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Artikel 1 Onderwijs in andere taal  
Het onderwijs aan de HAN wordt gegeven en de examens worden afgenomen in het Nederlands. In 
afwijking hiervan kan een andere taal worden gebezigd:  

a.  wanneer het een opleiding met betrekking tot die taal betreft;  
b.  wanneer het onderwijs betreft dat in het kader van een gastcollege door een 

anderstalige docent gegeven wordt; of  

c.  indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de 
herkomst van de studenten daartoe noodzaakt.  

Deze Gedragscode heeft alleen betrekking op sub c.  
 
Artikel 2 Specifieke aard, inrichting, kwaliteit onderwijs  
Er is in ieder geval sprake van een specifieke aard, inrichting of kwaliteit van het onderwijs indien:  

a.  het om het curriculum of curriculumonderdelen gaat waarvoor de kennis van een andere 
taal dan het Nederlands daartoe noodzaakt;  

b.  het als onderdeel van de vaardigheid in het vakgebied van de opleiding noodzakelijk is 
om ook curriculumonderdelen in een andere taal dan het Nederlands te geven; of  

c.  in het kader van internationalisering of internationale uitwisselingsprogramma’s het 
noodzakelijk is dat onderwijs in een andere taal wordt gegeven.  

 
Artikel 3 Internationalisering of internationale uitwisselingsprogramma’s  
1.  Indien het onderwijs in een andere taal dan het Nederlands wordt gegeven op grond van artikel 

2 sub c van deze Gedragscode,  dient een transparant internationaliserings- en kwaliteitsbeleid 
door de academiedirecteur opgesteld te worden.  

2.  Het anderstalig onderwijs voldoet aan dezelfde kwaliteitseisen als het onderwijs zoals dat wordt 
verzorgd in het Nederlands.  

3.  De opleiding dient te sturen op een gebalanceerde mix van nationaliteiten, zodat gewerkt kan 
worden met internationale classrooms.  

4.  Het is niet toegestaan om een opleiding die in zijn geheel of grotendeels wordt bezet door 

studenten uit de grensstreek en die niet direct voldoet aan een sterke behoefte vanuit de 

Nederlandse arbeidsmarkt, aan te bieden in een andere taal. Indien opleidingen in zijn geheel 

worden bezet door studenten uit het grensgebied en niet wordt voldaan aan het in lid 3 gestelde, 

dan dient deze opleiding afgebouwd te worden.  
 
Artikel 4 Bevoegdheid tot gebruik anderstalig onderwijs  
1.  De bevoegdheid om te besluiten tot het gebruik van een andere taal dan het Nederlands ligt bij 

academiedirecteur. Voor een dergelijk besluit behoeft de academiedirecteur goedkeuring van het 
College van Bestuur.  

2.  De academiedirecteur beslist daartoe, al dan niet op verzoek van de betrokken 
academiemanager(s).  

3.  De academiedirecteur kan ervoor kiezen om de opleiding alleen in een andere taal aan te bieden 
of hij kan ervoor kiezen om naast de opleiding in het Nederlands tevens de opleiding in een 
andere taal aan te bieden.  
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4.  Alvorens te besluiten tot het gebruik van een andere taal wint de academiedirecteur of betrokken 
academiemanager advies in bij diverse organen zoals de beroepenveldcommissie, 
curriculumcommissie en/of de Opleidingscommissie(s).  

5.  Het gebruik van een vreemde taal mag niet leiden tot verzwaring van de studielast van de 
opleiding. De studielast wordt uitgedrukt in studiepunten. Het aantal studiepunten voor een 
opleiding in een vreemde taal mag niet meer bedragen dan het aantal studiepunten zoals die 
geldt voor een in het Nederlands verzorgde opleiding.  

6.  De academiedirecteur is gehouden aan het besluit tot het gebruik van een andere taal 
voorwaarden te verbinden die de kwaliteit van het betreffende onderwijsonderdeel waarborgen, 
daaronder uitdrukkelijk begrepen de taalvaardigheid van de betrokken docenten.  

7.  Ter bepaling van de gewenste taalvaardigheid zoals bedoeld in lid 6 dient minimaal gewerkt te 
worden met een internationaal erkende en transparante norm (Cambridge). De streefnorm is 
afhankelijk van het takenpakket waarbij in ieder geval:  

a.  niveau C1 als verplichte eindnorm geldt voor alle docenten die lesgeven in een andere 
taal dan het Nederlands; en  

b.  voor zittende docenten die nog niet aan niveau C1 voldoen, een onderniveau wordt 
vastgesteld dat geldt als instapniveau om in een Engelstalige opleiding les te kunnen 
geven. Met deze docenten dienen afspraken gemaakt te worden over het behalen van 
het C1-niveau. 

 
Artikel 5 Informatieverstrekking  
1.  In de OER wordt vermeld in welke vakken het onderwijs geheel of gedeeltelijk in een andere taal 

dan het Nederlands wordt verzorgd.  

2. Indien een tentamen of een examen in een tot de opleiding behorende onderwijseenheid in een 
andere taal dan het Nederlands dient te worden afgelegd, wordt dit vermeld in de OER.  

3.  Ook via Studiegids en website van de opleiding wordt aan (aspirant) studenten kenbaar gemaakt 
of voor een bepaald opleidingstraject gebruik wordt gemaakt van Nederlandse dan wel een 
andere taal.  

4.  Indien een Bachelor- of Masteropleiding merendeels of in zijn geheel in een vreemde taal wordt 
verzorgd, dienen het Studentenstatuut, de OER en eventuele andere kanalen via welke aan de 
student informatie wordt verstrekt zoals o.a. de website van deze opleiding beschikbaar gesteld 
te worden in het Engels of de taal c.q. talen waarin het onderwijs wordt verzorgd.  

 
Artikel 6 Minimale taaleisen uitwisselingsstudent 
In geval van een uitwisselingsprogramma voor een anderstalige opleiding worden in de overeenkomst 
tussen de zendende en ontvangende onderwijsinstelling afspraken gemaakt ter zake van de beheersing 
van het minimale taalniveau van de internationale student. De academiedirecteur geeft op verzoek van 
de landelijke commissie Gedragscode hoger onderwijs inzage in de overeenkomst met de zendende 
onderwijsinstelling. Een uitwisselingsstudent is een student met een buitenlandse nationaliteit die in het 
kader van een daartoe opgezet uitwisselingsprogramma gedurende een periode van minimaal 3 
maanden tot maximaal 12 maanden onderwijs gaat volgen, volgt of heeft gevolgd aan een in Nederland 
gevestigde onderwijsinstelling en daarvoor niet aan die onderwijsinstelling als reguliere student wordt 
ingeschreven en gediplomeerd.  
 
Artikel 7 Vergoedingen 
De academiedirecteur kan bepalen dat een vergoeding gevraagd wordt voor de uitvoering van de 
toetsing van de taaleis, de vooropleiding en de vergelijking van diploma’s zoals opgenomen in het 
Inschrijvingsreglement en de OER. Dit dient vooraf aan de (aanstaande) student gecommuniceerd te 
worden.  
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GEDRAGSCODE 
STUDENTENDECANEN  
van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

 
 

  

Introductie  
Het doel van deze Gedragscode is het professioneel functioneren van studentendecanen te beschrijven 
en deze omschrijving als leidraad te laten dienen in de uitvoering van het werk. 
 
Aan de basis van de decanenfunctie staat artikel 7.34 lid 1 sub d van de WHW. Hierin staat dat iedere 
student recht heeft op de diensten van een studentendecaan. In deze Gedragscode wordt ingegaan op 
beroepsethische principes en gedragsregels. Met behulp van deze Gedragscode worden tevens de 
rechten van studenten met betrekking tot een studentendecaan vastgelegd. 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze Gedragscode wordt verstaan onder: 
 
College van Bestuur het college van bestuur van de HAN. 
dienstverlenend contact alle contacten tussen studentendecanen en studenten teneinde 

informatie, advies of ondersteuning te geven/krijgen. 
Gedragscode de onderhavige Gedragscode Studentendecanen. 
HAN de hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 
HAN Studiesucces netwerk van tweedelijnsbegeleiders. De studentendecanen maken deel 

uit van het HAN Studiesucces. 
student degene die conform artikel 7.32 WHW e.v. als student aan de HAN 

staat ingeschreven of ingeschreven heeft gestaan. Hieronder zijn 
tevens begrepen de extranei, de contractstudenten en in voorkomende 
gevallen aspirant-studenten en voormalige studenten.  

studentendecaan degene die als studentendecaan bij de HAN is benoemd als bedoeld in 
artikel 9.13 lid 1 WHW. 

WHW de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 

 

Artikel 2 Algemene bepalingen en uitgangspunten 
2.1 Deze Gedragscode is van toepassing binnen de HAN. 
2.2 Iedere studentendecaan in dienst van de HAN houdt zich volledig aan deze Gedragscode. 
2.3 Deze Gedragscode is digitaal toegankelijk voor studenten en andere betrokkenen. Op die wijze 

kan iedereen van het bestaan van deze Gedragscode op de hoogte zijn. 
2.4 Aan de HAN is een studentendecanaat verbonden. De studentendecaan is specialist op het 

gebied van wet- en regelgeving in het Hoger Onderwijs (WHW, WSF, sociale wetgeving en 
interne HAN-regelingen) en financiële regelingen en heeft een adviserende rol in het geval van 
studiebelemmerende en -bevorderende omstandigheden, conflicten, klachten, bezwaar en 
beroep.  

2.5 De studentendecaan oefent zijn functie uit binnen het kader van de wettelijke regelingen en de 
regelingen die binnen de HAN gelden.  

2.6 De studentendecaan heeft een signalerende, adviserende (gevraagd en ongevraagd advies) en 
informerende rol binnen de onderwijsorganisatie. 

2.7 De studentendecaan heeft in principe een onafhankelijke positie in de organisatie. De 
studentendecaan is primair gericht op het belang van de student, met dien verstande dat hij bij 
de behartiging hiervan gebonden is aan de grondslagen en de doelstellingen van de HAN.  

2.8 De studentendecaan bekleedt voor de studenten een vertrouwenspositie en behandelt de door 
de student gegeven persoonlijke informatie strikt vertrouwelijk.  
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2.9 De studentendecaan levert een substantiële bijdrage aan de studieloopbaanbegeleiding binnen 
de HAN. Het HAN-model van studieloopbaanbegeleiding maakt een onderscheid tussen eerste- 
en tweedelijnsbegeleiding. Eerstelijnsbegeleiding betreft de studiebegeleiding binnen het 
onderwijs en de tweedelijnsbegeleiding is de studentbegeleiding door begeleiders met specifieke 
deskundigheden. De tweedelijnsbegeleiders vormen gezamenlijk het netwerk HAN Studiesucces.  

2.10 Het studentendecanaat streeft ernaar de rechtsgelijkheid tussen studenten van verschillende 
opleidingen te waarborgen. 

2.11 De studentendecaan respecteert de persoonlijke levenssfeer en de persoon van de student. 
2.12 De studentendecaan benadert en behandelt iedere student gelijkwaardig. 
2.13 Speciaal voor studenten in bijzondere omstandigheden is de ondersteuning gericht op het 

creëren van goede condities voor het kunnen volgen van een passende studie, vanuit de visie 
dat studenten zoveel mogelijk gelijke kansen behoren te krijgen, passend bij hun mogelijkheden.   

2.14 De studentendecaan maakt onder geen enkele omstandigheid misbruik van zijn positie en 
deskundigheid ten opzichte van de student.  

2.15 De studentendecaan onthoudt zich van gedrag, waarvan redelijkerwijs kan worden voorzien dat 
dit de doelstellingen van de functie schaadt.  

2.16 De studentendecaan mag geen geschenken van een student aanvaarden die een betrekkelijk 
kleine waarde te boven gaan. 

2.17 Iedere studentendecaan heeft bij het uitoefenen van zijn functie bij het directe studentcontact 
(telefonisch contact en individuele gesprekken) de beschikking over een werk- of spreekruimte 
waardoor de vertrouwelijkheid is gewaarborgd. De studentendecaan beschikt hier tevens over 
voldoende afsluitbare opbergruimte. 

2.18 De studentendecaan tracht de belangen van de student en de belangen van de organisatie op 
evenwichtige wijze met elkaar in verband te brengen. In verband hiermee zal de studentendecaan 
niet optreden als procesvertegenwoordiger van de student in voorkomende juridische 
procedures.  

2.19 De studentendecaan heeft geen andere relatie met de student dan die welke voortvloeit uit het 
dienstverlenend contact. Indien er al sprake is van een andersoortige relatie met de student die 
een dienstverlenend contact wil aangaan, zal de studentendecaan in beginsel verwijzen naar een 
andere studentendecaan, tenzij hij met de betrokken student van oordeel is dat er geen sprake 
is van tegenstrijdige belangen of rolvermenging en deze ook niet te verwachten zijn. 

 

Artikel 3 Dienstverlenend contact 
3.1 Het dienstverlenend contact is gericht op het ondersteunen, informeren en adviseren van 

studenten die door bijzondere omstandigheden problemen ondervinden op de in artikel 2.4 
genoemde gebieden. 

3.2 Het dienstverlenend contact moet voldoen aan eisen van professionaliteit, zorgvuldigheid en 
deskundigheid die onder de gegeven omstandigheden aan de studentendecaan gesteld kunnen 
worden.  

3.3 Een student heeft te allen tijde het recht om een beroep te doen op een studentendecaan, 
mondeling of schriftelijk, met een vraag om informatie, advies, begeleiding of hulp. In beginsel is 
dit de studentendecaan die de opleiding waar de student staat ingeschreven in portefeuille heeft. 

3.4 Indien de student van oordeel is dat er redenen zijn om het dienstverlenend contact met een 
andere studentendecaan te hebben dan degene die hem vanwege zijn opleiding toegewezen is, 
dient hij een met redenen omkleed verzoek hiertoe in. Dit verzoek wordt beoordeeld door het 
decanenteam.  

3.5 Het karakter van het dienstverlenend contact is vertrouwelijk. 
3.6 Het contact is erop gericht de problematiek van de student inzichtelijk te maken, te verhelderen, 

mee op te lossen of te verminderen. Daar waar nodig vindt verwijzing naar externe hulp- en 
dienstverlenende instanties plaats. 

3.7 De studentendecaan is verplicht binnen een redelijke termijn te reageren. Indien de 
studentendecaan niet in staat is tijdig te reageren, draagt hij zorg voor overdracht aan een andere 
studentendecaan, onder gelijktijdige mededeling hiervan aan de student. 

3.8 Het is de student in beginsel toegestaan derden te betrekken in het dienstverlenend contact. 
3.9 De studentendecaan kan de aanwezigheid van derden afwijzen, als die naar zijn mening de 

verheldering/vermindering/oplossing van de problematiek in de weg staat.  
3.10 De studentendecaan gaat geen dienstverlenend contact aan met derden zonder uitdrukkelijke 

toestemming van de student. In het bijzonder in de contacten met ouders en andere naasten van 
de student stelt de studentendecaan zich terughoudend op.  

3.11 De student heeft te allen tijde het recht af te zien van voortzetting van het dienstverlenend contact.  
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3.12 De studentendecaan zal het dienstverlenend contact niet zonder reden beëindigen. Voor zover 
de reden is gelegen in het gedrag van de student, wordt deze daarover eerst geïnformeerd. 

3.13 Als de studentendecaan besluit het contact te verbreken, dient hij zijn beslissing voor de student 
te motiveren, hem indien mogelijk te adviseren over het vervolg en eventueel zorg te dragen voor 
een adequate verwijzing. 

 
Artikel 4 Geheimhouding en vertrouwelijkheid 
4.1 De studentendecaan is verplicht tot geheimhouding van wat hem bij de uitoefening van zijn taak 

bekend is geworden. Voor het overige werkt de studentendecaan binnen de kaders die de 
Privacyregeling HAN geeft. 

4.2 Vertrouwelijke informatie over een student mag alleen dan aan derden (niet zijnde andere 
studentendecanen) worden verstrekt indien en voor zover de student hiermee uitdrukkelijk 
instemt en nadat de student is ingelicht over: 
a. het doel van het verstrekken van de informatie; 
b. het tijdstip en de wijze waarop de informatie wordt verstrekt; 
c. de inhoud van de te verstrekken informatie; en 
d. degenen aan wie de informatie wordt verstrekt en/of daar vervolgens mee bekend worden. 
De instemming wordt opgenomen in het dossier van de student. 

4.3 De student kan zijn toestemming tot het verder verstrekken van vertrouwelijke informatie aan 
derden te allen tijde intrekken. 

4.4 Bij het ontbreken van toestemming van de student om informatie aan derden buiten het 
studentendecanenteam te verstrekken, wordt de studentendecaan in een bijzondere situatie (van 
dreigend gevaar of dreigende schade) geacht zijn verplichting tot geheimhouding te verbreken 
indien tenminste is voldaan aan de volgende voorwaarden: 
a. de studentendecaan heeft gedaan wat hij kon doen om toestemming van de student te 

verkrijgen; 
b. de studentendecaan verkeert in gewetensnood door het handhaven van de geheimhouding, 

daar waarschijnlijk het niet verbreken van de geheimhoudingsplicht voor derden of voor de 
student zelf aanwijsbare en ernstige schade en/of gevaar zal opleveren; 

c. de studentendecaan acht het waarschijnlijk dat die schade kan worden voorkomen of beperkt 
door de verbreking van de geheimhouding; en 

d. de betrokken student wordt zo spoedig mogelijk over de verbreking van de 
geheimhoudingsplicht en de motivatie geïnformeerd. 

4.5 Wanneer de student de studentendecaan ontslaat van de plicht tot geheimhouding is de 
studentendecaan niet verplicht de geheimhouding te verbreken.  

4.6 De verplichting tot geheimhouding blijft ook na beëindiging van het dienstverlenend contact 
bestaan. 

4.7 De studentendecaan heeft het recht om, ook zonder toestemming van de betreffende student, 
geanonimiseerde informatie over hem met derden te bespreken, mits deze informatie-uitwisseling 
plaatsvindt in het kader van optimalisering van het dienstverlenend contact of vergroting van de 
deskundigheid van de studentendecaan en mits deze informatie-uitwisseling de privacy van de 
student niet in gevaar brengt. 

 

Artikel 5 Dossierbeheer 
5.1 De studentendecaan houdt van zijn contacten met de student zodanige aantekeningen bij dat hij 

de voortgang en eventuele overdracht van het contact op adequate wijze kan waarborgen en dat 
hij, zo nodig, rekenschap over het dienstverlenend contact kan afleggen. 

5.2 De studentendecaan neemt deze aantekeningen en andere relevante informatie in het dossier 
van de student op. Het dossier wordt zo ingericht en beheerd dat de geheimhouding en 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de student verzekerd zijn. 

5.3 De student heeft recht op inzage, opvragen en zo nodig correctie van zijn dossier. Gegevens uit 
het dossier met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer van derden of vertrouwelijke informatie 
door derden aan de studentendecaan verstrekt mogen door de student niet worden ingezien. 

5.4 De student kan in het dossier ingebrachte stukken van persoonlijke aard opvragen door een 
gemotiveerd verzoek daartoe bij de studentendecaan in te dienen. 

5.5 Het dossier wordt tot tien jaar na beëindiging van het dienstverlenend contact bewaard en daarna 
vernietigd.  

5.6 Op schriftelijk verzoek van de student vernietigt de studentendecaan het dossier eerder. 
 
 



 
 

4 

Artikel 6 Professionaliteit 
6.1 De studentendecaan draagt zorg voor de instandhouding en ontwikkeling van zijn deskundigheid. 
6.2 De studentendecanen hebben regelmatig werkoverleg. 
6.3 De studentendecanen hebben regelmatig intervisie. 
6.4 De studentendecanen brengen jaarlijks een jaarverslag uit. 
 
Artikel 7 Slotbepalingen 
7.1 Indien een student van mening is dat een studentendecaan in strijd met deze Gedragscode heeft 

gehandeld en hij daardoor rechtstreeks in zijn belang getroffen is, kan hij daarover een klacht 
indienen via Bureau Klachten en Geschillen. 

7.2 Deze Gedragscode is – na instemming van de Medezeggenschapsraad – vastgesteld door het 
College van Bestuur en treedt in werking op 1 september 2019. 

