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De vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit is de persoon die door het College van Bestuur is 

benoemd als contactpersoon voor klachten in zake een (veronderstelde) schending van de 

wetenschappelijke integriteit. 

1 BENOEMING 
 

Het College van Bestuur benoemt twee vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit voor een 

periode van vier jaar, maximaal voor drie termijnen. 

 

2 VEREISTEN 
 

Voor benoeming als vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit gelden de volgende vereisten:  

- Het beschikken over ruime ervaring in onderzoek en onderwijs, bij voorkeur in de functie van 

(emeritus) lector, associate lector, senior onderzoeker of hoogleraar bij één of meerdere 

Nederlandse hogescholen of universiteiten. 

- Het genieten van een onbesproken onderwijs- en/of onderzoeksreputatie. 

- Het beschikken over ervaring in de behandeling van en/of advisering over tegenstellingen en 

conflicten, of de bereidheid om bij benoeming als vertrouwenspersoon wetenschappelijke 

integriteit hiervoor de nodige training en opleiding te volgen. 

 

3 BEËINDIGING  
 

Het College van Bestuur kan de benoeming tussentijds beëindigen;  

- op eigen verzoek van de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit;  

- indien de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit niet (meer) voldoet aan de 

benoemingseisen;  

- wegens disfunctioneren als vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit. 

 

4 ONAFHANKELIJKHEID  
 

Met een benoeming als vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit zijn onverenigbaar het 

lidmaatschap van de Raad van Toezicht, het College van Bestuur, de Ethische Commissie Onderzoek, 

en een benoeming als (academie)directeur of als lid van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit. 
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5 TAKEN 
 

De vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit heeft de volgende taken:  

- Fungeren als eerste aanspreekpunt voor klager of betrokkene in geval van vragen en klachten 

over wetenschappelijke integriteit en mogelijke schending daarvan; 

- Verkenning van de mogelijkheden tot minnelijke oplossing van de klacht, en eventuele 

bemiddeling;  

- Het geven van informatie en advies aan de klager over de procedure voor het indienen van de 

klacht bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit. 

 

6 VERANTWOORDING 
 

De vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit legt over zijn werkzaamheden verantwoording af 

aan het College van Bestuur in een jaarlijkse geanonimiseerde rapportage ten behoeve van het 

jaarverslag van de HAN.    

 

7 GEHEIMHOUDING 
 

De vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit is geheimhouding verschuldigd over hetgeen hem 

of haar in de hoedanigheid van vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit bekend is geworden.  

 

8 VOLLEDIGE BENOEMINGSPROCEDURE 

 
a. De academiedirecteuren wijzen uit de onderzoekers die voldoen aan het profiel van een 

vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit in gezamenlijk overleg twee vertrouwenspersonen 

aan, één in Arnhem en één in Nijmegen. 

 

b. Vervolgens benoemt het College van Bestuur de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit. 

De benoeming is voor maximaal drie keer vier jaar. 

 

c. Het College van Bestuur houdt er rekening mee dat er een goede spreiding is van de 

vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit over verschillende wetenschapsgebieden, man-

vrouw, en personen die naast Nederlands ook Engels en/of Duits spreken, en personen met of zonder 

migratie-achtergrond. 
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d. De vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit zijn medewerkers van de HAN met een vaste 

aanstelling. 

 

e. Niet tot vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit kunnen worden benoemd: leden van de 

Raad van Toezicht, het College van Bestuur, de Ethische Commissie Onderzoek, 

(academie)directeuren of leden van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit. 

 

f. Het College van Bestuur laat zich bij het benoemen van een nieuwe vertrouwenspersonen 

wetenschappelijke integriteit adviseren door een representant van de zittende vertrouwenspersonen 

wetenschappelijke integriteit. 

 

g. Bij het bekend worden van een vacature voor een vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit 

informeert het CvB de MR over de vervulling van de vacature. 

 

h. De nieuw benoemde vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit krijgt na zijn/haar benoeming 

de gelegenheid tot het volgen van bij deze taak passende opleiding en training. 


