
 
Huisregels 

 
 

• Een deelnemer heeft respect voor andere deelnemers, docenten en ondersteunend personeel. De 

deelnemer mag geen hinder en overlast veroorzaken tijdens schoolactiviteiten van hem of haar of andere 

deelnemers 

 

• Veiligheid  

Deelnemers  moeten zich houden aan de veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn. Dat geldt in de 

school, maar ook in de leerwerkbedrijven gedurende de beroepspraktijkvorming. Veel bedrijven hebben 

bijzondere veiligheidsvoorschriften. Verder is het ieders taak om er zorg voor te dragen dat de veiligheid in 

en buiten school gewaarborgd is.  

Tijdens de opleidingsactiviteiten  draag je kleding die niet belemmerend is voor het leerproces, 
die geen gevaar oplevert voor de veiligheid. 
 

• Bedrijfshulpverlening (BHV) 

Er is een BHV-team aanwezig. Dit team zorgt voor ontruiming van het gebouw bij calamiteiten; voor kleine 

brandblusactiviteiten en voor levensreddende handelingen bij ongelukken. Brandblusmiddelen, EHBO-

koffers en AED-meters hebben vaste plaatsen verspreid in het gebouw. Als niet-BHVer is men te allen tijde 

verplicht de instructies van een BHV-er op te volgen!  

 

• Aansprakelijkheid 

DHTA  is niet aansprakelijk voor het beschadigd raken, zoek raken of ontvreemding van eigendommen van 

deelnemers. 

Een deelnemer die schade toebrengt aan het gebouw, meubilair of leermiddelen betaalt de herstel- en / of 

vervangingskosten. Bij minderjarigheid van de deelnemer zijn de ouders / verzorgers aansprakelijk. 

 

• Te laat komen of voortijdig vertrekken: 

De onderwijsactiviteiten beginnen op het tijdstip zoals aangegeven in het rooster of door de docent. Wie 

problemen heeft met openbaar vervoer, spreekt met de mentor een regeling af. In de regel mag je na 

aanvang van de les niet meer de les in. De desbetreffende docent beslist tot toelating in de les. Van te laat 

komen en/of afwezig zijn wordt door de onderwijsassistenten bij het bedrijfsbureau een registratie 

bijgehouden. 

 

• Ziek- en betermeldingen:  

Ziekmeldingen dienen voor 8.30 uur plaats te vinden. Daarbij moet de naam van de zieke, de 

geboortedatum, de naam van de SLB-er, en de naam van de opleiding alsmede het leerjaar  worden 

doorgegeven. Telefonisch of via info@dhta.nl.  

Betermeldingen dienen direct aan het deelnemerservicepunt te worden doorgegeven.  

• Roken  

Roken is in het gebouw niet toegestaan. Het is STRIKT verboden om de buitenomgeving van de DHTA door 

het roken te vervuilen. Het schaadt bovendien het imago van een school voor de gezondheidstechniek. 

Diegenen die betrapt worden op het niet zorgvuldig gebruiken van asbakken e.d. zullen persoonlijk worden 

aangesproken op verwerpelijk gedrag. 



 

• Toegang  

Toegang tot lokalen of ruimten waar onderwijsactiviteiten plaatsvinden is alleen toegestaan onder toezicht 

van een personeelslid van DHTA en volgens de regels die voor het lokaal of die ruimte gelden. 

 

• Eten en drinken 

Is niet toegestaan in het leslokaal dan wel de ruimte waar onderwijsactiviteiten plaatsvinden, met 

uitzondering van het drinken van water, indien de docent of de desbetreffende verantwoordelijke 

medewerker van DHTA daarvoor toestemming verleent. 

 

• Na gebruik van een ruimte gelden de volgende algemene regels: 

- Afval in de prullenbak 

- Borden schoon achterlaten 

- Tafels en stoelen op de juiste plaats zetten 

- Ramen sluiten 

- Apparaten uitschakelen 

- Lokaal schoonmaken op aanwijzing van de docent 

• Mobiele telefoons, I-pods en dergelijke mogen niet worden gebruikt tijdens een onderwijsactiviteit, tenzij 

de docent anders aangeeft. Bij aanvang van de onderwijsactiviteit moeten genoemde apparaten buiten 

werking worden gesteld. 

 

• Schorsing en verwijdering: 

Indien een deelnemer regels overtreedt of de OOK niet nakomt, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. 

Er kan een schorsing worden opgelegd en in ernstige gevallen kan men zelfs worden verwijderd. Het gaat 

hier niet alleen om gedragsregels, maar ook b.v. om structureel verzuim, verwijtbaar slecht presteren. 

Hieronder volgt een opsomming van een aantal onaanvaardbare situaties: 

• Pesten, schelden, dreigen, seksuele intimidatie, discriminatie en geweld wordt niet getolereerd en kan 

leiden tot schorsing of verwijdering. 

• Vernieling, beschadiging, vandalisme, diefstal of ander hinderlijk gedrag kan worden bestraft met 

schorsing of verwijdering van school. De schade wordt verhaald op de dader(s). DHTA  in Utrecht doet 

in al deze gevallen aangifte bij de politie wanneer zij het slachtoffer is van genoemde gedragingen. 

• Het bezit van of het houden van een wapen, zoals genoemd in de Wet wapens en munitie, is 

verboden. Het in bezit hebben en/of houden van een dergelijk wapen wordt bestraft met schorsing of 

verwijdering. DHTA doet in deze gevallen altijd aangifte bij de politie.  

• Gebruik van alcohol en/of drugs op het terrein van DHTA is verboden. Het (herhaaldelijk) gebruik van 

alcohol en/of drugs kan worden bestraft met schorsing of verwijdering. 

• Het verkopen, aanbieden en het in bezit hebben van alcohol en/of drugs dan wel het kopen van 

alcohol of drugs op het terrein van DHTA is verboden en wordt bestraft met schorsing of verwijdering. 

DHTA doet in deze gevallen altijd aangifte bij de politie.  

 

De directeur is bevoegd deelnemers te schorsen en te verwijderen. De directeur kan deze bevoegdheid bij 

volmacht aan  de opleidingsmanagers overdragen. 

 