7.3  Deze gedragscode kan worden aangehaald als ‘Gedragscode studentendecanen HAN’. 
 



 
 

1 

GEDRAGSREGELING STUDENTEN 
van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
 

Onderwerp  Gedragsregeling studenten 

CvB besluitnr.  2020/1688 
 

Instemming MR 10-7-2020 

Vaststellingsdatum 10-7-2020 

 

  

Artikel 1 Toepassingsbereik 

De artikelen 2 tot en met 12 van deze Regeling zijn van toepassing op eenieder die zich op de terreinen 

of in de gebouwen van de HAN bevindt en bij de HAN als student, cursist of anderszins is ingeschreven, 

en op studenten, cursisten e.a. tijdens buitenschoolse leerperioden (zoals stages en 

afstudeeropdrachten). 

 

Artikel 2 Collegekaart 

1. Het is een student niet toegestaan zijn collegekaart ter beschikking te stellen voor gebruik door 

een andere persoon en het is de student niet toegestaan gebruik te maken van de collegekaart 

van een andere persoon.  

2. Vermissing van de collegekaart dient onmiddellijk gemeld te worden bij de Servicedesk.  

3. De student kan aansprakelijk worden gesteld voor het onrechtmatige gebruik van zijn collegekaart 

door derden als hij niet kan aantonen dat hij alle voorzorgsmaatregelen in acht genomen heeft 

om onrechtmatig gebruik door derden te voorkomen. Als de student aansprakelijk wordt gesteld, 

wordt hij geacht zijn collegekaart ter beschikking gesteld te hebben voor gebruik door een ander 

en overtreedt de student derhalve lid 1.  

4. De student dient in de gebouwen en op de terreinen die de HAN in gebruik heeft zijn collegekaart 

bij zich te hebben. De student is verplicht op verzoek zijn collegekaart te tonen.  

5. De bevoegdheid de student te verzoeken zijn collegekaart te tonen, komt toe aan alle 

medewerkers van de HAN. 

6. Deze medewerkers kunnen de student die zijn collegekaart niet toont, de opdracht geven de 

gebouwen en terreinen die de HAN in gebruik heeft te verlaten. 

7. De verantwoordelijkheid dat de juiste persoonsgegevens aan de studentenadministratie worden 

doorgegeven, berust bij de student. Eventuele wijzigingen dient de betrokken student zo spoedig 

mogelijk door te geven aan de studentenadministratie via Studielink. 

 

Artikel 3 Bepalingen over het gedrag van studenten in de gebouwen en op de terreinen die de 

Academies en centrale diensten van de HAN in gebruik hebben 

1. De student dient de gebouwen en terreinen die de HAN in gebruik heeft, te gebruiken 

overeenkomstig de daaraan gegeven bestemming. 

2. De student dient zich rustig en correct te gedragen in de gebouwen en op de terreinen die de 

HAN in gebruik heeft. 

3. Het is de student in ieder geval verboden: 

a. in de onderwijs- en practicumruimten te eten en te drinken; 

b. in de gebouwen en op de terreinen te roken (hieronder wordt tevens verstaan het roken 

van attributen zonder tabaksbestanddeel, zoals de e-sigaret); 

c. de voortgang van het onderwijs en andere activiteiten te hinderen; 

d. de veiligheid in gevaar te brengen;  

e. onder invloed te zijn van verdovende of stimulerende middelen, tenzij deze op aantoonbaar 

medisch voorschrift worden gebruikt; 

f. zich in strijd met de milieuvoorschriften te gedragen; 

g. zich in strijd met de regels van betamelijkheid te gedragen, mede omschreven in de 

Integriteitscode en de artikelen 8, 9 en 10 van deze Regeling; 

h. in strijd te handelen met de geldende verkeersregels; 
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i. in strijd te handelen met hetgeen in het Studentenstatuut bepaald is inzake het gebruik van 

computers, e-mail, internet en Intranet, alsmede hetgeen is omschreven in de Regeling 

omgaan met gegevens en informatiesystemen; en 

j. de digitale leeromgeving anderszins oneigenlijk te gebruiken. 

4. Het is verboden gezichtsbedekkende kleding te dragen. 

5.  De academiedirecteur heeft de bevoegdheid om aanvullende kledingvoorschriften te stellen in 

een aparte paragraaf in de OER van een opleiding of groep opleidingen, indien dit uit het oogpunt 

van praktische uitvoering van het onderwijs noodzakelijk is. 

6.  Onverminderd het in lid 4 en 5 bepaalde, heeft de academiedirecteur de bevoegdheid eisen te 

stellen aan het gedrag en de attitude van studenten uit het oogpunt van de eisen die gesteld zijn 

in de beroepsprofielen en de eisen die de beroepsuitoefening met zich meebrengt. Deze eisen 

dienen in de bijlage van de OER te worden opgenomen. 

7. De richtlijnen zoals deze in lid 4 tot en met 6 zijn opgenomen zijn ook van toepassing op situaties 

buiten de campus van de HAN in de contacten met het werkveld (o.a. bij stages en 

afstudeeropdrachten). De richtlijnen gelden dan alleen indien dit het onderwijs raakt of indien het 

in het belang van het onderwijs van de HAN is. 

8. De student is verplicht alle, in de gebouwen en op de terreinen die de HAN in gebruik heeft 

geldende, voorschriften en bepalingen op het gebied van veiligheid in acht te nemen. 

9. De student is verplicht zich te gedragen conform de gegeven aanwijzingen van medewerkers 

belast met de zorg voor een schoon milieu in de gebouwen en op de terreinen die de HAN in 

gebruik heeft. 

10. Ingeval een student zich gedraagt in strijd met lid 1 t/m 4, kan iedere medewerker van de HAN 

hem de opdracht geven zijn gedrag te staken. 

11. Ingeval de student geen gehoor geeft aan de in lid 10 bedoelde opdracht, kan hem door iedere 

medewerker van de HAN opgedragen worden de gebouwen en de terreinen van de HAN te verla-

ten. 

12. De medewerker die de opdracht als bedoeld in het lid 11 geeft, brengt onverwijld rapport uit aan 

de academiedirecteur of de academiemanager die de betreffende opleiding in portefeuille heeft. 

 

Artikel 4 Aanvullende bepalingen over het gedrag van studenten tijdens colleges 

1. Voor het bijwonen van een college dient de student op het aanvangstijdstip van het betreffende 

college in het collegelokaal aanwezig te zijn. 

2. Indien een student na het aanvangstijdstip op een college verschijnt, is de docent bevoegd de 

student de toegang tot het betreffende college te weigeren. 

3. Ingeval van overtreding van artikel 3 lid 2 en/of  lid 3 kan de docent de student de opdracht geven 

zijn gedrag te staken. Indien de student geen gehoor geeft aan deze opdracht, kan de docent de 

student opdragen het collegelokaal te verlaten. 

4. De docent brengt in het geval als bedoeld in de laatste zin van lid 3 onverwijld rapport uit aan de 

academiedirecteur of de academiemanager die de betreffende opleiding in portefeuille heeft. 

 

Artikel 5 Aanvullende bepalingen over het gedrag van studenten in de practicumlokalen  

1. De student is in ieder geval verplicht: 

a. de apparatuur met de nodige zorg te gebruiken en na gebruik correct achter te laten; 

b. het meubilair na gebruik weer op de plaats terug te zetten; 

c. papier in de speciale papierafvalbakken te deponeren of mee te nemen; en 

d. te melden aan de instructeur praktijkonderwijs of medewerker Servicedesk wanneer een 

apparaat defect is of niet naar behoren functioneert. 

2. Het is de student in ieder geval verboden: 

a. onder invloed te zijn van verdovende of stimulerende middelen, tenzij deze op aantoonbaar 

medisch voorschrift worden gebruikt. Indien sprake is van gebruik van dergelijke middelen 

of van gebruik van enig ander middel dat het handelen kan beïnvloeden, dient dit gebruik 

gemeld te worden aan de instructeur praktijkonderwijs of andere medewerker; 

b. de apparatuur te verplaatsen;  

c. wijzigingen aan te brengen in de apparatuur, de programmatuur en de bestanden die zijn 

opgeslagen;  

d. programmatuur en bestanden te kopiëren, zonder toestemming van de instructeur 

praktijkonderwijs of andere medewerker; en 
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e. meegebrachte programmatuur te gebruiken zonder toestemming van de instructeur 

praktijkonderwijs of andere medewerker. 

3. Ingeval van overtreding van het bepaalde in lid 1 en/of lid 2 en/of artikel 3 lid 2 en/of lid 3 kan de 

instructeur praktijkonderwijs, medewerker Servicedesk of andere medewerker de student de 

opdracht geven zijn gedrag te staken. Indien de student geen gehoor geeft aan deze opdracht, 

kan de betreffende medewerker de student de opdracht geven het practicumlokaal te verlaten. 

4. De betreffende medewerker brengt in het geval als bedoeld inde laatste zin van lid 3 onverwijld 

rapport uit aan de academiedirecteur of de academiemanager die de betreffende opleiding in 

portefeuille heeft. 
 
Artikel 6 Aanvullende bepalingen over het gedrag van studenten in de tentamenlocaties 

1. Bij tentamens die langer dan tweeënhalf uur duren, kan afgeweken worden van het in artikel 3 lid 

3 gegeven verbod tot eten en drinken.  

2. Het is verboden te handelen in strijd met eventuele bepalingen in de van toepassing zijnde OER 

en het van toepassing zijnde opleidingsstatuut betreffende (het gedrag tijdens) de tentamens en 

(het gedrag in) de tentamenlocaties.  

3. Ingeval van overtreding van het bepaalde in lid 2 en/of artikel 3 lid 2, lid 3 en/of lid 4 en/of kan de 

coördinerende surveillant of andere medewerker de student de opdracht geven zijn gedrag te 

staken. Indien de student geen gehoor geeft aan deze opdracht, kan de betreffende medewerker 

de student de opdracht geven de tentamenlocatie te verlaten. In dat geval maakt de medewerker 

hiervan melding in het proces-verbaal van de zitting. 

4. De betreffende medewerker brengt in het geval als bedoeld in de laatste zin van lid 3 onverwijld 

rapport uit aan de academiedirecteur of de academiemanager die de betreffende opleiding in 

portefeuille heeft. 
 
Artikel 7 Bepalingen over het gedrag van studenten in buitenschoolse onderwijssituaties 

1. De student dient zich gedurende buitenschoolse onderwijsperioden in de betrokken 

organisaties/instelling/bedrijven rustig en correct te gedragen. 

2. Tijdens de buitenschoolse onderwijsperiode is het gedragsreglement van de organisatie/ 

instelling/bedrijf op hem van toepassing naast het bepaalde in deze Regeling. 

3. In die gevallen waarin zowel in het gedragsreglement van het bedrijf/organisatie/ instelling als 

deze Regeling over dezelfde onderwerpen bepalingen zijn opgenomen is het gedragsreglement 

van het bedrijf/organisatie/instelling geldig. 

4. Het is de student in ieder geval verboden: 

a. de veiligheid in gevaar te brengen; 

b. zich in strijd met de regels van betamelijkheid te gedragen mede omschreven in de 

artikelen 8, 9 en 10, toegepast op het bedrijf/organisatie/instelling; en 

c. gebruik te maken van de communicatiemiddelen van het bedrijf/organisatie/instelling voor 

persoonlijke doeleinden zonder de expliciete toestemming van de praktijkbegeleider. 

5. De student is verplicht alle in de gebouwen en op de terreinen van het bedrijf/organisatie/ 

instelling geldende veiligheidsvoorschriften en bepalingen op het gebied van veiligheid in acht te 

nemen. 

6. De student is verplicht zich te gedragen conform de gegeven aanwijzingen van het dienstdoend 

personeel van het bedrijf/organisatie/instelling belast met de zorg voor een schoon milieu in de 

gebouwen en op de terreinen van het bedrijf/organisatie/ instelling. 

7. Ingeval een student zich in strijd met lid 1 t/m lid 6 gedraagt, kan iedere medewerker van het 

bedrijf/organisatie/instelling hem de opdracht geven zijn gedrag te staken. Indien de student geen 

gehoor geeft aan deze opdracht, kan hem door de praktijkcoördinator worden opgedragen de 

gebouwen en terreinen van het bedrijf/organisatie/instelling te verlaten. 

8. De praktijkcoördinator die de opdracht als bedoeld in de laatste zin van lid 7 geeft, brengt 

onverwijld rapport uit aan de academiedirecteur of de academiemanager die de betreffende 

opleiding in portefeuille heeft. 

11. De betreffende academiemanager kan de academiedirecteur verzoeken op basis van hoofdstuk 

7 van het Studentstatuut een maatregel te treffen. De academiedirecteur kan hiertoe ook 

zelfstandig besluiten. 

12. Indien het gedrag van de student dat in strijd is met deze Regeling na afloop van de 

buitenschoolse onderwijsperiode bekend wordt, kunnen alsnog op basis van deze Regeling 
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maatregelen getroffen worden en wel binnen een redelijke termijn nadat de gedraging bekend is 

geworden. 
 
Artikel 8 Vermissing, beschadiging, vernieling, vermenigvuldiging 

1. De student zal de apparatuur, voorwerpen, computerfaciliteiten e.d. in eigendom toebehorende 

aan de HAN of derden gebruiken overeenkomstig de daaraan gegeven bestemming. 

2. De student zal bij gebruik van de eigendommen van de HAN of derden de noodzakelijke 

zorgvuldigheid in acht nemen. 

3. Bij vermissing, beschadiging, dan wel vernieling van de eigendommen van de HAN of derden 

door schuld van de student, wordt de daaruit voortvloeiende schade verhaald op de 

desbetreffende student. 

4. Bij vermissing, beschadiging, dan wel vernieling van de eigendommen van de HAN of derden 

door schuld van de student, kan de academiedirecteur een maatregel treffen als bedoeld in artikel 

11 lid 3. De artikelen 11 lid 4 t/m lid 6 zijn daarbij van toepassing. 

5. De HAN is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging, dan wel vernieling van 

eigendommen van studenten of bezoekers. 

6. De student is verplicht zich te houden aan de voorschriften inzake het kopiëren van 

auteursrechtelijk beschermde werken, waaronder programmatuur. 

7. Bij vermenigvuldiging door de student van door de HAN beschikbaar gesteld onderwijsmateriaal 

dat auteursrechtelijk beschermd is, zoals readers en syllabi, wordt de daaruit voortvloeiende 

schade verhaald op de desbetreffende student. 

8. Het kopiëren, verwijderen dan wel veranderen van apparatuur, programmatuur en bestanden kan 

leiden tot gerechtelijke procedures, aangespannen door de softwareleverancier dan wel de HAN. 

Vorderingen, ingediend bij de HAN wegens een door de student gepleegde inbreuk op het 

auteursrecht zullen op de betrokken student worden verhaald. 

9. Bij vermenigvuldiging van door de HAN beschikbaar gesteld onderwijsmateriaal dat 

auteursrechtelijk beschermd is, zoals readers en syllabi, kan de academiedirecteur een maatregel 

treffen, zoals bedoeld in artikel 11 lid 3. De artikelen 11 lid 4 t/m lid 6 zijn daarbij van toepassing. 
 
Artikel 9 Seksuele intimidatie, agressie, discriminatie 

1. De student dient zich conform de regels van de betamelijkheid te gedragen, dan wel zich zo te 

gedragen (waaronder wordt verstaan handelen en/of nalaten) dat dit - in redelijkheid – niet door 

anderen als kwetsend, beledigend of aanstootgevend kan worden ervaren.  

2.  Voor de Klachtenregeling seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie wordt 

verwezen naar de Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen. 

3. Naast de procedure zoals opgenomen in de Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen, kan 

een student een schriftelijk verzoek indienen bij het College voor de Rechten van de Mens, om 

te onderzoeken of een ongerechtvaardigd onderscheid is of wordt gemaakt.  
 
Artikel 10 Strafbare feiten 

Bij een verdenking van een strafbaar feit door studenten, kan naast het uitvoering geven aan deze 

Regeling aangifte worden gedaan, hetgeen strafrechtelijke gevolgen kan hebben. 

 

Artikel 11 Maatregelen 

1. Ingeval van overtreding van artikelen 2 lid 1, artikelen 3 lid 1 t/m lid 5, 4 lid 1, 5 lid 1 en lid 2, 6 lid 

2 of 7 lid 1 t/m lid 6 kan de academiedirecteur een maatregel treffen, zoals opgenomen in het 

artikel 11 lid 3. 

2. Ingeval een student geen gehoor geeft aan de opdracht zich te verwijderen, als opgenomen in 

de artikelen 2 lid 6, 3 lid 7, 4 lid 3, 5 lid 3, 6 lid 3 en 7 lid 7, dan wel wanneer artikel 7 lid 12 op de 

student van toepassing is kan de academiedirecteur een maatregel treffen, zoals opgenomen in 

artikel 11 lid 3. 

3. De maatregelen die de academiedirecteur kan toepassen, zijn: 

a. waarschuwing; 

b. berisping; 

c. ontzegging van de toegang tot bepaalde colleges of andere met name genoemde 

onderdelen van het onderwijs, voor de tijd van ten hoogste 1 jaar; 

d. ontzegging van het gebruik van met name genoemde voorzieningen, voor de tijd van ten 

hoogste 1 jaar; 
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e. ontzegging van de toegang tot bepaalde gebouwen en terreinen die de HAN in gebruik 

heeft voor de tijd van ten hoogste 1 jaar; 

f. ontzegging van de toegang tot alle gebouwen en terreinen die de HAN in gebruik heeft 

voor de tijd van ten hoogste 1 jaar; 

g. ongeldig verklaren van de doorgebrachte buitenschoolse onderwijsperiode waarin de 

gedraging heeft plaatsgevonden; 

h. de inschrijving voor de tijd van ten hoogste 1 jaar beëindigen; 

i. de toegang tot de Academie definitief ontzeggen of de inschrijving definitief te beëindigen. 

Deze maatregel kan alleen worden genomen indien er sprake is van ernstige overlast door 

de student binnen de gebouwen en terreinen van de instelling en de student de overlast 

ook na aanmaning door of vanwege de academiedirecteur niet heeft gestaakt; of 

j. de inschrijving in te trekken indien de student bij de inschrijving onjuiste informatie heeft 

verstrekt. 

4. Voordat de academiedirecteur besluit tot het treffen van een maatregel als bedoeld in artikel 11 

lid 3 krijgt de student in het kader van hoor en wederhoor de gelegenheid zijn standpunt toe te 

lichten. Hij kan zich door een raadsman laten bijstaan, met inachtneming van het in artikel 7.4 lid 

5 van het Studentenstatuut bepaalde. 

5. De beslissing van de academiedirecteur tot het treffen van een maatregel wordt schriftelijk en met 

redenen omkleed aan betrokkene medegedeeld, binnen 14 werkdagen nadat het besluit is 

genomen. De beslissing treedt vanaf dat moment in werking. Een afschrift van het besluit wordt 

gezonden aan de afdeling juridische zaken. 

6. De academiedirecteur kan in situaties waarin een onverwijlde voorziening is geboden besluiten 

een student met onmiddellijke ingang de toegang tot bepaalde colleges, voorzieningen, 

gebouwen en terreinen dan wel alle gebouwen en terreinen te ontzeggen dan wel de 

buitenschoolse onderwijsperiode met onmiddellijke ingang te onderbreken. 

Binnen een week na dit besluit, beslist de academiedirecteur over de volgens artikel 11 lid 3 te 

treffen maatregel, met inachtneming van de artikelen 11 lid 4 en lid 5.  

 

Artikel 12 Voorziening door de academiedirecteur in onvoorziene gevallen 

In die gevallen waarin deze Regeling niet voorziet beslist de academiedirecteur. Deze kan een 

maatregel treffen, zoals bedoeld in artikel 11 lid 3. De artikelen 11 lid 4 t/m lid 6 zijn daarbij van 

toepassing.  

 
Artikel 13 Verplichting tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven 
1. Indien het College van Bestuur op enigerlei wijze bekend is geworden dat een ten behoeve van 

de HAN met taken belast persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf 
tegen de zeden als bedoeld in Titel XIV van het Wetboek van Strafrecht jegens een minderjarige 
student van de HAN, treedt het College van Bestuur onverwijld in overleg met de 
vertrouwensinspecteur, bedoeld in artikel 6 van de Wet op het onderwijstoezicht. 

