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Gedragscodes Marlijn Academie 
 
6.1 De deelnemer houdt zich in de gebouwen en de terreinen van Marlijn Academie of op de leerwerkplaats aan de 

voorschriften zoals opgenomen in dit statuut. 
 
6.2 De deelnemer behoort zich zodanig te gedragen dat de goede gang van zaken in het instituut of op de 

leer/werkplaats niet verstoord wordt. 
 
6.3          Deelnemersregistratie en privacybescherming; 
 Marlijn Academie  houdt zich aan de in de Wet bescherming persoonsgegevens vermelde artikelen. 
               Binnen Marlijn Academie  is een privacyreglement van kracht.  
 
6.4 Mobiele telefoons; 
 Tijdens opleidingsactiviteiten is het niet toegestaan een mobiele telefoon te gebruiken.  
 Een medewerker kan de mobiele telefoon innemen tijdens onderwijsactiviteiten, en in het bijzonder tijdens    
                toetsen en examens. 
 
6.5 Alcohol, drugs en roken; 
               Het in bezit hebben en/of het gebruik van alcohol en drugs is binnen het opleidingsinstituut en op de 

leer/werkplaats en de daarbij behorende terreinen, of tijdens onderwijsactiviteiten buiten de gebouwen of op 
terreinen, niet toegestaan. Binnen het opleidingsinstituut geldt een algemeen rookverbod met uitzondering van de 
eventueel daarvoor aangewezen ruimte(n). 

 
 
6.6         Vrijheid van meningsuiting; 
              Deelnemers hebben het recht hun mening op Marlijn Academie in woord en geschrift te uiten.  

Deelnemers dienen te handelen in overeenstemming met de regels van redelijkheid, fatsoen,  
behoorlijkheid en zorgvuldigheid en zich te onthouden van beledigingen.  

                Indien vastgesteld wordt dat een deelnemer één of meerdere regels overtreedt, zoals bepaald  
in het voorgaande lid, dan kan Marlijn Academie maatregelen treffen.  

 
6.7 Recht van vergaderen; 
 Deelnemers hebben het recht om een vergadering binnen Marlijn Academie te houden, zolang deze vergadering 

over school en aanverwante zaken gaat. Zij bepalen in overleg met de eindverantwoordelijke, of de daartoe door 
hem aangewezen medewerker, tijd en plaats van de vergadering.  
De eindverantwoordelijke mag vergaderingen verbieden wanneer deze de normale voortgang van de 
onderwijsactiviteiten belemmeren of de veiligheid van het instituut in gevaar brengen. Anderen dan deelnemers, 
zoals docenten en andere medewerkers van Marlijn Academie, worden  alleen toegelaten op een vergadering van 
deelnemers als de deelnemers dat zelf goedvinden.  

                Deelnemers dragen er zorg voor dat de vergaderruimte wordt gebruikt overeenkomstig het doel waarvoor deze 
bestemd is en laten de ruimte netjes en verzorgd achter. 

 
 
 

 


