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Commissie Professioneel Gedrag
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Bereikbaarheid

De ciePG begeleidt 
studenten die moeite

ervaren met professioneel 
handelen binnen de 

opleiding KT/TM en doet 
dit op een zo coachend 

mogelijke manier.

“

”

Leden commissie
Markus Klimek (vz., EMC)
Barbara Rohani-de Gruijter 
(secr. TU Delft)
Maaike Dotinga (LUMC) 
Pim Hendriks (LUMC)

ciePG-KTTM@tudelft.nl

Meer informatie?

Reglement
https://tinyurl.com/KTTM-PG22

Werkwijze
Een eerste melding leidt niet automatisch tot een gesprek met de ciePG. Zolang de melding niet van ernstige 
aard is, adviseert de ciePG de student om zelf te werken aan het onprofessionele gedrag. De ciePG kan de 
melder vragen de student daarbij te helpen. Als een student zelf na de eerste melding al in contact met de ciePG wil 
treden, dan is dit uiteraard mogelijk. Bij een tweede melding of bij een melding van ernstige aard gaat de commissie 
sowieso in gesprek met de student om de achterliggende oorzaak te vinden en te kijken welke stappen genomen 
kunnen worden. De commissie adviseert de examencommissie, maar neemt geen besluit over de voortgang van de 
student. Alles wat met de student wordt besproken is vertrouwelijk. 

De commissie Professioneel Gedrag (ciePG) is een meldpunt voor 
uitingen van zorgen over professioneel gedrag van studenten 
Meldingen aan de ciePG over onprofessioneel gedrag kunnen door alle 
betrokkenen van de opleiding worden gedaan (bijv. docenten, stagebegeleiders). 
De ciePG moedigt aan dat degene die het onprofessioneel gedrag signaleert, dit 
eerst bespreekt met de betreffende student. Indien studenten onprofessioneel 
gedrag bij medestudenten opmerken, kunnen zij dit ook aanvankelijk met de 
student zelf bespreken en anders melden bij de docent of stagebegeleider.

Voorbeelden van onprofessioneel gedrag
• meermaals afwezig zijn bij verplichte onderdelen van het onderwijs
• consequent niet voorbereid zijn op onderwijs (bijv. bij werkgroepen)
• vervalsing van handtekeningen bij presentielijsten en opdrachten
• plagiaat bij ingeleverde opdrachten
• consequent onttrekken aan verantwoordelijkheden bij een groepsopdracht
• niet houden aan veiligheidsregels, waardoor gevaar voor zichzelf en anderen kan ontstaan
• zelf ontwikkelde medische hulpmiddelen uitproberen op proefpersonen zonder technische en ethische toetsing
• ongepaste bejegening van patiënten, collega’s of medestudenten in onderwijssituaties en bij stages
• schending van privacy en/of bedrijfsgeheim
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