2. Indien uit het overleg, bedoeld in lid 1, moet worden geconcludeerd dat er sprake is van een 
redelijk vermoeden dat de desbetreffende persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf 
als bedoeld in lid 1 jegens een minderjarige student van de HAN, doet het College van Bestuur 
onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 127 juncto artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering, en stelt het College van Bestuur de vertrouwensinspecteur 
daarvan onverwijld in kennis. Voordat het College van Bestuur overgaat tot het doen van aangifte, 
stelt het de ouders van de betrokken student, onderscheidenlijk de betreffende ten behoeve van 
de HAN met taken belaste persoon, hiervan op de hoogte. 

3.  Indien een personeelslid bekend is geworden dat een ten behoeve van de HAN met taken belast 
persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf als bedoeld in lid 1 jegens 
een minderjarige student van de HAN, stelt het personeelslid het College van Bestuur daarvan 
onverwijld in kennis. 

 
Artikel 14 Blijk van ongeschiktheid 
1.  Het College van Bestuur kan in bijzondere gevallen na advies van de examencommissie en na 

zorgvuldige afweging van de betrokken belangen besluiten dat een student wordt afgewezen voor 
onbepaalde tijd en zijn inschrijving op grond daarvan beëindigen dan wel weigeren, als die 
student door zijn gedragingen of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de 
uitoefening van een of meer beroepen waartoe de door hem gevolgde opleiding hem opleidt/zal 
opleiden, dan wel voor de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening. 
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2. Indien de student bedoeld in lid 1 is ingeschreven voor een andere opleiding en daarbinnen het 
onderwijs volgt van een afstudeerrichting die overeenkomt met, of gelet op de praktische 
voorbereiding op de beroepsuitoefening verwant is aan de opleiding waarvoor hij is afgewezen, 
kan de student het recht op het volgen van onderwijs en het afleggen van tentamens in die 
afstudeerrichting of andere onderdelen van die opleiding tevens worden ontzegd. 

 
Artikel 15 Procedure voor de afwijzing en beëindiging van inschrijving wegens blijk van 
ongeschiktheid 
1.  De bevoegdheid tot het besluiten tot de weigering of beëindiging van de inschrijving als 

bedoeld in artikel 1.1 lid 1 komt toe aan het College van Bestuur. 
2.  Aan een besluit als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 gaat een advies van de examencommissie 

vooraf. 
3.  Dit advies is mogelijk op eigen initiatief van de examencommissie of op basis van een melding 

van ernstig laakbare gedragingen of uitlatingen van een student tijdens diens opleiding die zijn 
geconstateerd door een opleider, docent of examinator. 

4.  Het advies wordt op schrift gesteld en is met redenen omkleed. 
5.  Het College van Bestuur beslist pas tot een afwijzing als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 indien 

aannemelijk is geworden dat de student door zijn gedraging(en) en/of uitlating(en) blijk heeft 
gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van een of meer beroepen waartoe de 
opleiding hem opleidt/zal opleiden, dan wel voor de praktische voorbereiding op die 
beroepsuitoefening, na een zorgvuldige belangenafweging van alle omstandigheden van het 
geval. 

6.  Voordat tot afwijzing als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 wordt besloten, wordt de betreffende 
student in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. 

7.  Het besluit tot afwijzing wordt schriftelijk genomen en is met redenen omkleed. 
8.  Het besluit is voorzien van de rechtsmiddelenclausule dat tegen een besluit tot afwijzing 

bezwaar openstaat bij de Geschillenadviescommissie. 
9.  Hangende het onderzoek naar een mogelijke afwijzing van de student en/of hangende het 

bezwaar, kan het College van Bestuur besluiten, zulks al dan niet op advies van de 
examencommissie, tot het opleggen van een tijdelijke ordemaatregel, indien de 
omstandigheden van het geval deze ordemaatregel rechtvaardigen.  

10.  Na een besluit op grond van artikel 1.1 lid 1 wordt de inschrijving van de betreffende student 
beëindigd met ingang van de eerste van de maand volgend op de maand waarin het besluit is 
genomen. 

11.  Indien de inschrijving van een student is beëindigd op grond van het besluit tot afwijzing als 
bedoeld in artikel 1.1 lid 1, kan de betreffende (ex-)student niet opnieuw ingeschreven 
worden voor de opleiding of een aanverwante opleiding zoals bedoeld in artikel 1.1 lid 2 
waarvoor hij is afgewezen, tenzij hij ten genoegen van de academiedirecteur heeft aangetoond 
dat hij niet langer ongeschikt is. 
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Artikel 1. De commissie 
 
1.1 Vestigingsplaats 
De commissie is gevestigd in het bestuursgebouw van de HAN te Arnhem. 
 
1.2 Samenstelling 
De commissie bestaat uit vijf leden. Een voorzitter, welke wordt voorgedragen vanuit de afdeling 
juridische zaken. De overige vier leden zijn afkomstig van de Academies, waarbij vanuit twee Academies 
een medewerker als lid wordt voorgedragen en vanuit de Medezeggenschapsraad worden twee leden 
voorgedragen. De leden die door de Medezeggenschapsraad worden voorgedragen zijn medewerkers 
van de HAN of studenten van de HAN. Voor de voorzitter wordt een plaatsvervanger benoemd, 
eveneens voorgedragen vanuit de afdeling juridische zaken.  
 
1.3 Taak en verantwoordelijkheid 
De commissie heeft tot taak te besluiten ten aanzien van de aanvragen om financiële ondersteuning  
uit het Profileringsfonds. 
 
1.4  Benoeming voorzitter en leden 
De voorzitter, andere leden en de plaatsvervanger van de voorzitter worden benoemd door het College 
van Bestuur. Benoeming vindt plaats voor een periode van twee studiejaren. Op hun verzoek kunnen 
de voorzitter, de andere leden en de plaatsvervanger van de voorzitter telkens herbenoemd worden 
voor een periode van twee studiejaren. Het College van Bestuur legt een voorgenomen besluit 
betreffende samenstelling van de commissie Profileringsfonds voor ter instemming aan 
Medezeggenschapsraad. 
 
1.5 Beëindiging van benoeming 
Beëindiging van de benoeming vindt plaats: 

- na het verstrijken van de benoemingsperiode, tenzij er sprake is van herbenoeming zoals bedoeld 
in artikel 1.4; 

- tussentijds op eigen verzoek, waarbij in overleg met het College van Bestuur een redelijke termijn 
wordt gehanteerd; of 

- tussentijds bij besluit van het College van Bestuur. Dit besluit wordt schriftelijk meegedeeld. 
Daarbij geeft het College van Bestuur aan wat de reden van het besluit is en per welke datum de 
beëindiging van de benoeming ingaat. 

 
1.6 Taken en verantwoordelijkheden  

De commissieleden stellen zich beschikbaar voor één zitting per maand. De commissieleden zijn 

verantwoordelijk voor een goede voorbereiding van de zittingen. Zij vervullen hun taak 

objectief en zonder vooringenomenheid. 

De voorzitter heeft als hoofdtaken: 
- het inwinnen van inlichtingen bij de studieloopbaanbegeleiders en studentendecaan inzake een 

verzoek om financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds, een en ander voor zover relevant 
voor de beoordeling van het verzoek om financiële ondersteuning; 
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- het zorg dragen voor een tijdige toezending aan de commissieleden van kopieën van de 
aanvragen voor financiële ondersteuning van de studenten; 

- het zorg dragen voor een deugdelijke besluitvorming van de commissie en het informeren van 
het College van Bestuur hieromtrent; en 

- het zorg dragen voor de uitvoering van het genomen besluit. 
De voorzitter is verantwoordelijk voor: 

- het goed functioneren van de commissie; 
- een optimale participatie van de leden van de commissie; 
- de algehele kwaliteit van de werkzaamheden van de commissie; 
- externe vertegenwoordiging van de commissie, onder andere tijdens de zittingen van de 

Geschillenadviescommissie;  
- het bewaken van de eenheid van de beslissingen van de commissie; en 
- de samenstelling van het jaarverslag van de commissie. 

 
Artikel 2 Behandeling van de aanvraag in de commissie 
 
2.1 Vergaderingen commissie 

De commissie vergadert, zo er aanvragen ingediend zijn, in de regel een keer in de maand. De 
vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. 
 
2.2 Samenstelling van de commissie tijdens de behandeling 

Bij de behandeling van de aanvraag in de commissie zijn de voorzitter en de leden van de commissie 
aanwezig.  
 
2.3 Vereenvoudigde behandeling 

De voorzitter kan besluiten om van behandeling tijdens de vergadering als bedoeld in artikel 2.4 af te 
zien en onmiddellijk uitspraak te doen als hij van oordeel is dat de commissie Profileringsfonds kennelijk 
onbevoegd is dan wel de indiener kennelijk niet-ontvankelijk is. De voorzitter grondt zijn uitspraak 
uitsluitend op de stukken die op de zaak betrekking hebben. Tegen dit besluit kan de indiener binnen 
10 werkdagen na de dag waarop dit besluit hem is toegezonden in verzet gaan bij de 
Geschillenadviescommissie. Ten gevolge van het verzet vervalt dit besluit, tenzij het verzet door de 
Geschillenadviescommissie niet-ontvankelijk of ongegrond wordt verklaard. 
 
2.4 Behandeling aanvraag 

De commissie behandelt de aanvraag tijdens de vergadering op basis van de stukken zoals die door de 
voorzitter zijn aangeleverd bij de commissie. De commissie vergewist zich van de volledigheid van de 
aanvraag. 
 
2.5 Nadere informatie 

Wanneer de aanvraag niet volledig is, dan houdt de commissie de behandeling aan voor nadere 
informatie of bewijsstukken. De commissie stelt in dat geval een nadere termijn. De aanvrager wordt 
hierover schriftelijk geïnformeerd door de voorzitter. 
 
2.6 Horen aanvrager 
De commissie kan ten behoeve van het door haar uit te brengen advies de aanvrager horen. De 
aanvrager wordt in ieder geval in de gelegenheid gesteld zijn aanvraag mondeling toe te lichten als hij 
de commissie daarom verzoekt. De commissie kan:  

a. nadere schriftelijke inlichtingen inwinnen bij partijen of andere organen; en 
b. deskundigen verzoeken schriftelijk van advies of verslag te dienen. 

 
2.7 Toetsingskader 
De commissie toetst de aanvragen aan de Regeling Profileringsfonds HAN. 
 
2.8 Beraadslaging en besluitvorming 
Om tot een besluit te komen is vereist dat de (plaatsvervangend) voorzitter en de helft van de overige 
leden aan de beraadslagingen hebben deelgenomen. Bij het nemen van besluiten bevordert de 
voorzitter het bereiken van een unaniem standpunt dan wel optimale consensus. Als dit unanieme 
standpunt dan wel consensus ontbreekt wordt het besluit genomen bij meerderheid van stemmen. 
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2.9 Termijn 
De commissie neemt een besluit binnen 30 werkdagen na ontvangst van de aanvraag. De commissie 
kan deze termijn eenmaal met ten hoogste 10 werkdagen verlengen. Het besluit van de commissie is 
gemotiveerd en wordt schriftelijk aan de aanvrager bekendgemaakt. 
 
2.10 Besluitenregister 
Van hetgeen tijdens de zitting besproken is, wordt geen verslag gemaakt. Van de besluiten die de 
commissie neemt, wordt door de voorzitter aantekening gemaakt in een besluitenregister.  
 
2.11 Geheimhouding 
De leden van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in de hoedanigheid 
van commissie vernemen, uitgezonderd ten overstaan van het College van Bestuur. 
 
Artikel 3 Gevolgen van de besluitvorming 
 
3.1 Bekendmaking van het besluit 
De commissie neemt besluiten namens het College van Bestuur. Het besluit van de commissie wordt 
binnen twee weken na de zitting schriftelijk bekend gemaakt aan de aanvrager, de studentendecaan, 
de Academiedirecteur en het College van Bestuur. Het besluit bevat in ieder geval: 

- de datum waarop het besluit genomen is en de datum van verzending; 
- een omschrijving van de reden van aanvraag; 
- het besluit van de commissie en de motivering; en 
- vermelding van de bezwaarmogelijkheid zoals bedoeld in artikel 3.2. 

 
3.2 Bezwaar 
Tegen het besluit van de commissie staat binnen 6 weken na dagtekening bezwaar open bij de 
Geschillenadviescommissie conform de Regeling Geschillenadviescommissie. 
 
3.3 Intrekking positief besluit 
De commissie kan besluiten tot intrekking van het besluit waarin een aanvrager een financiële 
ondersteuning uit het Profileringsfonds is toegekend, wanneer blijkt dat deze op grond van onjuiste of 
onvolledige informatie is toegekend. 
 
Artikel 4 Verantwoording 
 
4.1 Overleg met College van Bestuur 
Minimaal eenmaal per jaar vindt er overleg plaats tussen een vertegenwoordiging van de commissie en 
een vertegenwoordiging van het College van Bestuur. Tijdens dit overleg is in ieder geval de voorzitter 
van de commissie aanwezig. 
 
4.2 Jaarverslag 
Jaarlijks stelt de commissie een verslag op van haar werkzaamheden. 
Het jaarverslag bevat in ieder geval: 

- een globale verantwoording van de samenstelling en werkwijze van de commissie over het 
afgelopen jaar; 

- een overzicht van de behandelde aanvragen om financiële ondersteuning uit het 
Profileringsfonds over het afgelopen jaar en de wijze van afhandeling daarvan; 

- een overzicht van de in het afgelopen jaar geconstateerde knelpunten in beleid en 
procedures; 

- een verantwoording van de gevallen waarin een financiële ondersteuning is verleend onder 
voorwaarden; en 

- de wijze waarop verleende financiële ondersteuningen verzilverd worden. 
 
Het jaarverslag wordt uiterlijk 1 maart van het jaar volgend op het verslagjaar afgerond. Het jaarverslag 
wordt in ieder geval aangeboden aan het College van Bestuur en de academiedirecteuren. 
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Artikel 5 Slotbepalingen 
 
5.1 Onvoorziene gevallen 
Wanneer zich een situatie voordoet waarin dit Reglement niet voorziet, dan neemt de commissie c.q. 
de voorzitter de beslissing welke het meest redelijk voorkomt en welke het beste aansluit bij de Regeling 
Profileringsfonds HAN. 
 
5.2 Inwerkingtreding 
Dit Reglement  is gelijktijdig met de Regeling Profileringsfonds HAN, te weten op 1 september 2018, in 
werking getreden.. 
 
5.3 Overgangsbepalingen 
Dit Reglement is van toepassing op de werkzaamheden van de commissie die plaatsvinden vanaf de 
datum van inwerkingtreding. 
 
5.4 Citeertitel 
Dit Reglement kan worden aangehaald als “Huishoudelijk Reglement commissie Profileringsfonds 
HAN”. 
 
 
 



 
 

1 

INTEGRITEITSCODE  
van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
 

Onderwerp  Integriteitscode 

CvB besluitnr.  2020/1690 
 

Instemming MR 10-7-2020 

Vaststellingsdatum 10-7-2020 

 
Preambule 
Deze Integriteitscode van de HAN bevat de grondslagen van het integriteitsbeleid dat binnen de HAN 
wordt gevoerd. Deze Integriteitscode is van toepassing op eenieder die als medewerker, student of 
cursist deel uitmaakt van de HAN of een persoon die werkzaam is ten behoeve van de HAN. Deze 
groep wordt hierna aangeduid als ‘medewerkers en studenten’. 
 
Algemeen 
1. De HAN heeft als doel een bijdrage te leveren aan het hoger onderwijs, in het bijzonder het hoger 

beroepsonderwijs en aan de ontwikkeling van beroepen waarop dit onderwijs is gericht door: 
a. de verzorging van hoger beroepsonderwijs en van daarmee samenhangende 

onderwijssoorten, alsmede van post hoger onderwijs; 
b. het verrichten van toegepast onderzoek; 
c. overdracht van kennis aan de maatschappij voor zover dit verband houdt met het 

verzorgde hoger beroepsonderwijs; en 
d. alle andere vormen van maatschappelijke dienstverlening welke voor het doel 

bevorderlijk kunnen zijn. 
 

2. Bij alle activiteiten die worden ondernomen en bij alle relaties die worden aangegaan, streeft de 
HAN zorgvuldigheid en integriteit na. Dit alles stelt hoge eisen aan de eigen gedragingen. 
Medewerkers en studenten dienen te handelen op basis van persoonlijke integriteit, respect voor 
een ieder en sociale verantwoordelijkheid. 

 
3. Medewerkers en studenten worden geacht elke gedraging die afbreuk doet aan hun integriteit 

achterwege te laten. Integriteit betekent het handhaven van algemene en professionele sociale 
en ethische normen en waarden. Dat betekent dat medewerkers en studenten niet alleen dienen 
te handelen in de geest van deze Integriteitcode, maar ook dat zij ook in staat zijn om van geval 
tot geval risico's en kwetsbaarheden in te schatten en situaties vermijden waarin de schijn van 
een integriteitsschending zich voordoet. 

 
4. Medewerkers en studenten kunnen worden aangesproken op de omgangsvormen die binnen de 

HAN worden gehanteerd en die voortkomen uit de grondslagen van de HAN, zoals vastgelegd in 
artikel 1 en de statuten van de HAN. 

 
5. Omgang met elkaar en teamwork uit zich in respect en aandacht voor elkaar, voorkoming van 

iedere vorm van intimidatie en erkenning van een ieders bijdragen en verantwoordelijkheden.  
 
6. Medewerkers en studenten dienen zorgvuldig gebruik te maken van aan hen ter beschikking 

gestelde middelen (bijvoorbeeld: apparatuur, meubilair, etc.). 
 
7. Medewerkers en studenten worden geacht er mee bekend te zijn dat de HAN:  

a. deze Integriteitscode hanteert; 

b. bij werving en selectie van personeel en bij de toelating van studenten geen 

onderscheid maakt naar sekse, seksuele geaardheid, godsdienst of levensovertuiging, 

culturele achtergrond of huidskleur;  

c. wederzijds respect bevordert;  

d. streeft naar levensbeschouwelijke pluriformiteit en ontmoeting, waarbij de indeling van 

studenten in groepen uitsluitend op onderwijskundige gronden plaatsvindt;  

e. emancipatiegericht werkt, met in achtneming van democratische verhoudingen; en 
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f. rekening houdt met de geheimhouding met betrekking tot privacygevoelige gegevens. 

 
Onderwijs 
8. Als het om de onderwijsuitvoering gaat, handelen medewerkers en studenten in 

overeenstemming met de regelgeving zoals vastgelegd in documenten als het Studentenstatuut 
en de OER. 

 
9. De onderwijsprogramma’s kennen beoordelingsmomenten die gerelateerd zijn aan de 

beroepshouding van het beroep waarvoor wordt opgeleid. Handelen in strijd met deze 
beroepshouding kan leiden tot negatieve beoordelingen.  

 
10. De manier van optreden, kleden, bejegenen en dergelijke is respectvol en houdt rekening met 

de opvattingen van anderen in de HAN. 
 
Gedrag 
11. Medewerkers en studenten gaan zorgvuldig om met gegevens. Gegevens, die noodzakelijk zijn 

voor een juiste uitvoering van bedrijfs- en onderwijsprocessen, worden conform daarvoor 
geldende procedures vastgelegd. Zij zijn inzichtelijk en controleerbaar voor diegenen die een 
direct belang hebben bij deze gegevens. 

 
12. Medewerkers en studenten doen zaken met anderen op basis van eerlijkheid, vertrouwen en 

duidelijke afspraken. Als een afspraak toch op belemmeringen stuit, leggen we dat uit. Totdat 
een nieuwe afspraak is gemaakt, blijft de oude in stand. 

 
13. Medewerkers en studenten worden geacht zorgvuldig om te gaan met de belangen en 

uitgangspunten van de HAN, ook als deze buiten de HAN (stages, publicaties, etc.) aan de orde 
zijn. Situaties waarin mogelijk sprake is of kan zijn van belangenverstrengeling dienen direct - 
zo mogelijk voorafgaande aan de situatie – gemeld te worden bij de naast hogere 
leidinggevende, waarna hierover duidelijke afspraken schriftelijk worden vastgelegd. 

 
14. Behalve expliciete regelgeving is voor de wijze van handelen bepalend de ongeschreven 

stelregel dat medewerkers en studenten hun eigen handelswijze uit kunnen leggen aan degene 
met wie gewerkt of gestudeerd wordt. In ieder geval geldt indien er intieme relaties zijn tussen: 
- medewerkers en studenten de desbetreffende medewerker dient dit direct te melden bij de 

direct leidinggevende; of 
- medewerkers die in hiërarchische verhouding tot elkaar staan: de desbetreffende 

medewerkers dienen te melden bij de naast hogere leidinggevende. 
 
