omschrijving Mijn naam is Jacky Gerritsen, 20 jaar en 
kom uit het mooie Limburg. Ik ben een van 
de vertrouwenscontactpersonen van Educa 
en ben meerdere dagen in de week te 
vinden op de 6de verdieping van padualaan 
97. 

Mail Jacky.gerritsen@student.hu.nl 

Telefoon 0623778342 
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