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FACULTAIRE CODE ‘PROFESSIONEEL GEDRAG ’ 

Met deze gedragscode wil de faculteit concreet maken wat ze verwacht naar professioneel gedrag van 

studenten tijdens hun opleiding aan deze faculteit, om: 

- studenten te sensibiliseren en te stimuleren in het vertonen van dit gedrag;  

- niet-professioneel gedrag tijdig te kunnen registreren, eventueel op te volgen en te remediëren in 

functie van de ernst/persistentie van dit gedrag; 

- docenten bewust te maken van hun rolmodelfunctie m.b.t. professioneel gedrag; 

- docenten concrete aanbevelingen te geven om gebaseerd op een facultair beleid op te treden bij niet-

professioneel gedrag van studenten.  

Professionaliteit versus professioneel gedrag  

Het Latijnse woord ‘professus’ betekent de openlijke 

belofte zich te confirmeren aan bepaalde normen en 

waarden en bevat duidelijk een moreel aspect. Het concept 

‘professionaliteit’ is hiervan afgeleid. Dit impliceert 

professionele kwaliteiten (attitudes) zoals altruïsme, 

empathie, integriteit, verantwoordelijkheid, eerlijkheid, 

respect, reflectieve ingesteldheid... (zie tabel volgende 

bladzijde). 

 

Professioneel gedrag omschrijft het observeerbare gedrag 

waarbij de waarden en normen van de beroepsuitoefening 

zichtbaar zijn en concreet tot uitdrukking komen 

(Projectteam Consilium Abeundi, 2002). Dit gedrag kan 

worden uitgewerkt op drie dimensies: omgaan met 

taken/werk; omgaan met anderen en het eigen 

functioneren (Van Mook, et al., 2009).  

 

 

We veronderstellen dat wie zich professioneel 

gedraagt, ook de onderliggende professionele 

kwaliteiten bezit. Of omgekeerd: wie bijvoorbeeld zich 

storend gedraagt  in de les, het lokaal vuil achterlaat, 

onder invloed een practicum volgt, ...  laat vermoeden 

onvoldoende de professionele kwaliteiten te bezitten 

om later het beroep adequaat te kunnen uitoefenen.  

  

Er bestaat een verband tussen disciplinaire 

maatregelen ten aanzien van praktiserende 

artsen en eerder onprofessioneel gedrag 

tijdens hun opleiding: 

artsen die als student gekend waren voor hun 

onverantwoordelijk gedrag (bv. te laat of niet 

komen opdagen op klinische activiteiten) of 

hun onvermogen zichzelf bij te sturen (bv. 

geen kritiek kunnen aanvaarden, passiviteit) 

hebben  drie tot acht keer meer kans dan 

jaargenoten om ooit een tuchtsanctie op te 

lopen 

(Papadakis et al., 2005) 
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Professioneel gedrag als weerspiegeling van professionele kwaliteiten  

Professionele kwaliteiten 
Omgaan met taken Omgaan met anderen Eigen functioneren 

 
 Plichtsbesef 

 Verantwoordelijkheid nemen 
voor taken, je eigen opleiding   

 Time management 
(tijdsefficiënt, stiptheid, 
nakomen van deadlines…)  

 Verzorgd en nauwkeurig 
werken   

 ..... 
 
 
 
 

 Respectvol, altruïstisch, 
empatisch,  integer,  
communicatief, collegiaal, 
teamspeler, leiderschap   

 Respect voor privacy van 
anderen 

 Bereidheid bij te dragen in 
opleiding van medestudenten 
en zelf opleiding te ontvangen 
(bv. geven en ontvangen van 
constructieve feedback) 

 Eerlijkheid  en objectiviteit  
 ....  

• Zorg dragen voor zichzelf 
• Bereidheid te reflecteren over 

eigen gedrag en opvattingen 
• Streven naar realistische 

zelfinschatting (kennen van 
eigen sterktes en grenzen) 

 Bereidheid om eigen aandeel 
te zien in gebeurtenissen 

 Bereidheid om advies of hulp 
te vragen indien nodig  

• Open voor andere meningen  
• Zelfzeker zonder arrogantie  

 Eerlijkheid   

 ...  

Dit blijkt uit 

 

 

Professioneel gedrag 
 

Omgaan met taken Omgaan met anderen Eigen functioneren 
 

 Actieve en geïnteresseerde 
participatie  

 Op eigen initiatief regelmatig 
Toledo nakijken 

 Nakomen van afspraken  

 Bereikbaar zijn en e-mails 
tijdig beantwoorden 

 Tijdige aanwezigheid en tijdig 
indienen van opdrachten, 
formulieren,...  

 Nauwkeurig en verzorgd 
opdrachten afwerken  

 Tijdig en eerlijk online 
bevragingen invullen 

 ..... 