15. Medewerkers en studenten worden geacht te communiceren op een open en eerlijke wijze en 

zich te onthouden van anonieme communicatie.  
 
Externe relaties 
16. De uitgangspunten van het integriteitbeleid worden nadrukkelijk ook in acht genomen bij het 

afnemen van goederen en diensten van derden en het leveren van goederen en diensten aan 
derden. 

 
17. Indien een medewerker van de HAN als zodanig van derden een geschenk ontvangt met een 

geldwaarde van meer dan € 50, meldt de medewerker dit aan zijn leidinggevende. De 
leidinggevende draagt er zorg voor dat het geschenk niet ten goede komt aan de medewerker 
die het geschenk heeft ontvangen, maar zo mogelijk aan de HAN als geheel of, indien dit 
onmogelijk is, aan zoveel mogelijk werknemers en studenten van de HAN. Indien een lid van 
het College van Bestuur een zodanig geschenk ontvangt, dient voor ‘leidinggevende’ gelezen 
te worden ‘Raad van Toezicht’. 

 
Meldpunt Integriteitscode 
18.  Klachten over het niet naleven van deze Integriteitscode, kunnen gemeld worden bij het 

meldpunt Integriteitscode. Het meldpunt kan advies uitbrengen over de concrete toepassing van 
de hierboven beschreven abstracte normen en waarden en zo een bijdrage leveren aan de wijze 
waarop de omgangsvormen en het integriteitsbeleid invulling krijgt bij de HAN. Het meldpunt 
brengt desgevraagd aanbevelingen uit aan het College van Bestuur. 



 
 

1 

KLACHTENREGELING1 
van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
 

Onderwerp  Klachtenregeling 

CvB besluitnr.  2020/1699 
 

Instemming MR 10-7-2020 

Vaststellingsdatum 10-7-2020 

 
 
Artikel 1 

1. Deze Regeling heeft alleen betrekking op klachten die niet onder de Klachtenregeling 
ongewenste omgangsvormen, de Regeling rechtsbescherming het onderwijs betreffende of de 
Regeling Geschillenadviescommissie vallen. 

2. Klachten kunnen worden ingediend door (aanstaande of voormalig) studenten en (aanstaande of 
voormalig) extranei. 

 
Artikel 2 

1.  De klacht wordt mondeling of schriftelijk (via brief of e-mail) ingediend bij Bureau Klachten en 

Geschillen. Postbus 6960, 6503 GL Nijmegen, of bij voorkeur per email 

Bureau.klachtengeschil@han.nl  
2.  Het Bureau Klachten en Geschillen stuurt een ontvangstbevestiging en zendt de klacht door naar 

het daartoe bevoegde orgaan. 
 
Artikel 3 

De klacht wordt in beginsel behandeld door de academiedirecteur. Indien de klacht betrekking op de 
academiedirecteur zelf heeft, wordt de klacht afgehandeld door  het College van Bestuur. Indien het 
gaat om een klacht betreffende de wet bescherming persoonsgegevens dan wordt de klacht 
afgehandeld door de functionaris gegevensbescherming. 
 
Artikel 4 

1.  Indien een schriftelijke klacht betrekking heeft op een gedraging jegens de klager en voldoet aan 
het gestelde onder lid 2, dan zijn artikel 5 tot en met 10 van toepassing. 

2.  Het klaagschrift wordt ondertekend en bevat tenminste: 
a. de naam, adres en telefoonnummer van de indiener; 
b. de dagtekening; en 
c. de omschrijving van de gedraging waartegen een klacht is ingediend. 

3.  Indien de klacht mondeling is ingediend of indien de klacht niet gaat om een gedraging jegens de 
klager dan is het aan de behandelaar om te beslissen of de klacht op grond van artikel 5 tot en 
met 10 wordt behandeld.  

 
Artikel 5  

Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van het klaagschrift 
alsmede de daarbij meegezonden stukken toegezonden. 
 
Artikel 6 

1.  De behandelaar stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de 
gelegenheid te worden gehoord. 

2.  Van het horen van de klager kan worden afgezien indien: 
a.  de klacht kennelijk ongegrond is; 
b.  de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord; 

of 
c.  de klager niet binnen een door het bestuursorgaan gestelde redelijke termijn verklaart 

dat hij gebruik wil maken van het recht te worden gehoord. 
3.  Van het horen wordt een verslag gemaakt. 

                                                      
1 Studenten kunnen met een klacht of geschil terecht bij Bureau Klachten en Geschillen: e-mailadres: 
Bureau.klachtengeschil@han.nl.  
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Artikel 7 

1.  De klacht wordt binnen zes weken na ontvangst van het klaagschrift afgehandeld 
2.  De behandelaar kan de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging 

wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht 
van toepassing is. 

 

Artikel 8 

1.  De behandelaar stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het 
onderzoek naar de klacht, zijn oordeel daarover alsmede van de eventuele consequenties die het 
daaraan verbindt.  

2. Een afschrift van het bericht waarmee de klacht is afgehandeld wordt gezonden naar Bureau 
Klachten en Geschillen via Bureau.klachtengeschil@han.nl  

 
Artikel 9 

1.  Blijkt dat de behandelaar de klacht niet tot genoegen van de student afhandelt, dan kan de student 
of groep van studenten zich schriftelijk wenden tot het College van Bestuur. Het College van 
Bestuur kan de klacht zowel inhoudelijk als procedureel toetsen. De student kan bij de decaan 
hulp en advies vragen bij het indienen van de klacht. De decaan zal evenwel niet in de procedure 
optreden als procesvertegenwoordiger voor de student. 

2.  Tegen een besluit inzake de behandeling van een klacht over een gedraging van een orgaan kan 
geen beroep worden ingesteld. 

 
Artikel 10 

1.  De behandelaar is niet verplicht de klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een 
gedraging; 

a. waarover reeds eerder een klacht is ingediend en is behandeld; 
b. die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden; 
c. waartegen door de klager bezwaar kan of had kunnen worden gemaakt; of 
d. waartegen door de klager beroep kan of had kunnen worden ingesteld. 

2,  De behandelaar is niet verplicht de klacht te behandelen indien het belang van de klager dan wel 
het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is. 

3.  Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk doch 
uiterlijk vier weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in kennis gesteld. Het Bureau 
Klachten en Geschillen ontvangt hiervan een afschrift. Mocht klager het niet eens zijn met de 
zienswijze van de behandelaar, dan kan men zich schriftelijk wenden tot het College van Bestuur. 

 
Artikel 11 

De behandelaar draagt zorg voor de registratie van de bij hem ingediende schriftelijke klachten. De 
geregistreerde klachten worden jaarlijks gepubliceerd. 
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KLACHTENREGELING ONGEWENSTE 

OMGANGSVORMEN
1
 

van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
 

 
 
 
  

 
 
Preambule 
De Klachtenregeling seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie 
(‘Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen’) maakt deel uit van het beleid van de HAN ter 
preventie van en omgang met gevallen van deze vormen van ongewenste omgangsvormen, agressie 
en geweld, pesten en discriminatie. 
De Regeling geldt voor zowel medewerkers als studenten van de HAN. Een veilig leer- en werkklimaat 
is een essentiële voorwaarde voor het goed functioneren van de onderwijsinstelling. De HAN voert in 
deze een beleid om psychosociale arbeidsbelasting te verminderen. Hij gaat hierbij uit van de definitie 
van psychosociale arbeidsbelasting zoals gedefinieerd in artikel 1.3.e van de 
Arbeidsomstandighedenwet: “de factoren direct of indirect onderscheid met inbegrip van seksuele 
intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk, in de arbeidssituatie die stress teweeg brengen”. 
Deze elementen schaden het vermogen van personeelsleden en studenten om onbekommerd te 
werken en te leren en brengen daarmee de HAN schade toe. Deze Regeling legt van rechtswege vast 
waarlangs gevallen van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie gemeld en 
behandeld kunnen worden. De in deze Regeling beschreven procedures zien er op toe dat de belangen 
van alle betrokkenen worden gerespecteerd en dat een melding of een klacht op een zorgvuldige wijze 
wordt behandeld. Deze Regeling is een regeling als bedoeld in artikel 7.57h WHW, hoofdstuk U van de 
geldende CAO-HBO en artikel 3 lid 2 van de Arbeidsomstandighedenwet. 
 

Hoofdstuk 1 Algemeen 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze Regeling wordt verstaan onder: 
 

a. aangeklaagde: degene over wiens gedrag een klacht is gemeld bij de vertrouwenspersoon 

of is ingediend bij de Klachtencommissie. 
b. Academie: een organisatorische eenheid van de HAN die één of meer opleidingen en 

onderzoeksactiviteiten op het gebied van hoger beroepsonderwijs en de 
daarop gerichte ondersteuning omvat. 

c. academiedirecteur: de directeur van een Academie  
d. academiemanager een manager van een Academie  
e. agressie en geweld: voorvallen waarbij een medewerker of student psychisch of fysiek wordt 

lastig gevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die 
rechtstreeks verband houden met het verrichten van arbeid of studie.2 

f. CAO-HBO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs. 
g. Centrale Staf de Centrale Staf van de HAN, die beleidsondersteunende diensten 

verleent aan het College van Bestuur, de Academies en overige 
organisatieonderdelen van de HAN.  

h. College van Bestuur:      het College van Bestuur van de HAN. 
i. directeur Services: de directeur van de Services. 

                                                      
1 Studenten kunnen met een klacht of geschil terecht bij Bureau Klachten en Geschillen: e-mailadres: 
Bureau.klachtengeschil@han.nl.  
2 Bij agressie en geweld gaat het onder meer om gedragingen van verbaal geweld (uitschelden, beledigen) en fysiek geweld 
(schoppen, slaan, met een wapen dreigen en/of overvallen worden). Het kan ook gaan om psychisch geweld: bedreigen, 
intimideren, onder druk zetten, thuissituatie bedreigen en het beschadigen van eigendommen. 

Onderwerp  Klachtenregeling ongewenste 
omgangsvormen 

CvB besluitnr.  2020/1698 
 

Instemming MR 10-7-2020 

Vaststellingsdatum 10-7-2020 
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j. discriminatie: direct of indirect onderscheid3 met inbegrip van seksuele intimidatie. Onder 
direct onderscheid wordt verstaan dat iemand op een andere wijze wordt 
behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie wordt, is of zou 
worden behandeld, op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke 
gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele 
gerichtheid, burgerlijke staat, leeftijd, handicap of chronische ziekte. Onder 
indirect onderscheid wordt verstaan dat een ogenschijnlijk neutrale 
bepaling, maatstaf of handelwijze personen van een bepaalde godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, 
burgerlijke staat, leeftijd dan wel een hetero- of homoseksuele gerichtheid 
of met een handicap of chronische ziekte bijzonder treft. 

l. hoofd Services een hoofd van een organisatorisch onderdeel van de Services 
m. HAN de hogeschool van Arnhem en Nijmegen, te Arnhem en Nijmegen; 

waaronder wordt verstaan de Academies, de Centrale Staf en de Services 
en eventueel nieuwe vergelijkbare onderdelen, zoals rechtspersonen of 
samenwerkingsverbanden die in moeder-dochter relatie staan en 
bestuurlijk onder het College van Bestuur van de HAN vallen.  

n. klacht: iedere uiting door een student of medewerker over het gestelde ongewenst 

gedrag bij de Klachtencommissie zoals beschreven in artikel 18 van deze 

Regeling. 

o. Klachtencommissie:  de klachtencommissie als bedoeld in hoofdstuk 4 van deze Regeling met 

de taken en bevoegdheden zoals beschreven in de artikelen 16 en 17. 

p. klager: een student of medewerker van de HAN die ongewenste omgangsvormen 

ervaren heeft en een melding heeft gedaan bij de vertrouwenspersoon 

en/of een klacht heeft ingediend bij de Klachtencommissie. 

p. lid van de HAN: een student, een medewerker, een lid van het College van Bestuur of een 

lid van de Raad van Toezicht. 

r. medewerker: hij die op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in 

dienst is van de HAN. Voor deze Regeling worden met een medewerker 

gelijkgesteld zij die aan de HAN ter beschikking zijn gesteld door middel 

van een uitzend-, stage-, detacheringsovereenkomst, alsmede hij die op 

basis van een vrijwilligersovereenkomst dan wel anderszins binnen de 

HAN actief is4.  

s. melding: een uiting door een student of medewerker over het gestelde ongewenst 

gedrag bij de vertrouwenspersoon, zoals beschreven in artikel 12 van deze 

Regeling.  
t. ongewenste omgangsvormen: psychosociale arbeidsbelasting zoals bedoeld in de 

Arbeidsomstandighedenwet. Hieronder worden factoren in de 
arbeidssituatie verstaan die stress veroorzaken. Het gaat om seksuele 
intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie. 

u. pesten:  alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter van één 
of meerdere medewerkers (collega’s, leidinggevenden) en studenten 
gericht tegen een medewerker of een groep van medewerkers, dan wel 
een student of een groep van studenten, die zich niet kan of kunnen 
verdedigen tegen dit gedrag5. 

v. Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht van de HAN. 
w. seksuele intimidatie: enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele 

connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon 
wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, 
beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.6 

                                                      
3 In de definitie wordt niet de term discriminatie gebruikt, maar wordt aansluiting gezocht bij de bestaande begrippen <direct en 
indirect onderscheid> als bedoeld in de gelijke behandelingswetten (bron: Memorie van toelichting Wijziging van de 
Arbeidsomstandighedenwet). 
4 Personen in buitenschoolse situaties (m.n. stageadressen) over wie een klacht wordt ingediend of een melding wordt gedaan, 
vallen buiten deze Regeling. De vertrouwenspersoon kan in voorkomend geval behulpzaam zijn betrokkene te leiden naar de 
geldende regeling op die locatie.  
5 Een belangrijk element aan pesten op het werk en in de studie is de herhaling van die gedraging in de tijd. Het gaat bij pesten 
dus niet om een eenmalige gedraging. Dit gedrag uit zich op verschillende manieren, maar in het bijzonder door woorden, 
gebaren, handelingen of bedreigingen. Deze opsomming is niet limitatief.  
6 Seksuele intimidatie kan zich voordoen in een aantal verschijningsvormen. Het kan gaan om dubbelzinnige opmerkingen, 
onnodig aanraken, gluren, vertonen van pornografische afbeeldingen op het werk of opleiding, maar ook om aanranding en 
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x. Services de centraal georganiseerde serviceafdeling van de HAN, die generieke 
ondersteunende diensten verleent aan het College van Bestuur, de 
Academies, de Centrale Staf en overige organisatieonderdelen van de 
HAN op het gebied van (i) bedrijfsvoering, (ii) locatie Services, en (iii) 
onderwijs- en onderzoeksondersteuning en studentzaken. 

y. stafdirecteur een directeur van een organisatorisch onderdeel van de Centrale Staf. 
z. stafhoofd een hoofd van een organisatorisch onderdeel van de Centrale Staf. 
aa. student: hij die bij de HAN is ingeschreven als student of extraneus in de zin van de 

WHW dan wel hij die op grond van enig andersoortige overeenkomst 
gebruik maakt van onderwijs binnen de HAN. 

ab. verschoning: het recht van de vertrouwenspersoon (artikel 9) en lid van de 
Klachtencommissie (artikel 15) om zich terug te trekken, omdat anders de 
onpartijdigheid niet voldoende gewaarborgd zou zijn. 

ac. vertrouwenspersoon: door het College van Bestuur benoemde persoon die fungeert als 
aanspreekpunt voor alle studenten en medewerkers van de HAN die 
ongewenste omgangsvormen ervaren hebben met de taken en 
bevoegdheden zoals beschreven in de artikelen 10 en 11. 

ad. WHW: wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 
ae. wraking: het door klager of aangeklaagde, conform artikel 15, kenbaar maken van 

zijn mening dat op grond van feiten en/of omstandigheden een onpartijdig 
oordeel van een lid of voorzitter van de Klachtencommissie in het geding 
is, met de bedoeling dit lid of de voorzitter te laten vervangen. 

 
Artikel 2 Bekendmaking en beschikbaarheid  
1. Het College van Bestuur maakt deze Regeling bekend op de bij de HAN gebruikelijke wijze, op 

zodanige wijze dat een ieder die onder de Regeling valt daar kennis van kan nemen en diegenen 
die geen toegang hebben tot de gebruikelijke informatiekanalen daar afzonderlijk van op de 
hoogte worden gebracht. 

2. Deze Regeling is een openbaar document dat voor alle leden van de HAN-gemeenschap 
beschikbaar en opvraagbaar is en ter inzage ligt bij studentendecanen en vertrouwenspersonen 
en bij de Centrale Staf en human resources (HR). Ook is het document te raadplegen op de HAN-
website en op het HAN Insite bij de Centrale Staf HR.  

 

Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen 
 
Artikel 3 Positie leden van de HAN 
1. Geen enkel lid van de HAN mag in zijn positie en/of belangen binnen de HAN worden geschaad 

doordat hij een melding heeft gedaan of klacht heeft ingediend, of als raadsman/raadsvrouw, 
vertrouwenspersoon of door de Klachtencommissie gehoord persoon, betrokken is of is geweest 
bij een klachtenprocedure zoals neergelegd in deze Regeling. Een aangeklaagde mag niet in zijn 
positie en/of belangen binnen de HAN worden geschaad, tenzij het College van Bestuur besluit 
een maatregel op te leggen als bedoeld in de artikelen 33 en 34.  

2. Een ieder die ingevolge deze Regeling kennis draagt en/of in het bezit is van schriftelijke stukken 
met betrekking tot een (mogelijk) geval van ongewenst gedrag, is verplicht tot geheimhouding 
hiervan tegenover derden en draagt er zorg voor dat bedoelde stukken niet onder ogen van 
derden komen. 

3. Schending van lid 2 van dit artikel kan leiden tot het opleggen van een disciplinaire maatregel als 
bedoeld in de artikelen 33 en 34 van deze Regeling. 

 
Artikel 4 Gelegenheid tot behoorlijke taakvervulling 
Het College van Bestuur stelt de vertrouwenspersonen en de leden van de Klachtencommissie in de 
gelegenheid hun taken naar behoren te vervullen. 
 
Artikel 5 Vertrouwelijkheid 
Alle betrokkenen besteden uiterste zorg aan de vertrouwelijkheid van gegevens die betrokkenen ter 
kennis komen. Vermelding van namen en personen in verslaglegging of anderszins geschiedt slechts 

                                                      
verkrachting. De definitie van seksuele intimidatie geeft tevens aan dat hieronder moet worden verstaan de gevallen waarin sprake 
kan zijn van seksuele chantage, zodanig dat de kans op promotie en beslissingen over werk en studie afhangt van verrichtte 
seksuele diensten. 
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als dit naar de mening van de Klachtencommissie noodzakelijk is. Correspondentie wordt voorzien van 
het predicaat ‘Persoonlijk en vertrouwelijk.’ 
 
Artikel 6 Vaststelling en inwerkingtreding 
Deze Regeling wordt vastgesteld door het College van Bestuur. De Medezeggenschapsraad heeft recht 
van instemming op het door het College van Bestuur voorgenomen besluit tot vaststelling of wijziging 
van de Regeling. De Regeling treedt in werking op de datum als vermeld in artikel 39. 
 
Artikel 7 Aanhalen van de Regeling 
Deze Regeling kan worden aangehaald als “Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen”. 
 

Hoofdstuk 3 De vertrouwenspersonen en de meldingsprocedure 
 
Artikel 8 Vertrouwenspersonen 
1. De vertrouwenspersonen worden aangewezen door de academiedirecteur en de directeur 

Services. Vervolgens benoemt het College van Bestuur de vertrouwenspersonen. 
2. Het College van Bestuur houdt er rekening mee dat er een goede spreiding is van de 

vertrouwenspersonen over de verschillende locaties van de HAN. 
3. De interne vertrouwenspersonen zijn medewerkers van de HAN.  
4. Niet tot vertrouwenspersoon kunnen worden benoemd: leden van de Raad van Toezicht, de leden 

van het College van Bestuur, de academiedirecteuren en academiemanagers, de stafdirecteuren 
en stafhoofden, de directeur Services, de hoofden Services en de medewerkers van de Centrale 
Staf HR. 

5. Aanwijzing van vertrouwenspersonen geschiedt met inachtneming van het uitgangspunt dat het 
totaal van vertrouwenspersonen voor ten minste de helft uit vrouwen dient te bestaan en er 
tenminste één mannelijke vertrouwenspersoon is. 

