Code of Conduct
Netherlands-Asia Honours Summer School
Deze Code of Conduct beschrijft de waarden die richting geven aan het werken voor,
samenwerken met en het deelnemen aan de Netherlands-Asia Honours Summer School (NAHSS).

Netherlands-Asia Honours Summer School
De NAHSS is in 2012 opgezet om de Nederlandse student, die weinig in contact kwam met China,
te informeren over China en hen bewust te maken van de toenemende rol op het wereldtoneel van
het land. Inmiddels kan men niet meer om China heen. Ongeacht het type carrière dat de
Nederlandse studenten bewandelen, zullen zij in contact komen met China en haar invloeden. Om
Nederlandse studenten hierop voor te bereiden, streeft de NAHSS erna om de kennis over China
haar rol op het internationale toneel onder de Nederlandse studenten te vergroten. Dit doet zij door
verschillende perspectieven omtrent actuele onderwerpen te belichten en de discussie hierover te
faciliteren. De NAHSS opereert hierin volledig onafhankelijk.
Jaarlijks worden honderd ambitieuze Nederlandse studenten van deelnemende universiteiten
geselecteerd om deel te nemen aan het programma. Om deze studenten een zo volledig mogelijk
beeld van de Chinese cultuur, maatschappij en relaties te laten vormen, zijn alle
programmaonderdelen opgezet vanuit een duidelijke missie en visie.

Missie
De NAHSS wil Nederlandse topstudenten voorbereiden op hun carrière in een wereld waarin
China een grote rol speelt in alle sectoren.
• Kennis over China vergroten onder studenten door hen bewust te maken van alle facetten
van China;
• Het faciliteren van de discussie over onderwerpen waar zowel Nederlanders als Chinezen
belangen in hebben;
• Het opzetten en versterken van een netwerk van NAHSS alumni met kennis over en
ervaring met China.

Visie

De NAHSS streeft naar een toekomst waarin:
• Nederlandse studenten voorbereid zijn in hun latere carrière met China als grote speler op
het wereldtoneel;
• Een significant deel van de Nederlandse studenten in contact komt met en leert over
China;
• Nederlandse studenten open en goed geïnformeerd het debat aangaan over geopolitieke
kwesties.

Kernwaarden
Onafhankelijkheid

De NAHSS informeert haar deelnemers op een brede manier over China via een academisch,
business en cultureel programma. Tijdens dit programma streeft de NAHSS om een zo volledig
mogelijk beeld te geven van het land. Dit doet zij door verschillende perspectieven te belichten. De
NAHSS opereert hierin onafhankelijk en neemt zelf geen standpunten in.

Integriteit

Professionaliteit vraagt om integriteit van de organisatie, de deelnemers, de alumni en de
partners. Alle betrokkenen bij de NAHSS werken zorgvuldig en betrouwbaar. Deze zorgvuldigheid
en betrouwbaarheid staan daarnaast centraal in de samenwerking onderling.

Respect

De NAHSS en haar deelnemers behandelen ieder met respect. Alleen wanneer er respect is voor
elkaars mening en elkaars belangen kunnen persoonlijke ontwikkeling en leerprocessen
plaatsvinden voor deelnemer en partner. De NAHSS staat hierin ook voor volledige inclusiviteit van
betrokkenen.

Verbinding
De NAHSS laat Nederlandse studenten kennismaken met universiteiten, bedrijven en ministeries.
Door deze kennismaking leren studenten over de verschillende eigenschappen van deze partijen.
Naast verbinding aan externe partijen, heeft de NAHSS verbinding met haar alumni hoog in het
vaandel staan. Zij hebben door middel van hun deelname aan het programma kennis over de
Chinese (bedrijfs)cultuur opgedaan en vormen daarmee een waardevol netwerk voor andere
deelnemers, alumni en partners. Door haar alumni ook na deelname betrokken te houden bij
ontwikkelingen rondom China en de NAHSS, blijft de kennis van alumni actueel.

Deelnemers
Actief en geïnteresseerd
Deelnemers zijn geïnteresseerd in China en nemen actief deel tijdens alle onderdelen van het
prachtige NAHSS programma. Daarnaast gaan ze actief op zoek om het meeste te halen uit de
ervaringen die de NAHSS faciliteert. Door hun actieve houding zijn zij in staat een optimale
leerervaring voor zichzelf te creëren en doen zij nuttige contacten op.

Wetenschappelijk integer
Deelnemers houden zich aan de normen voor goede onderzoekspraktijken. Hierbij staan
onafhankelijkheid, transparantie, eerlijkheid en zorgvuldigheid centraal.

Ruimdenkend
Deelnemers staan open voor andere manieren van denken en mensen en instanties met andere
normen en waarde dan die van henzelf. De NAHSS, haar deelnemers, alumni en partners streven
naar het creëren van een open sfeer en inclusiviteit.

Representatief
Deelnemers zijn zich bewust dat zij de NAHSS en haar partners representeren. Hier passen zij hun
gedrag en presentatie op aan. Denk hierbij aan het houden aan afspraken, op tijd komen en
gepast kleden.

Verantwoordelijk
Deelnemers nemen de verantwoordelijkheid voor het afleveren van goede resultaten en voor hun
eigen gedrag binnen en buiten Nederland.

Alumni
Betrokken

Alumni van de NAHSS blijven betrokken bij het programma. Zij hebben door middel van hun
deelname aan het programma kennis over de Chinese (bedrijfs)cultuur opgedaan en vormen
daarmee een waardevol netwerk voor andere deelnemers, alumni en partners. Door haar alumni
ook na deelname betrokken te houden bij ontwikkelingen rondom China en de NAHSS, blijft de
kennis van alumni actueel.

Partners
Vertrouwen
In de samenwerking van en met partners staat vertrouwen voorop. Alleen wanneer je elkaar kunt
vertrouwen kan je effectief samen naar een doel werken.

Eerlijkheid
De NAHSS en haar partners zijn eerlijk en transparant naar elkaar over de manier van werken en
de doelen die nagestreefd worden.

