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Docenten protocol 

 

Verantwoordelijkheid als professional: 

• Docenten bieden alle cursisten/studenten onderwijs van goede kwaliteit. 

• Docenten zorgen ervoor dat hun professionele kennisbestand steeds up to date is en 

telkens verbeterd wordt.  

• Docenten brengen hun professionaliteit tot uiting in systematische planning van hun 

eigen professionele ontwikkeling, in levenslang leren.  

• Docenten geven volledig opening van zaken over hun vakbekwaamheid en 

kwalificaties.  

• Docenten handhaven de hoogst mogelijke normen van professionele integriteit.  

• Docenten laten zich niet in met oneerlijkheid, fraude, bedrog, illegale activiteiten, 

valse voorstellingen van zaken of andere praktijken die de wet overschrijden. 

 

Verantwoordelijkheid jegens cursisten/studenten: 

• Docenten erkennen de persoonlijke eigenheid en de specifieke behoeften van iedere 

cursist/student zullen hem (haar) begeleiden en aanmoedigen om zijn (haar) 

mogelijkheden ten volle te verwezenlijken.  

• Docenten respecteren opvattingen, ideeën en meningen van cursist/student. 

• Docenten nemen in hun betrekkingen met cursist/student professionele grenzen in 

acht.  

• Docenten betrachten gepaste zorg, toewijding en vertrouwelijkheid in alles wat het 

welbevinden van hun leerlingen raakt.  

• Docenten zullen alle informatie die hun toekomt vertrouwelijk behandelen. 

 

Verantwoordelijkheid jegens collega’s: 

• Ter bevordering van de collegialiteit, respecteren docenten de professionele status 

en opvattingen van hun collega's; en staan zij voor hen klaar om hulp en advies te 

geven.  

• Docenten betrachten vertrouwelijkheid over informatie betreffende collega's, 

verworven in het kader van hun professionele beroepsuitoefening, tenzij er een 

dwingend professioneel doel of een wettelijke verplichting is om de geheimhouding 

te verbreken.  
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Verantwoordelijkheid jegens het bedrijf: 

• De docent houdt iedere informatie die hij/zij (in welke vorm dan ook) van H.C.N.L. 

ontvangt geheim.  

• Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende H.C.N.L. waarvan hij/zij weet 

of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel 

waarvan hij/zij kan verwachten dat verspreiding ervan schade kan berokkenen.  

• Hetzelfde geldt voor al het lesmateriaal van H.C.N.L. Deze mag niet gekopieerd en/of 

verspreid worden. Deze blijft ten alle tijde eigendom van H.C.N.L. 

• Docent neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij/zij de artikel 

genoemde informatie ook geheim houdt.  

• De omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie: die al openbaar 

was voordat de docent deze informatie vernam of die later openbaar is geworden 

zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van 

de docent of die door H.C.N.L. openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke 

plicht.  