6. Het College van Bestuur laat zich in te nemen besluiten op basis van de leden 1,2 en 4 van dit 
artikel adviseren door een representant van de vertrouwenspersonen. 

7. Bij het bekend worden van een vacature voor een vertrouwenspersoon informeert het College 
van Bestuur de Medezeggenschapsraad over de vervulling van de vacature op basis van de 
volgende kenmerken: man-vrouw, Arnhem-Nijmegen, welk gebouw, welke afdeling van de 
Centrale Staf of functioneel gebied binnen Services, algemeen-specialist (voor Engels- of 
Duitstalige personen, personen met of zonder migratie-achtergrond), en de wijze van werven 
(“open” sollicitatie, benaderen van reeds bekende geschikte kandidaat). 

8 De nieuw benoemde vertrouwenspersoon volgt na zijn benoeming de opleiding tot gecertificeerd 
vertrouwenspersoon. 

 
Artikel 9 Verschoning 
1. Een vertrouwenspersoon doet zich verschonen indien: 

a. hij functioneel betrokken is bij een melding als bedoeld in artikel 12 dan wel het indienen 
van een klacht als bedoeld in artikel 18; of 

b. er tussen de beklaagde en een vertrouwenspersoon een familierechtelijke betrekking 
bestaat. 

2.  Een vertrouwenspersoon kan zich verschonen op gronden die met zich meebrengen dat in 
redelijkheid niet of niet langer van de vertrouwenspersoon gevergd kan worden als 
vertrouwenspersoon van de klager te fungeren. 

 
Artikel 10 Taken 
1. Tot de taken van de vertrouwenspersoon behoren: 

a. het registeren van het aantal en de soort meldingen als bedoeld in artikel 12; 
b. het opvangen, bijstaan, begeleiden en van advies dienen van de klager; 
c. het op verzoek van de klager bieden van ondersteuning bij het indienen van een klacht 

als bedoeld in artikel 18; 
d. het op verzoek van klager onderzoeken van mogelijkheden tot bemiddeling tussen 

klager en aangeklaagde; 
e. het op verzoek van klager behulpzaam zijn naar het zoeken van mogelijkheden een 

melding te doen of een klacht in te dienen op een externe locatie voor studieactiviteiten 
plaatsvinden dan wel arbeid wordt verricht; 

f. voor zover nodig en gewenst, het verwijzen van de klager naar gespecialiseerde 
hulpverleningsinstanties; 
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g. het signaleren van (structurele) problemen binnen de HAN, welke ongewenst gedrag in 
de HAN bevorderen; en 

h. het mede verantwoordelijkheid dragen voor een veilig werk- en leerklimaat en het 
bevorderen hiertoe door (on)gevraagd te adviseren en aanbevelingen te formuleren op 
het gebied van preventie en ter bestrijding van ongewenste omgangsvormen. 

2. De vertrouwenspersoon kan de klager attenderen op en begeleiden bij het doen van aangifte bij 
politie en justitie. 

3.  Indien aangeklaagde zich eveneens tot de vertrouwenspersoon van klager wendt, kan deze 
vertrouwenspersoon niet ter beschikking staan van zowel de klager als van de aangeklaagde.  

4.  De vertrouwenspersoon initieert ten minste twee maal per jaar een bespreking met de 
academiedirecteur en/of academiemanager, dan wel de onderwijsmanager, over de 
gesignaleerde problemen, waargenomen trends of andere dilemma’s met betrekking tot 
ongewenste omgangsvormen. 

 
Artikel 11 Bevoegdheden 
De vertrouwenspersoon is bevoegd tot: 
1. het consulteren van (één van de) andere vertrouwenspersonen; 
2.  zich toegang verlenen tot alle Academies, de Centrale Staf, Services en andere afdelingen van 

de HAN en het voeren van gesprekken met studenten en medewerkers en het inwinnen van 
informatie; 

3. inzage in relevante documenten, zoals bijvoorbeeld de ziekteverzuimregistratie; 
4.  het zorgen voor nazorg ten behoeve van de klager; en 
5. het doen van aanbevelingen en adviseren van het College van Bestuur, de academiedirecteuren 

en de directeur Services.7  
 
Artikel 12 Meldingsprocedure 
1. Een melding wordt bij de vertrouwenspersoon ingediend zo spoedig mogelijk na het (laatste) 

voorval waarop deze betrekking heeft, doch in ieder geval binnen een termijn van één jaar na het 
(laatste) voorval waarop de melding betrekking heeft. 

2. Een melding wordt mondeling of schriftelijk ingediend. Bij schriftelijke indiening vermeldt het 
schrijven tenminste de inhoud, het tijdstip en de plaats van confrontatie, alsmede de naam van 
klager en de naam van aangeklaagde. 

3. Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen. 
4. Indien de klager of de aangeklaagde de HAN heeft verlaten wordt de melding niet in behandeling 

genomen of wordt de behandeling beëindigd, tenzij er naar het oordeel van de 
vertrouwenspersoon een zwaarwegend belang van zowel HAN als melder is om tot een andere 
beslissing te komen.  

 
Artikel 13 Registratie en verslag 
1.  De vertrouwenspersoon houdt een anonieme registratie bij van het aantal, de aard en omvang 

van de door hem in behandeling genomen, dan wel reeds afgehandelde zaken en de resultaten 
van bemiddeling. 

2.   De in lid 1 genoemde gegevens, als ook waargenomen trends en verschuivingen in de aard van 
de meldingen, worden opgenomen in het jaarverslag, conform het vastgestelde format 
jaarverslag. 

3.   Elk jaar bespreekt de vertrouwenspersoon met de academiedirecteur de gegevens zoals 
opgenomen in het jaarverslag. 

4.   In april van elk jaar bespreekt de vertrouwenspersoon met het College van Bestuur de gegevens 
zoals opgenomen in het jaarverslag en specifiek de aanbevelingen die een bijdrage leveren aan 
het vergroten van een veilig werk- en leerklimaat. In oktober van elk jaar bespreekt de 
vertrouwenspersoon met het College van Bestuur de actuele stand van zaken met betrekking 
tot de gedane aanbevelingen.  

 

Hoofdstuk 4 De Klachtencommissie  
 
Artikel 14 Samenstelling 
1. De Klachtencommissie bestaat uit twee leden en plaatsvervangende leden en een voorzitter en 

plaatsvervangend voorzitter. De Klachtencommissie wordt bijgestaan door een ambtelijk 

                                                      
7 Abusievelijk waren hier in de eerdere versie van het Studentenstatuut nog andere functies toegevoegd. 
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secretaris, welke geen deel uitmaakt van de Klachtencommissie. 
2. Het College van Bestuur benoemt de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en de leden voor 

een termijn van drie jaar. Zij zijn opnieuw benoembaar. 
3. Een lid wordt benoemd op voordracht van de Medezeggenschapsraad. 
4. De voorzitter en plaatsvervangende voorzitter maken geen deel uit van de 

hogeschoolgemeenschap. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter moeten voldoen aan de 
vereisten voor benoembaarheid tot rechterlijk ambtenaar en te beschikken over ervaring met 
klachtbehandeling. De overige leden en plaatsvervangende leden zijn afkomstig uit de 
hogeschoolgemeenschap.  

5. Niet benoemd tot lid van de Klachtencommissie kunnen worden: leden van de Raad van Toezicht, 
leden van het College van Bestuur, de academiedirecteuren, de academiemanagers, de 
stafdirecteuren en stafhoofden, de directeur Services en de hoofden Services. 

 
Artikel 15 Verschoningsrecht en wraking 

1. De voorzitter deelt de samenstelling van de Klachtencommissie mee aan klager en 

aangeklaagde. 

2. Als een van der partijen van mening is dat op grond van feiten of omstandigheden een onpartijdig 

oordeel van een lid of voorzitter van de Klachtencommissie wordt bemoeilijkt, kan deze partij het 

betreffende lid of voorzitter wraken. Ook kan op grond van zodanige feiten en omstandigheden 

een lid of voorzitter van de Klachtencommissie zich verschonen. Een lid of voorzitter van de 

Klachtencommissie doet zich in ieder geval verschonen, indien hij deel uitmaakt van dezelfde 

Academie, afdeling van de Centrale Staf of functioneel gebied binnen de Services waartoe klager 

en/of aangeklaagde behoort of behoren, of wanneer ze anderszins functioneel betrokken zijn, 

dan wel indien er sprake is van een familierechtelijke betrekking tussen dat lid of voorzitter en 

klager en/of aangeklaagde. 

3. Een verzoek tot wraking of verschoning moet gedaan worden binnen drie werkdagen na de 

ontvangst van de mededeling over de samenstelling van de Klachtencommissie. Over een 

verzoek tot wraking of verschoning beslissen de overige leden van de Klachtencommissie binnen 

vijf werkdagen. Bij staken der stemmen wordt het verzoek ingewilligd.  

4. Als een verzoek als bedoeld in het lid 3 wordt toegestaan wijst de voorzitter in plaats van het 

desbetreffende lid een plaatsvervanger aan met inachtneming van het in artikel 14 bepaalde. 

Betreft de wraking of verschoning de voorzitter dan wordt deze vervangen door de 

plaatsvervangend voorzitter.  

5. Terstond na een definitief besluit tot samenstelling van de Klachtencommissie bepaalt de 

voorzitter of, en zo ja, wanneer de Klachtencommissie een begin zal maken met het 

voorbereidend onderzoek als bedoeld in artikel 23. 
 
Artikel 16 Taken 
De Klachtencommissie heeft tot taak: 
1. het onderzoeken van de ingediende klachten als bedoeld in artikel 18 en het daaromtrent 

rapporteren en adviseren aan het College van Bestuur; 
2. het jaarlijks uitbrengen aan het College van Bestuur van een geanonimiseerd verslag over de 

verrichte werkzaamheden. Een onderdeel van dit verslag is een overzicht van het aantal, de aard 
en de afhandeling van de gevallen waarin personen zich tot de Klachtencommissie hebben 
gewend. Deze gegevens worden opgenomen in het jaarverslag. 

 
Artikel 17 Bevoegdheden 
De Klachtencommissie beschikt over de volgende bevoegdheden: 
1. het recht om medewerkers, studenten en andere betrokkenen bij de HAN te horen; 
2. het recht op het raadplegen van deskundigen; 
3. het recht op toegang tot alle Academies, de Centrale Staf, Services en andere afdelingen van 

de HAN; en 
4. het recht op inzage in relevante documenten. Inzage in het personeelsdossier behoeft 

toestemming van het stafhoofd HR. 
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Hoofdstuk 5 De klachtenprocedure 
 
Artikel 18 Indiening van een klacht: formele vereisten 

1. De klacht wordt bij voorkeur per email aan Bureau.klachtengeschil@han.nl of schriftelijk in een 

gesloten envelop door een individuele klager met de vermelding ‘vertrouwelijk’ ingediend bij: 

 

Bureau Klachten en Geschillen  

t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen 

Postbus 6960 

6503 GL Nijmegen  

 

De ontvangst van de klacht wordt schriftelijk bevestigd. De ambtelijk secretaris tekent de dag van 

ontvangst aan op het klaagschrift en zendt een kopie door aan de voorzitter van de 

Klachtencommissie. 
2.  De door de klager ondertekende klacht bevat ten minste: 

a.  de dagtekening; 
b.  naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de klager; 
c.  de identiteit van de aangeklaagde en de hoedanigheid van student, medewerker of 

anders; 
d.  een duidelijke omschrijving van hetgeen waarop de klacht betrekking heeft, met opgave 

van plaats, datum en zo mogelijk het tijdstip; en 
 e. Indien toepasselijk, namen van getuigen. 
3. Wanneer een klacht niet of niet geheel voldoet aan de vereisten genoemd in lid 2 van dit artikel, 

wordt de indiener door de voorzitter van de Klachtencommissie daarop gewezen en in de 
gelegenheid gesteld dit verzuim te herstellen binnen een door de voorzitter te stellen termijn. 

 
Artikel 19 Indiening van een klacht: materieel vereiste 
1. De klacht wordt ingediend uiterlijk één jaar na het (laatste) voorval waarop de klacht betrekking 

heeft. 
2. Indien het voorval waar de klacht betrekking op heeft als melding in behandeling is bij de 

vertrouwenspersoon, kan op gemotiveerd verzoek van klager of aangeklaagde de voorzitter de 
indieningtermijn met maximaal één maal drie maanden verlengen.  

 
Artikel 20 Niet-ontvankelijkheid 
1. De voorzitter van de Klachtencommissie kan een klacht aanstonds niet-ontvankelijk verklaren 

wanneer deze niet voldoet aan de definitie in artikel 1 sub n (klacht) en t (ongewenste 
omgangsvormen) en/of als niet wordt voldaan aan de eisen in artikel 18 en 19, of deze om een 
andere reden redelijkerwijs niet-ontvankelijk is. 

2. Indien klager of aangeklaagde de HAN verlaat of heeft verlaten wordt de klacht niet-ontvankelijk 
verklaard. De voorzitter van de Klachtencommissie kan evenwel gemotiveerd besluiten de klacht 
in behandeling te nemen, dan wel een reeds gestarte behandeling voort te zetten, indien hij meent 
dat het in het belang is van de HAN en/of klager voor toekomstige situaties te onderzoeken of het 
gewraakte gedrag al dan niet passend is binnen de hogeschoolgemeenschap 

3. Het besluit wordt de klager alsmede het College van Bestuur, en voor zover van toepassing de 
academiedirecteur en/of de directeur Services binnen twee weken na het indienen van de klacht 
medegedeeld, of indien artikel 18 lid 3 van toepassing is geweest, niet later dan twee weken na 
afloop van die termijn. Indien de aangeklaagde met de klacht is bekendgemaakt, wordt ook hij 
met de beslissing op de hoogte gesteld. 

4. De klager kan het besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel binnen 10 werkdagen voorleggen aan 
het College van Bestuur via cvb@han.nl, met het verzoek de klacht alsnog door de 
Klachtencommissie in behandeling te laten nemen. Het College van Bestuur besluit hierover 
uiterlijk 15 werkdagen nadat hij het verzoek heeft ontvangen.  

5. In het geval dat het College van Bestuur besluit dat de Klachtencommissie de klacht alsnog in 
behandeling moet nemen, treedt de plaatsvervangend voorzitter in de plaats van de voorzitter. 

 
Artikel 21 Voeging 
Wanneer twee of meer klachten zijn ingediend tegen dezelfde aangeklaagde en betrekking hebben op 
hetzelfde feitencomplex, kan de voorzitter besluiten de klachten gevoegd te behandelen. Tegen 
gevoegde behandeling kan door één of meer klagers binnen drie werkdagen gemotiveerd bezwaar 
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worden gemaakt om privacy redenen. De voorzitter beslist binnen vijf werkdagen na ontvangst van die 
schriftelijke bezwaren. 
 
Artikel 22 Doorzending klaagschrift; verweerschrift 
1. Na ontvangst van een klaagschrift wordt een afschrift ervan direct gezonden aan de beklaagde 

en aan het College van Bestuur, en voor zover van toepassing aan de academiedirecteur en/of 
de directeur Services. 

2. De aangeklaagde heeft de gelegenheid een verweerschrift aan de Klachtencommissie toe te 
zenden binnen een door de voorzitter te bepalen termijn, welke tenminste drie weken bedraagt. 
Na ontvangst door de Klachtencommissie van het verweerschrift wordt een afschrift daarvan aan 
de klager ter beschikking gesteld. 

 
Artikel 23 Onderzoek 
1. De Klachtencommissie vangt zo spoedig mogelijk, in elk geval niet later dan zes weken na 

ontvangst van de klacht, aan met het onderzoek naar de feitelijke toedracht van de klacht en de 
relevante omstandigheden, tenzij de klacht aanstonds niet-ontvankelijk wordt verklaard conform 
artikel 20, er sprake is van een dringende reden als bedoeld in artikel 25, of de Klachtencommissie 
hiertoe gemotiveerd om andere redenen besluit. 

2. Tot vijf werkdagen voor de hoorzitting kunnen nadere stukken worden ingediend. De 
Klachtencommissie zorgt dat partijen tijdig kennis kunnen nemen van de door de wederpartij 
ingediende stukken. 

3. Partijen worden schriftelijk opgeroepen op de hoorzitting te verschijnen. 
4. Het onderzoek vindt plaats in een besloten hoorzitting, waarbij partijen in elkaars aanwezigheid 

worden gehoord, tenzij de Klachtencommissie op uitdrukkelijk gemotiveerd verzoek van klager of 
aangeklaagde, dan wel op grond van de omstandigheden van het geval besluit partijen 
afzonderlijk te horen. 

5. De Klachtencommissie kan, al dan niet op onderbouwd verzoek van de klager en/of 
aangeklaagde, één of meer getuigen en informanten horen en overlegging van bepaalde 
bescheiden bevelen. Een verzoek tot het horen van getuigen en/of informanten wordt uiterlijk een 
week voor de hoorzitting schriftelijk bij de Klachtencommissie ingediend. Eventuele kosten van 
het horen van getuigen en/of informanten komen ten laste van de Klachtencommissie. 

6. Getuigen die vanwege gegronde vrees voor bedreigingen door of vanwege een der partijen 
anoniem wensen te blijven, kunnen tot een week voor de hoorzitting bij de Klachtencommissie 
een schriftelijk verzoek indienen tot bescherming van gegevens omtrent hun identiteit. Indien dit 
verzoek wordt gehonoreerd, wordt de betrokken getuige in een afzonderlijke hoorzitting gehoord 
door de voorzitter van de Klachtencommissie en ten minste één ander lid, in het bijzijn van de 
ambtelijk secretaris. 

7. Partijen kunnen zich laten bijstaan door een raadsman.  
8. De Klachtencommissie kan, al dan niet op verzoek van de klager, bepalen dat diens 

vertrouwenspersoon bij de hoorzitting aanwezig is.  
9. De ambtelijk secretaris maakt ten behoeve van de Klachtencommissie een schriftelijk verslag van 

de hoorzitting. Het bevat de namen en de functies van de aanwezigen en een zakelijke weergave 
van het voorgevallene.  

10. Bij toepassing van lid 6 van dit artikel bevat, in afwijking van lid 9, het verslag van de hoorzitting 
geen gegevens waaruit de identiteit van de getuige is af te leiden.  

11. Indien partijen, dan wel getuigen en/of betrokkenen, afzonderlijk zijn gehoord, wordt het verslag, 
bedoeld in de leden 9 en 10 van dit artikel, binnen een week na de hoorzitting voorgelegd aan 
hen die zijn gehoord. Door ondertekening van het verslag verklaren zij dat het verslag een goede 
weergave is van het verhoor van de ondertekenaar. Indien een verhoorde niet akkoord gaat met 
het verslag, is hij gerechtigd schriftelijk commentaar aan het verslag toe te voegen. Vervolgens 
wordt het verslag, inclusief het eventueel gegeven commentaar, de andere partij ter hand gesteld. 

12. Indien partijen, dan wel getuigen en/of betrokkenen, afzonderlijk zijn gehoord, wordt na het einde 
van een verhoor de zakelijke inhoud daarvan medegedeeld aan de partij(en), en voor zover van 
toepassing, aan de raadslieden en vertrouwenspersoon, welke niet bij het verhoor aanwezig zijn 
geweest.  

 
Artikel 24 Plicht tot verschijnen 
1. Een ieder, waaronder tenminste klager, aangeklaagde en getuigen, die onder de werking van 

deze Regeling valt en door de Klachtencommissie wordt opgeroepen voor verhoor, is verplicht 
voor de Klachtencommissie te verschijnen en de gevraagde informatie te verschaffen. 
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2. Indien een student geen gehoor geeft aan de oproep van de Klachtencommissie kan de 
Klachtencommissie het College van Bestuur verzoeken een maatregel conform artikel 11 lid 3 
uit de Gedragsregeling studenten op te leggen. De leden 4 en 5 van artikel 11 uit de 
Gedragsregeling studenten zijn van overeenkomstige toepassing. 

3. Indien een medewerker geen gehoor geeft aan de oproep van de Klachtencommissie kan zij 
het College van Bestuur verzoeken een disciplinaire maatregel conform hoofdstuk P van de 
CAO-HBO op te leggen. 

 
Artikel 25 Opschorting behandeling om dringende redenen 
De Klachtencommissie is bevoegd de behandeling van een klacht op te schorten om dringende 
redenen. Een justitieel onderzoek naar de gedragingen waarop een klacht betrekking heeft, kan een 
dringende reden zijn. 
 
