INHolland Convenant
Docenten

Docenten van INHolland zetten zich in om lessen van goed niveau te
verzorgen die aansluiten bij het beroep waarvoor zij opleiden. Zij zorgen
ervoor dat hun lessen goed voorbereid zijn. Ze zijn gemotiveerd om hun
lessen met enthousiasme te geven en ze geven de lessen die op het rooster
staan. Als een les onverhoopt niet door kan gaan, zorgen zij voor vervanging
of voor een inhaalles.

Opleiding

De opleiding zorgt er voor dat informatie die van belang is voor studenten
op tijd beschikbaar is. Roosters zijn twee weken voor de start van de
onderwijsperiode beschikbaar. Informatie over wijzigingen in de roosters is
tijdig beschikbaar. Cijfers worden binnen vijftien werkdagen bekendgemaakt.
De opleiding verstrekt de juiste gegevens over studievoortgang aan de
student.
De opleiding zit goed in elkaar. De student krijgt begeleiding in de vorm van
studieloopbaanbegeleiding en kan extra ondersteuning krijgen als dat nodig
is. Eerstejaarsstudenten hebben minimaal twintig contacturen, waarvan
maximaal vier uur in het kader van studiebegeleiding.

Student

De student zet zich in voor de studie. INHolland verwacht dat de student
gemotiveerd is voor de opleiding en een serieuze studiehouding heeft.
Daarom volgt de student het aangeboden onderwijs. Hij of zij bereidt zich
goed op de lessen voor. Bij onderdelen waarbij moet worden samengewerkt
levert de student zijn eigen bijdrage en is zich ervan bewust dat zijn bijdrage
ook van invloed is op de resultaten van de totale groep. Daarom is de student
aanwezig bij bijeenkomsten, is goed voorbereid en doet actief mee.
Mocht er bij een opleiding een keer iets niet helemaal lopen volgens plan,
dan stelt de student zich begripvol op, mits de opleiding hierover goed
communiceert.

Instelling

De instelling zorgt voor goede kwaliteit van de gebouwen, een veilige leeren werkomgeving en goed functionerende ICT-faciliteiten.

Gedragscode

Bij INHolland moeten studenten en medewerkers zich, ongeacht hun
persoonlijke achtergrond, kenmerken en keuzen, thuis voelen. Er wordt niet
gediscrimineerd. De gedragscode van INHolland luidt: “Iedereen gedraagt
zich respectvol en onthoudt zich van ongewenst gedrag. Medewerkers
en studenten van de hogeschool zetten zich naar beste kunnen in bij het
voorkómen van ongewenst gedrag”.
In het Onderwijs- en Examen Reglement staan de officiële rechten en
plichten van alle partijen genoemd. Dit reglement is voor iedere student
beschikbaar en wordt aan het begin van de studie toegelicht.
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