 Iedereen betrokken bij je 
opleiding  respectvol en 
correct behandelen (ook 
administratief en logistiek 
personeel) 

 Toepassen van e-mail 
etiquette (1) 

 Respectvol taalgebruik  

 Leslokalen en openbare 
ruimtes netjes achterlaten 

 Efficiënte taakgerichte 
medewerking in groepswerk 

 Bereidheid tot uitlenen van 
nota’s  

 Eerlijk meewerken aan peer-
assessment  

 ...... 

 Zorg dragen voor eigen 
gezondheid (niet onder 
invloed van drugs of alcohol 
de opleiding volgen)  

 Een verzorgd voorkomen 
hebben (gepaste kledij 
dragen) 

 Eigen handelen kunnen 
verantwoorden 

 Constructief omgaan met en 
kunnen aanvaarden van 
kritiek  

 Geen fraude of plagiaat 
plegen 

 Zoeken van feedback/hulp 
indien nodig  

 .... 

 

 

 

(1) Zie bijvoorbeeld:  http://ppw.kuleuven.be/home/studentenportaal/praktisch/e-mailetiquette  

http://ppw.kuleuven.be/home/studentenportaal/praktisch/e-mailetiquette
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Professionaliteit als vormingsdoel doorheen de opleidingen 

In verschillende opleidingen zijn de verwachtingen m.b.t. professioneel gedrag geëxpliciteerd als eindtermen 

(vormingsdoelen), competenties en/of rollen. Professioneel gedrag is een volwaardig onderdeel  van het 

formele curriculum, naast bijvoorbeeld het aanleren van kennis en vaardigheden.  

Van bij de aanvang van de opleiding worden studenten bewust gemaakt van het belang van professioneel 

gedrag, zowel in theoretische opleidingscontexten (in auditoria) als tijdens practica, labo’s, werkcolleges, 

stages, … 

Het uitwendig observeerbaar professioneel gedrag heeft 

enkel betekenis wanneer dit gegrond/doorleefd is vanuit 

de onderliggende kwaliteiten (waarden, overtuigingen). 

Naast het stellen van het gedrag zelf, wordt van de student 

verwacht dat hij/zij dit ook kan verantwoorden. Reflectie 

en constructieve, formatieve feedback vormen daarom 

belangrijke instrumenten in het bereiken van dit 

vormingsdoel.  

Opvolging  

Studenten die blijk geven van onvoldoende of onprofessioneel gedrag zullen speciale aandacht krijgen. De 

klemtoon ligt hier op een positieve benadering, met andere woorden het creëren van een context met 

ruimte voor zelfverbetering.  

Exemplarisch volgen hierna enkele mogelijke probleemsituaties. Er is vermeld welk gedrag verwacht wordt 

en welk gedrag als problematisch beschouwd wordt. De faculteit vraagt aan de 

opleidingsverantwoordelijken om bij onprofessioneel gedrag de student zich hiervoor te laten 

verantwoorden. Alle voorvallen waarbij een student zonder geldige reden afwezig is op verplichte 

opleidingsmomenten worden als ernstig beschouwd.  

 

 Verwachting Probleem 

O
m

ga
an

 m
et

 t
ak

en
 

Time management  
( o.a.: tijdens practicum, 
vaardigheidstraining kom je op tijd, èn 
het moment waarop je  ingeroosterd 
bent (of jezelf ingeroosterd hebt)   

Niet komen opdagen zonder geldige reden*  
Te laat komen opdagen zonder geldige reden* 
Te vroeg vertrekken  

Aandachtige en actieve participatie 
Zichtbare inzet 
 

Storend gedrag stellen zodat medestudenten/de 
docent afgeleid worden en de activiteit 
(hoorcollege, practicum, oefeningen, …) niet naar 
behoren kan verlopen   

... 
.... 
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  Respect en integriteit Racistische of sexueel getinte opmerkingen geven  

Het maken van een filmpje of audio-opname 
tijdens de les, en dit later op het internet 
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plaatsen 

Respecteren van communicatiecodes in 
e-mailverkeer met de faculteit  

Onbeleefd e-mailverkeer (te joviaal, eisende of  
arrogante opstelling) 

Respect voor de werk- en leefomgeving Eten en drinken in de auditoria 
Lokaal onverzorgd en vuil achterlaten 

Afspraken met docent respecteren  

 .... .... 
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Eerlijkheid 
 
 
 
 
 
 

Aanwezigheid tekenen voor andere (= fraude!) 

Uitzonderlijke omstandigheden veinzen om 
uitstel voor examen te krijgen* 

Het voorstellen van ideeën/meningen als zelf 
bedacht, zonder bronvermelding (plagiaat).   

Spieken bij een examen. 

Zelfzorg  Onder invloed (drank/drugs/nicotine) naar de les, 
labo, practicum of stage 

Onverzorgd voorkomen, niet aangepast aan de 
context 

..... ..... 

* geldige reden moet ondersteund worden door bewijsmateriaal (doktersbriefje, briefje NMBS vertraging trein....) 

 

 

 