Artikel 26 Intrekking van een klacht 
1. De klager kan lopende de procedure de klacht intrekken. Deze beslissing wordt schriftelijk aan 

de Klachtencommissie medegedeeld. Tijdens het onderzoek ter zitting kan de beslissing ook 
mondeling worden medegedeeld, in welk geval daarvan terstond een verslag wordt gemaakt 
dat door de klager wordt ondertekend. 

2. Na intrekking van een klacht laat de Klachtencommissie de klacht verder buiten behandeling en 
doet hiervan schriftelijk mededeling aan partijen, met afschrift aan de betrokken 
vertrouwensperso(o)n(en), het College van Bestuur en, voor zover van toepassing, de 
academiedirecteur en/of de directeur Services. De Klachtencommissie kan het College van 
Bestuur adviseren om rehabilitatie van aangeklaagde te bevorderen. 

 
Artikel 27 Beraadslaging en besluitvorming 
1. De Klachtencommissie beraadslaagt en besluit in raadkamer. De Klachtencommissie grondt 

haar uitspraak uitsluitend op de stukken die ter inzage gelegd zijn, alsmede op hetgeen ter 
zitting naar voren is gebracht of, zonder dat de wederpartij hierdoor wordt benadeeld, is 
overgelegd. 

2. De Klachtencommissie besluit bij gewone meerderheid van stemmen. 
 
Artikel 28 Termijn uitspraak 
1. De Klachtencommissie doet uitspraak uiterlijk zes weken nadat partijen zijn gehoord. Indien na 

de hoorzitting getuigen zijn gehoord, vangt deze termijn aan op de dag volgend op de dag 
waarop de (laatste) getuige of getuigen is of zijn gehoord. 

2. Voor de termijn in lid 1 van dit artikel wordt niet meegerekend de periode van opschorting om 
dringende redenen als bedoeld in artikel 25.  

3. De Klachtencommissie kan de termijn in lid 1 verlengen met ten hoogste vier weken. Van deze 
verlenging doet de Klachtencommissie mededeling aan partijen. 

 
Artikel 29 Inhoud uitspraak 
1. De Klachtencommissie geeft in haar uitspraak een advies over de klacht. Dit kan zijn dat: 

a. klacht geheel of gedeeltelijk niet-ontvankelijk, dan wel geheel of gedeeltelijk ontvankelijk is 
en/of; 

b. de klacht geheel of gedeeltelijk ongegrond dan wel geheel of gedeeltelijk gegrond is. 
2. De uitspraak houdt de gronden in waarop zij berust. 
3. De anonimiteit van een getuige als bedoeld in artikel 23 lid 6 dient in de uitspraak te zijn 

gewaarborgd. 
 
Artikel 30 Advisering 
1. Indien in de uitspraak wordt geadviseerd dat de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond is, kan de 

Klachtencommissie in haar uitspraak het College van Bestuur adviseren een (of meer) 
disciplinaire maatregel(en) te nemen jegens beklaagde. 

2. Indien in de uitspraak wordt geadviseerd dat de klacht geheel of gedeeltelijk ongegrond is, kan 
de Klachtencommissie in haar uitspraak het College van Bestuur adviseren om rehabilitatie van 
aangeklaagde te bevorderen. 

3. Indien de Klachtencommissie de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond acht, kan zij in haar 
uitspraak het College van Bestuur adviseren over overige te treffen maatregelen waartoe het 
College van Bestuur bevoegd is. 

4. De Klachtencommissie kan desgewenst het College van Bestuur van advies dienen over het 
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treffen van (algemene) maatregelen waartoe het College van Bestuur bevoegd is, met het oog 
op het voorkomen van situaties als die waar de klacht betrekking op had. 

 
Artikel 31 Bekendmaking uitspraak 
1. De Klachtencommissie brengt haar uitspraak ter kennis van partijen, het College van Bestuur 

en voor zover van toepassing, de academiedirecteur en/of de directeur Services. 
2. De uitspraak wordt in verkorte vorm, geanonimiseerd, gepubliceerd op de website van de HAN. 
3. De Klachtencommissie stelt desgevraagd het College van Bestuur in het bezit van de 

gedingstukken die onder haar berusten, inclusief het door de ambtelijk secretaris opgemaakte 
verslag. De Klachtencommissie kan van het in dit lid bepaalde afwijken indien bijzondere 
belangen dat vereisen. 

 
Artikel 32 Archivering 
De ambtelijk secretaris van de Klachtencommissie houdt een archief bij van de door de 
Klachtencommissie behandelde klachten. Alle gegevens inzake een klacht worden na tien jaar 
vernietigd. Leden van de Klachtencommissie dragen zorg voor de vernietiging van stukken die hen ter 
beschikking zijn gekomen in het kader van de behandeling van een klacht, nadat het College van 
Bestuur heeft besloten conform artikel 33 dan wel nadat de klacht is ingetrokken conform artikel 26. 
 

Hoofdstuk 6 Maatregelen 
 
Artikel 33 Beslissing College van Bestuur 
1. Met inachtneming van het bepaalde in de hoofdstukken P en Q van de CAO onderscheidenlijk 

artikel 7.57h WHW, dan wel overige regelingen, neemt het College van Bestuur zo spoedig 
mogelijk en uiterlijk vier weken na ontvangst van de uitspraak van de Klachtencommissie, een 
gemotiveerde beslissing over de te treffen maatregelen. 

2. Het College van Bestuur deelt zijn besluit schriftelijk mee aan aangeklaagde en klager. De 
voorzitter van de Klachtencommissie en voor zover van toepassing, de academiedirecteur en/of 
de directeur Services die het aangaat, ontvangen een afschrift van het besluit. 

3. Een besluit van het College van Bestuur waarbij een disciplinaire maatregel of disciplinaire 
maatregelen als bedoeld in artikel 34 lid 1 en 2 wordt of worden toegepast op een personeelslid, 
wordt opgenomen in het desbetreffende personeelsdossier. 

 
Artikel 34 Disciplinaire maatregelen 
1. Jegens medewerkers kunnen de volgende disciplinaire maatregelen worden genomen: 

a. schriftelijke berisping; 
b. overplaatsing; 
c. schorsing; 
d. ontslag. 

2. Bij toepassing van een maatregel genoemd in lid 1 sub c en d kan gelijktijdig worden besloten 
tot ontzegging van de toegang tot de gebouwen en terreinen van de HAN voor ten hoogste een 
jaar. 

3. De in de leden 1 en 2 genoemde maatregelen kunnen overeenkomstig worden opgelegd aan 
met medewerkers gelijkgestelden conform artikel 1 onder o.  

4. Jegens studenten kunnen de volgende maatregelen worden genomen: 
a. waarschuwing; 
b. schriftelijke berisping; 
c. overplaatsing, al dan niet onder toekenning van een ander lesrooster; 
d. gehele of gedeeltelijke ontzegging van de toegang tot de gebouwen en terreinen van de 

HAN voor ten hoogste een jaar; 
e. ontzegging van de toegang tot bepaalde colleges of andere met name genoemde 

onderdelen van het onderwijs, voor de tijd van ten hoogste een jaar; 
f. ontzegging van het gebruik van met name genoemde voorzieningen, voor de tijd van ten 

hoogste een jaar; 
g. ontzegging van de toegang tot bepaalde gebouwen en terreinen de HAN in gebruik heeft 

voor de tijd van ten hoogste een jaar; 
h. ontzegging van de toegang tot alle gebouwen en terreinen die de HAN in gebruik heeft 

voor de tijd van ten hoogste een jaar; 
i. beëindiging van de inschrijving voor de tijd van ten hoogste een jaar; 
j. het definitief ontzeggen van de toegang tot de instelling; 
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k. het beëindigen van de inschrijving van de student. 
5. De onder 4 h en i genoemde maatregelen kunnen worden opgelegd als de student ernstige 

overlast heeft veroorzaakt en deze ook na aanmaning door of vanwege het College van Bestuur 
niet heeft gestaakt. 

 
Artikel 35 Bijzondere bepalingen omtrent schorsing 
1. Gelet op en met inachtneming van hoofdstuk P in de CAO-HBO, onderscheidenlijk artikel 7.57h 

WHW, het Studentenstatuut HAN en onverminderd het bepaalde in dit hoofdstuk, kan het 
College van Bestuur overgaan tot schorsing van de aangeklaagde voor de duur van ten hoogste 
drie maanden, indien de omstandigheden dit naar zijn oordeel vergen. 

2. Indien de grond voor schorsing voortduurt, kan na afloop van de op grond van lid 1 van dit artikel 
bepaalde termijn de schorsing eenmaal met ten hoogste drie maanden worden verlengd. 

3. Tijdens de schorsing heeft de beklaagde slechts toegang tot de gebouwen en terreinen van de 
HAN na voorafgaande schriftelijke toestemming van het College van Bestuur. 

4. Schorsing geschiedt op basis van een daartoe strekkend besluit en kan onmiddellijk ingaan.  
5. Indien een besluit tot schorsing wordt overwogen of opgelegd, wordt de beklaagde daarvan 

schriftelijk en met redenen omkleed op de hoogte gesteld. De beklaagde wordt hierbij gewezen 
op de inhoud van dit artikel. 

6. De beklaagde wordt in de gelegenheid gesteld zich te verweren. Het gebruik maken van dit 
recht op verweer schort de uitvoering van de schorsing niet op.  

 
Artikel 36 Overige maatregelen 
1. Het College van bestuur kan op advies van de Klachtencommissie gemotiveerd besluiten tot 

andere maatregelen als genoemd in de artikelen 33, 34 en 35. 
2. Het College van Bestuur kan op advies van de Klachtencommissie besluiten tot het treffen van 

(algemene) maatregelen waartoe het College van Bestuur bevoegd is, met het oog op het 
voorkomen van situaties als die waar de klacht betrekking op had. 

 

Hoofdstuk 7 Bezwaar en beroep 
 
Artikel 37 Bezwaar en beroep 
1. Degene die op grond van een arbeidsovereenkomst is verbonden aan de HAN, kan op grond 

van artikel 4.5 WHW en hoofdstuk S van de CAO-HBO tegen een aan hem gerichte beslissing 
van het College van Bestuur als bedoeld in hoofdstuk 6, in beroep gaan bij de Commissie van 
beroep personeel. Het beroepschrift moet worden ingediend binnen zes weken, gerekend vanaf 
de dag na die waarop het besluit waartegen het beroep wordt ingesteld, aan de medewerker is 
verzonden. 

2. Zij die op grond van artikel 1 onder r gelijk gesteld zijn met een medewerker kunnen schriftelijk 
bezwaar indienen tegen een aan hem gerichte beslissing van het College van Bestuur als 
bedoeld in hoofdstuk 6 bij het College van Bestuur. Het bezwaarschrift moet worden ingediend 
binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na die waarop het besluit waartegen het beroep 
wordt ingesteld, aan betrokkene is verzonden. 

3. Een student of extraneus kan een aan hem gerichte beslissing van het College van Bestuur als 
bedoeld in hoofdstuk 6 beroep binnen zes weken voorleggen aan de 
geschillenadviescommissie van de HAN op grond van artikel 7.63a WHW met het verzoek 
advies uit te brengen aan het College van Bestuur. 

 

Hoofdstuk 8 Slotbepalingen 
 
Artikel 38 Vervanging leden College van Bestuur 
Indien een of meer leden van het College van Bestuur als klager of aangeklaagde betrokken is bij een 
klacht, dient waar in deze Regeling gesproken wordt over ‘College van Bestuur’, gelezen te worden 
‘Raad van Toezicht’.  
 
Artikel 39 HAN-jaarplanning 
Alle in deze Regeling genoemde termijnen worden verlengd met de vakantieperiodes van personeel en 
studenten zoals opgenomen in de HAN-jaarplanning. 
 
Artikel 40 Geschillen en onvoorziene omstandigheden  
Indien er zich omstandigheden voordoen waarin deze Regeling niet voorziet, beslist het College van 
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Bestuur, gehoord de voorzitter van de Klachtencommissie respectievelijk een representant van de 
vertrouwenspersonen. 
 
Artikel 41 Inwerkingtreding 
Deze Regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009. 
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KLOKKENLUIDERSREGELING  
van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
 

Onderwerp  Klokkenluidersregeling 

CvB besluitnr.  2020/1700 
 

Instemming MR 10-7-2020 

Vaststellingsdatum 10-7-2020 

 
 
Artikel 1 

In deze Regeling wordt verstaan onder: 
betrokkene: een medewerker of een student die een melding doet van een vermoeden van een 
misstand. 
medewerker: degene die al dan niet in dienst werkzaam is ten behoeve van de HAN. 
vermoeden van misstand: een vermoeden van een werknemer of student van de HAN, dat binnen de 
HAN sprake is van een misstand voor zover: 

a. het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de 
medewerker of student heeft opgedaan binnen de HAN of voortvloeien uit de kennis die de 
werknemer of student heeft gekregen door zijn werkzaamheden c.q. activiteiten bij een ander 
bedrijf of andere organisatie; en  
b. het maatschappelijke belang in het geding is bij de schending van een wettelijk voorschrift, een 
gevaar voor de volksgezondheid, een gevaar voor de veiligheid van personen, een gevaar voor 
de aantasting van het milieu of een gevaar voor het goed functioneren van de HAN als gevolg 
van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.  
 

Artikel 2 

Deze Regeling is nadrukkelijk niet van toepassing op: 
a. het melden van persoonlijke klachten betreffende aangelegenheden in verband met de arbeid 

of studie; 
b. het melden van gewetensbezwaren in verband met het verrichten van normale 

ondernemingsactiviteiten; of 
c. het uiten van kritiek op de door HAN gemaakte beleidskeuzes binnen de daarvoor vastgestelde 

kaders. 
 

Artikel 3 
1. Het College van Bestuur benoemt twee binnen haar organisatie werkzame personen, die over 

voldoende kennis en ervaring beschikken om een melding op haar merites te kunnen 
beoordelen, tot onderzoeksfunctionaris (Onderzoeksfunctionaris).  
Een van deze Onderzoeksfunctionarissen wordt benoemd op voordracht van de 
Medezeggenschapsraad. Een van de Onderzoeksfunctionarissen is jurist. Het College van 
Bestuur benoemt een van de twee Onderzoekfunctionarissen tot voorzitter. 

2. In geval van een opdracht als bedoeld in artikel 5 lid 4, kunnen de Onderzoeksfunctionarissen 
zich in hun onderzoek laten bijstaan door maximaal twee door de voorzitter van de 
Onderzoeksfunctionarissen aan te wijzen personen die binnen de HAN werkzaam zijn en die 
over voldoende aantoonbare onafhankelijkheid, kennis en ervaring beschikken om de melding 
op haar merites te kunnen beoordelen. Onder deze twee personen dient zich ten minste een lid 
van de Medezeggenschapsraad te bevinden.  

3. De in lid 1 en 2 genoemde personen vormen samen een onderzoekscommissie 
(Onderzoekscommissie).  

4. De Onderzoeksfunctionaris die op grond van artikel 3 lid 1 van deze Regeling door het College 
van Bestuur tot voorzitter is benoemd treedt op als voorzitter van de Onderzoekscommissie.  

 
Artikel 4 

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond zoals bedoeld in artikel 8 lid 1, meldt de 
medewerker een vermoeden van een misstand bij zijn direct leidinggevende of, indien hij dit niet 
wenselijk acht, bij degene die hij verantwoordelijk acht voor de vermoede misstand of, indien hij 
dit niet wenselijk acht, bij een vertrouwenspersoon. 
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2. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond zoals bedoeld in artikel 8 lid 1, meldt de student 
een vermoeden van een misstand bij de academiedirecteur van de opleiding die hij volgt of, 
indien hij dit niet wenselijk acht, bij degene die hij verantwoordelijk acht voor de vermoede 
misstand of, indien hij dit niet wenselijk acht, bij een vertrouwenspersoon. 

3. De medewerker of student heeft de mogelijkheid een adviseur in vertrouwen te raadplegen over 
een vermoeden van een misstand.  

 

Artikel 5 

1. Degene bij wie de klacht is gemeld legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, 
schriftelijk vast en laat de vastlegging voor akkoord tekenen door de betrokkene, die daarvan 
een afschrift ontvangt. 

2. Degene bij wie de klacht is gemeld draagt er zorg voor dat de voorzitter van het College van 
Bestuur onverwijld op de hoogte wordt gesteld van de melding en van de datum waarop deze 
is ontvangen. Tevens zorgt hij ervoor dat de voorzitter van het College van Bestuur een afschrift 
ontvangt van de vastlegging van de melding. Indien de klacht het College van Bestuur betreft 
dient de Raad van Toezicht op de hoogte gesteld te worden van de melding en van de datum 
waarop deze is ontvangen.  

3. De voorzitter van het College van Bestuur geeft twee Onderzoeksfunctionarissen onverwijld 
opdracht voor een onderzoek naar aanleiding van de melding.  

4. De voorzitter van de Onderzoeksfunctionarissen stuurt een ontvangstbevestiging aan 
betrokkene. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke melding. 

5. De behandeling van de melding en het onderzoek naar aanleiding van de melding geschieden 
vertrouwelijk. Alleen met toestemming van de voorzitter van het College van Bestuur kan 
informatie betreffende de melding, de behandeling en/of de resultaten worden gegeven. 

 
Artikel 6 

1. Indien beide Onderzoeksfunctionarissen concluderen dat geen sprake kan zijn van een 
misstand, vindt geen onderzoek plaats. De melder en het College van Bestuur worden hierover 
geïnformeerd. 

2. Indien sprake is van een mogelijke misstand stellen de Onderzoeksfunctionarissen, indien een 
van hen dit noodzakelijk of wenselijk acht, een Onderzoekscommissie samen. De melder en het 
College van Bestuur worden hierover geïnformeerd. 

3. De Onderzoeksfunctionarissen gezamenlijk c.q. de Onderzoekscommissie stellen een 
onderzoek in. Ten behoeve van dit onderzoek zijn zij bevoegd alle inlichtingen in te winnen die 
zij voor de vorming van een advies nodig achten. 

4. Wanneer het onderzoek is afgesloten, stellen de Onderzoeksfunctionarissen c.q. de 
Onderzoekscommissie een rapport op waarin de bevindingen en het eindoordeel van het 
onderzoek worden weergegeven en eventuele aanbevelingen worden gedaan. Het rapport 
wordt uiterlijk acht weken na de opdracht genoemd in artikel 5 lid 4 ter afdoening aangeboden 
aan het College van Bestuur. 

 
Artikel 7 

1. Betrokkene wordt door de voorzitter van het College van Bestuur zo spoedig mogelijk schriftelijk 
op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt van het College van Bestuur betreffende 
het door betrokkene gemelde vermoeden van een misstand. Het eindoordeel van het in artikel 
6 lid 4 genoemde rapport wordt daarbij zakelijk weergegeven. De voorzitter van het College van 
Bestuur geeft aan tot welke stappen de melding zal leiden c.q. heeft geleid. 

2. De Onderzoeksfunctionarissen ontvangen een afschrift van het in lid 1 genoemde schrijven.  
 
Artikel 8 

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 4 kan betrokkene het vermoeden van een misstand direct 
melden bij de voorzitter van de Raad van Toezicht, indien: 

a. hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 7 lid 1;  
b. het vermoeden van een misstand een lid van het College van Bestuur betreft; of 
c. er sprake is van een van de volgende uitzonderingsgronden: 

1. er bestaat een situatie waarin betrokkene in redelijkheid kan vrezen voor 
tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding; 

2. er bestaat een wettelijke plicht of bevoegdheid tot direct extern melden; 
3. een eerdere melding conform de procedure van (in wezen) dezelfde misstand 

heeft deze misstand niet weggenomen; 
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4. er is sprake van acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend 
maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt; of 

5. er is sprake van een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van 
bewijsmateriaal. 

2. In geval van een melding bij de voorzitter van de Raad van Toezicht, dient in de artikelen 5, 6 
en 7 van deze Regeling voor ‘voorzitter van het College van Bestuur’ gelezen te worden 
‘voorzitter van de Raad van Toezicht’ en dient in die artikelen voor ‘College van Bestuur’ gelezen 
te worden ‘Raad van Toezicht’.  

3. De voorzitter van de Raad van Toezicht maakt het standpunt naar aanleiding van de melding 
bekend aan de voorzitter van het College van Bestuur, nadat hij daarvoor van betrokkene 
toestemming heeft ontvangen. Afhankelijk van de bevindingen kan de voorzitter van de Raad 
van Toezicht de voorzitter van het College van Bestuur bindend advies geven ten aanzien van 
de afwikkeling van de melding. 

 

Artikel 9 

1. De betrokkene die, met inachtneming van de bepalingen van deze Regeling een vermoeden 
van een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld voor zover 
die benadeling het gevolg zou zijn van de melding. 

2. De Onderzoeksfunctionarissen en leden van een Onderzoekscommissie worden op geen 
enkele wijze in hun positie benadeeld voor zover die benadeling het gevolg zou zijn van het 
bekleden van deze positie.  
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PRIVACYREGELING  
van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
 

Onderwerp  Privacyregeling 

CvB besluitnr.  2020/1691 
 

Instemming MR 10-7-2020 

Vaststellingsdatum 10-7-2020 

 
Preambule 

Verzameling, verwerking en opslag van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de bedrijfsprocessen 

van de HAN. Uiteraard dient dit met de grootste zorgvuldigheid te gebeuren. De HAN is verantwoordelijk 

voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en hecht veel waarde 

aan het beschermen van persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt en aan de wijze waarop 

persoonsgegevens worden verwerkt. In deze Regeling wordt onder meer geregeld welke 

persoonsgegevens er bij de HAN worden verwerkt, aan wie deze persoonsgegevens eventueel mogen 

worden verstrekt en wat de rechten zijn van degene wiens persoonsgegeven(s) worden verwerkt.  

 

I Algemene bepalingen  
  

Artikel 1 Begripsbepaling 

 

In deze Regeling wordt in aansluiting en aanvulling op de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming1 verstaan onder: 

a. AP: Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit zoals bedoeld in artikel 51 lid  

 1 AVG;  
b. applicatiebeheerder: degene die ervoor zorgt dat de applicatie goed werkt binnen de HAN; 
c. AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming; 

d. beheerder: degene die onder verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke is 

belast met de dagelijkse zorg voor de verwerking van persoonsgegevens, voor de juistheid van 

de ingevoerde gegevens, alsmede voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van 

gegevens. In de bijlage is een overzicht van de beheerders opgenomen. In gevallen waarin niet 

duidelijk is wie de beheerder is, is de directeur Services de beheerder; 

e. bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van 

gegevens gecentraliseerd of gedecentraliseerd is dan welverspreid is op functionele of 

geografische gronden, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is; 

f. betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft; 

g. bijzondere persoonsgegevens: persoonsgegevens als bedoeld in artikel 9 AVG, waaruit 

bijvoorbeeld  ras of etnische afkomst, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken 

(foto’s e.d.) of gegevens betreffende gezondheid zoals handicap, chronische ziekte;  

h. functionaris: de functionaris bescherming persoonsgegevens die binnen de HAN toezicht houdt 

op de toepassing en naleving van de AVG; 

i. gebruiker: degene die onder verantwoordelijkheid van de beheerder bevoegd is 

persoonsgegevens in te voeren, te wijzigen en/of te verwijderen, dan wel van enigerlei uitvoer 

van de verwerking kennis te nemen;  

j. inbreuk in verband met persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op 

onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van 

of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens;  

k. personeel: personen in dienst van of werkzaam ten behoeve van de 

verwerkingsverantwoordelijke; 

l. persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke  

persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan  

worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een  

                                                      
1 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. 
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identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen  die 

kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele 

of sociale identiteit van die natuurlijke persoon; 

m. profilering: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de 

hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon 

worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, 

gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of 

verplaatsingen te analyseren of te voorspellen; 

n. technische werkzaamheden: werkzaamheden die verband houden met onderhoud, reparatie en 

beveiliging van apparatuur en programmatuur; 

o. verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van  

persoonsgegevens; 

p. verwerker: degene die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens  

verwerkt; 

q. verwerking van persoonsgegevens: een bewerking of een geheel van bewerkingen met 

betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, 

ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door 

middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, 

samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of 

vernietigen van gegevens; 

r. verwerkingsverantwoordelijke / HAN: de HAN, in deze vertegenwoordigd door het College van 

Bestuur. 

 

II Doelstelling en Reikwijdte 
  

Artikel 2 Doelstelling  

Deze Regeling heeft tot doel: 

a) de verwerking van persoonsgegevens conform het bepaalde in de AVG te laten verlopen; 

b) de persoonlijke levenssfeer van betrokkene van wie persoonsgegevens zijn verwerkt in één of 

meer bestanden, te beschermen tegen misbruik van die gegevens en tegen verwerking van 

onjuiste gegevens; 

c) de betrokkene te informeren wat de HAN met zijn persoonsgegevens doet; en 

d) de rechten van de betrokkenen te waarborgen. 

 

Artikel 3 Reikwijdte  

Deze Regeling heeft betrekking op het verwerken van persoonsgegevens van betrokkenen binnen de 

HAN waaronder in ieder geval alle medewerkers, studenten en externe relaties (inhuur/outsourcing) 

alsmede op andere betrokkenen van wie de HAN persoonsgegevens verwerkt. Deze Regeling is van 

toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede 

op de verwerking van (niet geautomatiseerde) persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen 

of die bestemd zijn daarin te worden opgenomen. 

  
III Beheer van gegevens 
  

Artikel 4 Mandaat verantwoordelijke 

De directeur Services neemt namens de verwerkingsverantwoordelijke, de verantwoordelijkheid voor 

de verwerking van de persoonsgegevens. 

 

Artikel 5 Documenteren van verwerkingen  

De HAN houdt een register bij van alle verwerkingen van persoonsgegevens. In dit register van 

verwerkingsactiviteiten staan de volgende gegevens: 

a) de naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke; 

b) de verwerkingsdoeleinden; 

c) een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van categorieën van 

persoonsgegevens; 

d) de categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of worden verstrekt; 

e) indien van toepassing doorgifte van persoonsgegevens aan een derde land of organisatie; 

f) de beoogde termijnen waarbinnen de verschillende categorieën van gegevens moeten worden 
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gewist; en 

g) een algemene omschrijving van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. 

 

Een geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens dient gemeld te 

worden bij de functionaris gegevensbescherming. Op het Intranet van de HAN wordt aangegeven hoe 

gemeld kan worden. De functionaris beoordeelt steekproefsgewijs de rechtsgeldigheid van de registratie 

en draagt zorg voor adequate documentatie.  

 

IV Verzamelen en verwerken van gegevens 
  

Artikel 6 Doelbinding en dataminimalisatie  

Persoonsgegevens moeten op een transparante wijze voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en 

gerechtvaardigde doeleinden verzameld worden en mogen vervolgens niet verder op een met die 

doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt. Daarnaast moeten persoonsgegevens toereikend 

zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt 

(‘minimale gegevensverwerking’).  

 

Artikel 7 Rechtmatigheid van de verwerking 

Het verwerken van persoonsgegevens is gebaseerd op een van de wettelijke grondslagen zoals 

omschreven in artikel 6 AVG. De verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen kan conform 

artikel 6 AVG noodzakelijk zijn: 

a) voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is; 

b) om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust; 

c) om de vitale belangen van de betrokkene te beschermen; 

d) voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening 

van het openbaar gezag aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen; of 

e) voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of 

van een derde, behalve wanneer de belangen of grondrechten en de fundamentele vrijheden 

van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan 

die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is. 

De verwerking van persoonsgegevens kan ook gebaseerd zijn op toestemming van de betrokkene zelf. 

De verwerkingsverantwoordelijke moet dan kunnen aantonen dat de betrokkene toestemming heeft 

gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens. Is de betrokkene een minderjarige dan bestaat 

in sommige gevallen de verplichting om ook toestemming van de ouder/wettelijk vertegenwoordiger te 

vragen. De HAN kan de betrokkene in specifieke – nader te bepalen – gevallen (bijvoorbeeld) middels 

een toestemmingsformulier om toestemming vragen voor het verwerken van zijn persoonsgegevens. 

 

Artikel 8 Procedure aanvraag om gegevens verstrekken 

Indien een aanvraag tot gegevensverstrekking wordt ingediend bij een medewerker van de HAN of bij 

een organisatieonderdeel van de HAN dan dient deze aanvraag in ieder geval bij Services ICT 

ingediend te worden indien:  

 bij de aanvraag tot gegevensverstrekking een externe op enigerlei wijze is betrokken; 

 het verzoek om de persoonsgegevens niet tot het reguliere takenpakket/functie behoort van de 

HAN-medewerker of niet behoort tot de reguliere werkzaamheden behorende bij het 

organisatieonderdeel; 

 indien de gegevensaanvraag niet past binnen de doelen zoals deze zijn omschreven in het 

register van verwerkingsactiviteiten (artikel 5 van deze Regeling); of 

 indien er twijfel bestaat of er inbreuk gemaakt wordt op de AVG.  

 

V Beveiliging, meldplicht datalekken en geheimhouding  
  

Artikel 9 Beveiliging en meldplicht datalekken 

1. De verwerkingsverantwoordelijke draagt zorg voor passende maatregelen van technische en 

organisatorische aard ter beveiliging tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige 

verwerking van persoonsgegevens. 

2. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van 

persoonsgegevens te voorkomen.  
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3. Iedere inbreuk in verband met persoonsgegevens zoals omschreven in artikel 1 sub j van deze 

Regeling zal worden gedocumenteerd door de functionaris op de wijze zoals omschreven in lid 7. 

De AP wordt zonder onredelijke vertraging en indien mogelijk binnen 72 uur na kennisname van het 

incident in kennis gesteld van de  inbreuk, tenzij niet waarschijnlijk is dat de inbreuk risico inhoudt 

voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Indien de melding aan de AP niet binnen 72 

uur plaatsvindt, gaat zij vergezeld van een motivering voor de vertraging. Houdt de inbreuk 

waarschijnlijk een hoog risico in voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, dan worden 

ook de betrokkene(n) onverwijld van de inbreuk in kennis gesteld.  

4. De kennisgeving aan de AP en de betrokkene omvat in ieder geval:  

a) de aard van de inbreuk; 

b)  contactgegevens van de functionaris of een ander contactpunt waar meer informatie over de 

inbreuk kan worden verkregen; 

c)   de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk; en  

d)  de aanbevolen maatregelen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken 

waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele negatieve 

gevolgen daarvan.   

5. De in lid 3 bedoelde mededeling aan de betrokkene is niet vereist indien: 

a) de gegevens die getroffen zijn door de inbreuk onbegrijpelijk zijn voor onbevoegden, 

bijvoorbeeld vanwege versleuteling; 

b) achteraf maatregelen getroffen zijn die maken dat het in lid 3 bedoelde hoge risico zich niet 

meer zal voordoen; of 

c) indien de mededeling onevenredige inspanningen vergt. In dat geval komt er in plaats daarvan 

een openbare mededeling of een soortgelijke maatregel waarbij betrokkenen even doeltreffend 

even doeltreffend worden geïnformeerd.  

6. Degene die een inbreuk in verband met persoonsgegevens zoals omschreven in lid 3 ontdekt, meldt 

de inbreuk zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen één werkdag aan de Servicedesk. De 

Servicedesk meldt de inbreuk onverwijld aan de functionaris, die de verwerkingsverantwoordelijke 

informeert en zorgdraagt voor de meldingen als omschreven in lid 3.  

7. De functionaris houdt een overzicht bij van iedere inbreuk in verband met persoonsgegevens. Het 

overzicht bevat in ieder geval feiten en gegevens omtrent de aard van de inbreuk, bedoeld in lid 3, 

alsmede voor zover van toepassing de tekst van de kennisgeving aan de betrokkene. 

 

Artikel 10 Geheimhouding  

1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem uit hoofde van zijn functie ter 

kennis komt, voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt, of uitdrukkelijk schriftelijk is 

opgelegd. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de arbeidsovereenkomst.  

2. Onverminderd wettelijke bepalingen is de HAN jegens derden verplicht tot geheimhouding van 

persoonlijke gegevens van de medewerker, tenzij de medewerker tot het verstrekken van op zijn 

persoon betrekking hebbende gegevens schriftelijk toestemming geeft.  

 

VI Verwerker(s)(overeenkomst) 
 

Artikel 11 Verwerker 

1. Indien de verwerkingsverantwoordelijke een bepaalde set verwerkingen van gegevens opgedragen 

heeft aan een verwerker, wordt er door de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker een 

overeenkomst opgesteld ten aanzien van de door de verwerker na te komen bescherming van 

betreffende persoonsgegevens. In  deze overeenkomst dient onder meer het onderwerp en de duur 

van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de 

categorieën van betrokkenen en de rechten en verplichtingen van verwerkingsverantwoordelijke te 

worden omschreven. Daarnaast draagt de verwerkingsverantwoordelijke er zorg voor dat (deze 

overeenkomst) verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en 

organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen en ten 

aanzien van de melding van een inbreuk in verband met persoonsgegevens.  

2. Van deze overeenkomst dient door de contracteigenaar een afschrift in Proquro te worden 

opgenomen. Een format voor deze verwerkersovereenkomst is op het Intranet van de HAN 

gepubliceerd. 

   

VII Kennisgeving 
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Artikel 12 Informatie aan betrokkenen 

1. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt bij het moment van de verkrijging van gegevens van 

betrokkene de volgende informatie aan de betrokkene: 

a) zijn identiteit en contactgegevens; 

b) de contactgegevens van de functionaris; 

c) de verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond van de gegevensverwerking; 

d) de gerechtvaardigde belangen (indien de verwerking is gebaseerd op artikel 9 lid 1 sub f 

AVG); 

e) de ontvangers of categorieën ontvangers van de persoonsgegevens; 

f)   waarborgen bij doorgifte van de persoonsgegevens aan een derde land of internationale 

organisatie; 

g) bewaartermijnen; 

h) rechten betrokkene (waaronder het bestaan van het recht om de 

verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van 

persoonsgegevens te verlangen  

alsmede het recht om bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid); 

i)   of verstrekking door betrokkene verplicht is;  

j)   recht om een klacht in te dienen bij de AP; en 

k) informatie over profilering. 

        Bovenstaande is niet van toepassing wanneer en voor zover de betrokkene reeds over de  

        informatie beschikt.  

2.   De informatieverstrekking van lid 1 vindt plaats door middel van een algemene kennisgeving op de 

website van de HAN gericht aan betrokkene en bevat met name informatie over het bestaan van 

de gegevensverwerkingen en van deze Regeling, de wijze waarop deze kan worden ingezien en 

over de wijze waarop nadere informatie ter zake kan worden ingewonnen.  

3.   Indien de persoonsgegevens op een andere wijze worden verkregen dan bedoeld in lid 1 (d.w.z. 

indien de persoonsgegevens niet van de betrokkene zelf zijn verkregen maar van een derde), vindt 

de kennisgeving van lid 2 plaats: 

a)  binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen één maand  na verkrijging van de 

persoonsgegevens;   

b)  bij de eerste communicatie met de betrokkene; of 

c)  uiterlijk op het moment van eerste verstrekking aan een derde. 

        De kennisgeving vindt plaats door middel van een algemene kennisgeving op de website van de  

 HAN.  

4.  De kennisgeving van lid 3 vindt niet plaats indien de kennisgeving aan de betrokkene onmogelijk 

is of een onevenredige inspanning kost, de betrokkene reeds over de informatie beschikt, wettelijke 

plicht is, of indien de persoonsgegevens vertrouwelijk moeten blijven uit hoofde van een 

beroepsgeheim. In dat geval legt de verwerkingsverantwoordelijke de herkomst van de gegevens 

vast.  

5.  Geen kennisgeving vindt plaats indien de gegevensverwerking is voorgeschreven krachtens 

wettelijk voorschrift.  

  

Artikel 13 Opt-in / Opt-out2 

Voor het ongevraagd verzenden van e-mailberichten voor commerciële, ideële of charitatieve 

doeleinden dient voorafgaande toestemming te worden gevraagd (opt-in). De ontvanger moet daarbij 

ook altijd de mogelijkheid hebben om zich uit te kunnen schrijven (opt-out). Voorafgaand toestemming 

vragen is niet vereist indien het e-mailbericht geen commerciële, ideële of charitatieve doeleinden heeft, 

de betrokkene zijn e-mailadres voor deze doeleinden heeft verstrekt of in het geval het e-mailadres is 

verkregen in het kader van verkoop van een product of dienst en het e-mailadres wordt gebruikt voor 

eigen gelijksoortige producten of diensten. Het e-mailbericht dient dan wel een opt-out mogelijkheid te 

bevatten.  

 

VIII Bewaring van gegevens 
  

Artikel 14 Bewaring en termijnen 

                                                      
2 Conform artikel 11.7 Telecommunicatiewet 
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Persoonsgegevens moeten worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet 

langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt 

noodzakelijk is. Persoonsgegevens mogen voor langere perioden worden opgeslagen louter met het 

oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische 

doeleinden dan wel op grond van een wettelijk voorschrift mits passende technische en organisatorische 

maatregelen worden getroffen om de rechten en vrijheden van de betrokkene te beschermen. Voor de 

bewaring van persoonsgegevens zijn bewaartermijnen vastgesteld. Bewaartermijnen kunnen wettelijk 

zijn bepaald maar kunnen ook door de HAN zelf zijn vastgelegd. Zie hiervoor het HAN-

Bestandsoverzicht.3 

 

IX Recht van informatie, inzage, afschrift, rectificatie, verwijdering, overdracht 
en bezwaar  
  

Artikel 15 Algemeen 

1. Iedere betrokkene heeft het recht met betrekking tot zijn persoonsgegevens een verzoek in te 

dienen bij de beheerder tot: 

a. verkrijging van informatie; of 

b. inzage, correctie (rectificatie, aanvulling, verwijdering en/of afscherming) en overdracht van 

gegevens. 

2. Aan het uitoefenen van die rechten zijn voor de betrokkene geen kosten verbonden.  

3. Betrokkene kan zich bij het uitoefenen van die rechten – op eigen kosten - laten bijstaan. 

4. De beheerder wijst betrokkene op de mogelijkheden van rechtsbescherming en toezicht en op de 

rol daarin van de AP.  

  

Artikel 16 Recht van bezwaar  

1. Indien de rechtmatige grondslag voor een bepaalde verwerking: 

a. noodzakelijk is voor de goede invulling van een publiekrechtelijke taak; of 

b. noodzakelijk is voor het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke,  

kan de betrokkene bij de beheerder te allen tijde bezwaar aantekenen tegen die verwerking in  

verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden. 
2. Betrokkene heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde 

verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn 
verbonden of hem anderszins in aanmerkelijke mate treft. Betrokkene kan hier dan bij beheerder 
bezwaar tegen maken. Dit geldt niet indien het besluit noodzakelijk is voor de totstandkoming of 
uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en verwerkingsverantwoordelijke of indien 
dit is toegestaan bij de wet die voorziet in passende maatregelen.  

3. Binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar beoordeelt de verwerkingsverantwoordelijke of 

het bezwaar gerechtvaardigd is. 

4. Indien de gegevens worden verwerkt in verband met de totstandbrenging of de instandhouding van 

een directe relatie tussen verantwoordelijke of een derde en de betrokkene met het oog op werving 

voor commerciële of charitatieve doelstellingen (direct marketing), kan de betrokkene daartegen bij 

de verantwoordelijke te allen tijde bezwaar aantekenen.  

5. Wanneer betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van directe marketing, worden 

de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.  

6. Bezwaar tegen de verwerking voor commerciële of charitatieve doelen is altijd gerechtvaardigd. 

7. De beheerder beëindigt de verwerking ter stond indien de verwerkingsverantwoordelijke het 

bezwaar gerechtvaardigd acht.  

  

X Rechtsbescherming en toezicht 
  

Artikel 17 Klachtenprocedure 

1. De betrokkene kan bij de functionaris een klacht in te dienen: 

          a.   tegen een beslissing op een verzoek als bedoeld in artikel 15; 

          b.   tegen een beslissing naar aanleiding van de aantekening van bezwaar als bedoeld in artikel  

       16; en 

c. tegen de wijze waarop de verwerkingsverantwoordelijke, de beheerder of de verwerker de 

                                                      
3 Dit overzicht is op te vragen bij de ServiceDesk van de HAN. 
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in deze Regeling opgenomen regels uitvoert. 

Elke betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP.  

2. De functionaris reageert zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken na ontvangst, 

schriftelijk en met redenen omkleed op de klacht. 

3. Betrokkene kan zich bij de indiening en behandeling van zijn klacht laten bijstaan. 

4. De functionaris kan het advies van de AP inwinnen. 

5. De functionaris kan tot het oordeel komen dat de klacht onterecht is dan wel geheel of gedeeltelijk 

terecht. 

6. Indien de functionaris de klacht niet of slechts gedeeltelijk honoreert, kan de betrokkene een klacht 

indienen bij de AP. De verwerkingsverantwoordelijke informeert de betrokkene, van wie hij de klacht 

niet of slechts gedeeltelijk honoreert, over die mogelijkheid en over het adres van de AP.   

7. Indien de functionaris oordeelt dat de klacht geheel of gedeeltelijk terecht is, beslist hij om: 

a. indien de klacht zich richt tegen een beslissing als bedoeld in lid 1 onder a, het verzoek van 

betrokkene alsnog geheel of gedeeltelijk te honoreren; 

b. indien de klacht zich richt tegen een beslissing als bedoeld in lid 1 onder b, het bezwaar van 

betrokkene alsnog te honoreren; 

c. indien de klacht zich richt tegen de wijze van uitvoering als bedoeld in lid 1 onder c, alsnog 

uitvoering te geven aan de in deze Regeling opgenomen regels. 

8.  De functionaris maakt zijn oordeel schriftelijk aan betrokkene kenbaar. 

 

XI Functionaris gegevensbescherming 
 

Artikel 18 Functionaris gegevensbescherming 

1. De functionaris gegevensbescherming wordt benoemd door de verwerkingsverantwoordelijke. 

2. De functionaris kan wat betreft de uitoefening van zijn functie geen aanwijzingen ontvangen van 

verwerkingsverantwoordelijke. 

3. De functionaris heeft gelijke bevoegdheden als de toezichthouder van Titel 5.2 van de Algemene 

wet bestuursrecht. 

4. Ieder die werkzaam is bij de HAN is verplicht de inlichtingen te verschaffen en de medewerking te 

verlenen die in het kader van het vorige lid van hem wordt verlangd.  

5. De functionaris is verplicht: 

a. jaarlijks verslaggeving te doen van zijn werkzaamheden en bevindingen als onderdeel van het 

jaarverslag van de HAN; en 

b. integraal beleid met betrekking tot privacy te voeren. 

6. De functionaris gegevensbescherming heeft als taak: 
a. toezien op naleving privacywetgeving; 
b. toezien op eigen interne beleid inclusief bewustwording en opleiding;  

c. voorlichten en adviseren over privacyvraagstukken; 

d. samenwerken met de AP; 

e. optreden als contactpunt voor de AP; 

f. de behandeling van klachten van betrokkenen; 

g. de behandeling van verzoeken van betrokkenen voor zover niet geheel aan de wensen van 

verzoeker tegemoet gekomen wordt;  

h. het doen van de meldingen, zoals omschreven in artikel 9 lid 3, aan de AP en betrokkene(n) en 

de verantwoordelijke hierover informeren; en 

i. een overzicht bij te houden, zoals omschreven in artikel 9 lid 7 van deze Regeling. 

7. De functionaris gegevensbescherming heeft als zodanig slechts toegang tot persoonsgegevens en 

maakt van de persoonsgegevens waarvan hij in zijn functie kennis krijgt slechts gebruik voor zover 

het de uitoefening van zijn taak als functionaris betreft.  

8. De functionaris kan aanbevelingen doen aan de verwerkingsverantwoordelijke die strekken tot een 

betere bescherming van de gegevens die worden verwerkt. 

9. De verwerkingsverantwoordelijke draagt er zorg voor dat aan de functionaris alle medewerking 

wordt verleend die deze nodig heeft voor de uitoefening van zijn functie.  

10. De functionaris is verplicht tot geheimhouding. 

 

Artikel 19 Toezicht op de naleving 

De AP is op grond van de AVG bevoegd toe te zien op de naleving van de in deze Regeling krachtens 

de AVG opgenomen bepalingen. 
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XII Meldingsprocedure betreffende gebruik portretten door de HAN op internet 
 
Artikel 20 Algemene bepalingen 

1. Onder portret wordt verstaan elke zichtbare weergave waarop iemand herkenbaar is afgebeeld (foto, 

schilderij, tekening, film- en videobeelden). 

2. In de in deze Regeling genoemde artikelen gaat het uitsluitend om portretten die niet in opdracht van 

de student zijn gemaakt. 

3. De HAN kan een portret waarop de student in een onderwijssituatie staat afgebeeld en waarvan de 

HAN volgens de Auteurswet als maker van het materiaal geldt, zonder voorafgaande toestemming van 

de student gebruiken op het internet (in het belang van het onderwijs met als doel om te informeren, 

voor te lichten, dan wel om informatie uit te wisselen met andere onderwijsinstellingen), tenzij de student 

een redelijk belang heeft dat zich tegen openbaarmaking op internet verzet.  

4. De HAN sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit het gebruik van portretten op 

internet door de HAN, tenzij het portret, na het aangetoond redelijk belang van de student, niet direct 

door de HAN is verwijderd. 

  

Artikel 21 Meldingsprocedure 

1. Indien de student op grond van het bepaalde in artikel 1 lid 3 van deze Regeling een redelijk belang 

heeft, kan de student hiervan schriftelijk melding maken bij de stafdirecteur marketing & communicatie 

(M&C).  

2. Een student kan ook een melding indienen om bij voorbaat bezwaar te maken tegen het gebruik van 

zijn portret op internet. Deze melding dient eveneens te worden ingediend bij de stafdirecteur M&C.  

3. De melding is ondertekend door de indiener en bevat:  

a. naam, adres woonplaats en telefoonnummer van de indiener;  

b. dagtekening: de datum waarop de melding wordt ingesteld;  

c. een duidelijke omschrijving welk portret het betreft en de datum waarop het portret is gemaakt; en 

d. motivatie van het redelijke belang wat de student heeft tegen openbaarmaking van het portret. 

4. Wanneer een melding niet of niet geheel voldoet aan de vereisten, wordt de indiener door de 

stafdirecteur M&C daarop gewezen en in de gelegenheid gesteld dit verzuim te herstellen binnen een 

door hem te stellen termijn. 

 

Artikel 22 Uitspraak, termijn, inhoud 

1. De stafdirecteur M&C beslist binnen 10 werkdagen na ontvangst van de melding. De beslissing dient 

te berusten op een deugdelijke motivering, die bij de bekendmaking van de beslissing wordt vermeld.  

2. De stafdirecteur M&C kan tot het oordeel komen dat de melding niet-ontvankelijk is, onterecht is dan 

wel geheel of gedeeltelijk terecht is. 

3. Bij een (gedeeltelijk) terechte melding, wordt het betreffende portret door de HAN niet gebruikt op het 

internet en portretten die al geplaatst waren op het internet door de HAN worden per direct verwijderd. 

 

Artikel 23 Onvoorziene gevallen 

In gevallen waarin deze Regeling niet voorziet, wordt de melding voorgelegd aan College van Bestuur 

van de HAN. Het College van Bestuur neemt op basis van de voorliggende stukken een beslissing over 

de melding. 

 
XII Overige bepalingen 
  

Artikel 24 Scholing 

De verwerkingsverantwoordelijke draagt zorg voor een regelmatige scholing van de beheerders en de 

gebruikers om te verzekeren dat ze de processen van persoonsgegevensverwerking, de daarvoor 

geldende regels en hun eigen rol daarin begrijpen. 

  

Artikel 25 Onvoorzien 

In gevallen waarin deze Regeling niet voorziet beslist de verwerkingsverantwoordelijke, nadat deze 

advies heeft ingewonnen bij de functionaris.  

  

Artikel 26 Bekendmaking en inzage 
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Deze Regeling wordt opgenomen op het Intranet van de HAN en op www.han.nl.  

  

Artikel 27 Wijzigingen en aanvullingen 

1. Wijzigingen in het doel van de verwerking en in soort van inhoud, gebruik en wijze van verkrijging 

van de persoonsgegevens kunnen leiden tot wijziging van deze Regeling. 

2. Wijzigingen en aanvullingen van deze Regeling behoeve de instemming van de 

medezeggenschapsraad. 
Artikel 28 Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Deze Regeling treedt in werking op 13 maart 2018.  

2. Deze Regeling kan worden aangehaald als ‘Privacyregeling HAN’.  
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PROTOCOL DYSLEXIE 

van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
 

Onderwerp  Protocol dyslexie 

CvB besluitnr.  2020/1704 
 

Instemming MR 10-7-2020 

Vaststellingsdatum 10-7-2020 

 
 
Preambule 
Het Protocol Dyslexie (’Protocol’)is voor het eerst in oktober 2007 vastgesteld en opgenomen in het 
HAN-beleidsplan ‘Studeren met een chronische ziekte/handicap’1. In het Protocol is geformuleerd op 
welke voorzieningen dyslectische studenten bij de HAN recht hebben en hoe die moeten worden 
aangevraagd. Dit Protocol is de in januari 2013 en maart 2017 geactualiseerde versie. Het totale aantal 
dyslectische studenten dat aan de HAN studeert is niet precies bekend, maar reële schattingen komen 
uit op ongeveer 2 à 3 % van de studentenpopulatie.  
 
Artikel 1 Uitgangspunten 
1.  Een dyslectische student die de opleiding vraagt om specifieke aanpassingen i.v.m. zijn dyslexie, 

moet een officiële dyslexieverklaring overleggen. 
2.  Een dyslexieverklaring is geldig als deze is afgegeven door een erkende deskundige 

. 
3.  Verklaringen die door andere beroepsbeoefenaren zijn afgegeven of verklaringen waarbij wordt 

getwijfeld aan de geldigheid, moeten worden getoetst door een erkende deskundige.  
4.  De dyslexieverklaring behoort te vermelden welke belemmeringen de student ondervindt in het 

onderwijs en welke aanpassingen in dit kader wenselijk zijn. 
5.  De dyslexieverklaring heeft een onbeperkte geldigheidsduur. Eenmaal dyslectisch betekent altijd 

dyslectisch (Stichting Dyslexie Nederland). 
6.  De student met dyslexie geeft zelf aan of hij gebruik wil maken van de voorzieningen die de HAN 

biedt. 
 

Artikel 2 Voorzieningen 
1. Bij alle HAN-opleidingen komen studenten met een goedgekeurde dyslexieverklaring in 

aanmerking voor: 

 verlenging van tijd bij tentamens (25% van de tentamentijd); en 

 tentamens op A3 formaat. 
2. In sommige gevallen vragen studenten verdergaande vormen van ondersteuning. De 

dyslexieverklaring moet daarvoor aanwijzingen bevatten. De examencommissie (of de directeur 
van de betrokken Academie) beslist of dergelijke voorzieningen daadwerkelijk geboden kunnen 
worden. 

3.  Als extra ondersteuning kunnen studenten ook gebruik maken van hulpmiddelen als de 
readingpen, de daisy-speler of een tekst-naar-spraakprogramma (bijvoorbeeld Kurzweil of 
ReadSpeaker). Studenten die Kurzweil willen gebruiken kunnen zich melden bij de ServiceDesk 
van de HAN. Zij kunnen Kurzweil ook thuis gebruiken. Alle tentamenbureaus beschikken over 
een of meerdere laptops met daarop Kurzweil geïnstalleerd als hulpmiddel bij tentamens.  

 
Artikel 3 Procedure 
1. Indien de student gebruik wil maken van bovengenoemde voorzieningen levert hij bij de start van 

het collegejaar de dyslexieverklaring in bij de studieloopbaanbegeleider2. 
2. De studieloopbaanbegeleider bekijkt of de verklaring voldoet aan de gestelde criteria. 
3. Bij een goedgekeurde verklaring spreekt de studieloopbaanbegeleider met de student af van 

welke HAN-faciliteiten voor studenten met dyslexie de student gebruik zal maken. De 

                                                      
1 Zie voor tekst HAN-beleidsplan: www.han.nl/insite/studiesucces > info voor slb-ers > functiebeperkingen. 
2 De studieloopbaanbegeleider kan ook een (senior) loopbaanadviseur zijn. Hiervoor worden soms andere benamingen 
gebruikt zoals studieloopbaanbegeleider plus, studentbegeleider, studieadviseur, taakteam Studieloopbaanbegeleider of 
coördinator SLB. 
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studieloopbaanbegeleider legt dit vast in het dossier van de student middels een 
onderwijsovereenkomst. 

4. De studieloopbaanbegeleider bespreekt met de student welke stappen de student verder moet 
ondernemen om ook daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van de toegezegde faciliteiten. 

5. Indien de student verzoekt om verdergaande voorzieningen, bespreekt de 
studieloopbaanbegeleider met de student de procedure voor aanvraag hiervan bij de 
examencommissie of de academiedirecteur. 

6. Indien de dyslexieverklaring niet voldoet, verwijst de studieloopbaanbegeleider de student door 
naar een erkende deskundige of voor verdere informatie naar de studentendecaan. 

7. De afspraken over de voorzieningen gelden in principe voor de gehele duur van de opleiding. 
 
Artikel 4 Dyslexieonderzoek 
1. Een student die zich wil laten testen op dyslexie wordt verwezen naar een erkende deskundige. 
2. Bij twijfel aan de geldigheid van een dyslexieverklaring wordt de betreffende student verwezen 

naar een erkende deskundige. 
 
Artikel 5 Erkende deskundige 
1. Iemand wordt ter zake kundig geacht op het gebied van dyslexieonderzoek als hij, naast een 

universitaire studie, specialistische kennis heeft op het gebied van leerstoornissen, 
onderwijsbelemmeringen en psychodiagnostiek, bijvoorbeeld een kinder- of jeugdpsycholoog, 
een orthopedagoog-generalist of een gezondheidszorgpsycholoog. 
Een student kan bij elke erkende deskundige een dyslexieonderzoek aanvragen. De kosten van 
dit (vaak kostbare) onderzoek komen voor rekening van de student.  
 

Artikel 6 Financiële ondersteuning 
1. De studentendecaan onderzoekt samen met de student of er via interne (HAN) dan wel externe 

bronnen financiële ondersteuning mogelijk is bij de aanschaf van hulpmiddelen. 
2. Als de student t.g.v. de dyslexie studievertraging oploopt, kan hij bij de Dienst Uitvoering 

Onderwijs (DUO) een verzoek indienen voor een extra jaar prestatiebeurs. Voor informatie 
hierover kan de student terecht bij de studentendecaan. 

 
Verdere informatie 
Zie voor verdere informatie ook www.han.nl/insite/studiesucces. 
 
Veel informatie over dyslexie is te vinden via de site van Stichting Dyslexie Nederland 
(www.stichtingdyslexienederland.nl)  
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REGELING BUREAU KLACHTEN EN 
GESCHILLEN1

 

van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

 
 

 
 
Artikel 1 Faciliteit 

1. De HAN kent een Bureau Klachten en Geschillen, welke bureau  een faciliteit is als bedoeld in 
artikel 7.59a Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). 

2. Bij het Bureau Klachten en Geschillen  kunnen betrokkenen zich mondeling melden of schriftelijk 
een klacht indienen of schriftelijk een beroep of bezwaar als bedoeld in artikel 7.59b WHW 
vanwege een genomen beslissing van een orgaan van de HAN dan wel het ontbreken ervan op 
grond van de WHW en de daarop gebaseerde regelingen. 

3. Betrokkenen zoals bedoeld in lid 2 zijn studenten/extranei, aanstaande studenten/extranei en 
voormalige studenten/extranei.  

 
Artikel 2 Opzet Bureau Klachten en Geschillen  

1. De beoordeling waar een klacht, bezwaar of beroep naar toegezonden dient te worden, geschiedt 
door een jurist van de HAN. Het Bureau Klachten en Geschillen is virtueel bereikbaar via 
Bureau.klachtengeschil@han.nl. Het adres is: 
 
Bureau Klachten en Geschillen 
Postbus 6960 
6503 GL Nijmegen 
 

2. Indien een klacht mondeling wordt gemeld, verzoekt het Bureau Klachten en Geschillen de  
betrokkene dit op schrift te stellen en naar de faciliteit te sturen.  

 

Artikel 3 Procedures  

1. Het Bureau Klachten en Geschillen bevestigt de ontvangst van een binnengekomen klacht, 
beroep of bezwaar schriftelijk aan betrokkene en zendt deze, nadat de datum van ontvangst is 
aangetekend en inclusief alle stukken, zo spoedig mogelijk door aan het bevoegde orgaan. 
Betrokkene wordt geïnformeerd naar welk orgaan zijn klacht, bezwaar of beroep is gezonden. 

2. De datum van ontvangst, zoals bedoeld in lid 1, is bepalend of een klacht, bezwaar of beroep 
tijdig is ingediend. 

3. Indien het Bureau Klachten en Geschillen een klacht, bezwaar of beroep aan een onbevoegd 
orgaan heeft gezonden, zendt dit orgaan het desbetreffende stuk zo spoedig mogelijk terug naar 
het Bureau. Het Bureau Klachten en Geschillen  beslist bij welk orgaan de klacht, het bezwaar of 
beroep dan wel behoort en verwijst naar het desbetreffende orgaan. Het orgaan naar wie de zaak 
is verwezen is aan de verwijzing gebonden. De behandelingstermijn loopt alsdan van de datum 
van verwijzing. Betrokkene wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.  

4. Het bevoegde orgaan behandelt een klacht, bezwaar of beroep dat door een betrokkene 
rechtstreeks is ingediend bij dit orgaan slechts na tussenkomst van het Bureau Klachten en 
Geschillen. 

5. Indien een klacht, bezwaar of beroep niet is ondertekend, worden de stukken wel doorgezonden 
naar het bevoegde orgaan, maar betrokkene wordt geïnformeerd hierover en verzocht een 
ondertekend exemplaar alsnog binnen een bepaalde termijn naar het bevoegde orgaan te sturen. 

 

                                                      
1  Studenten kunnen met een klacht of geschil terecht bij Bureau Klachten en Geschillen: e-mailadres: 
Bureau.klachtengeschil@han.nl. 

Onderwerp  Regeling Bureau Klachten en 
Geschillen 

CvB besluitnr.  2020/1695 
 

Instemming MR 10-7-2020 
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REGELING 

GESCHILLENADVIESCOMMISSIE1
 

van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
 

Onderwerp  Regeling 
Geschillenadviescommissie 

CvB besluitnr.  2020/1696 
 

Instemming MR 10-7-2020 

Vaststellingsdatum 10-7-2020 

 
 
Artikel 1 Geschillenadviescommissie 

1. Er is binnen de HAN een geschillenadviescommissie (‘Geschillenadviescommissie’) ten behoeve 

van (aanstaande) studenten en extranei ingesteld als bedoeld in artikel 7.63a lid 1 Wet op het 

hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De leden van de 
Geschillenadviescommissie zijn functioneel onafhankelijk. 

2. De Geschillenadviescommissie brengt aan het College van Bestuur advies uit over bezwaren met 
betrekking tot andere beslissingen dan wel het ontbreken ervan op grond van de WHW en daarop 
gebaseerde regelingen dan die bedoeld in artikel 7.61 WHW. 

 
Artikel 2 Omvang en samenstelling, instelling Kamers 

1. De Geschillenadviescommissie heeft een voorzitter, twee plaatsvervangende voorzitters, acht 
leden, waarvan vier docentleden en vier studentleden, alsmede twee plaatsvervangend leden 
(‘Commissieleden’).  

2. De Geschillenadviescommissie stelt twee Kamers in. Een Kamer houdt zitting te Arnhem en een 
Kamer houdt zitting te Nijmegen. 

3. Iedere Kamer heeft drie Commissieleden, te weten:  
a. een lid dat geen deel uitmaakt van de hogeschoolgemeenschap. Dit lid is tevens voorzitter. 

Hij moet voldoen aan de vereisten voor benoembaarheid tot rechter van een 
arrondissementsrechtbank en bij voorkeur behoren tot de rechterlijke macht; 

b. een lid behorend tot het onderwijsgevend personeel van de HAN;  
c.  een lid dat is ingeschreven als student van de HAN.  

4. De Commissieleden zijn in ieder van de Kamers inzetbaar. 

5. In afwijking van lid 3 kan de voorzitter van de Geschillenadviescommissie bij complexe zaken 
besluiten de Geschillenadviescommissie samen te stellen uit vijf Commissieleden in plaats van 
drie Commissieleden, te weten een (plaatsvervangend) voorzitter, twee docentleden en twee 
studentleden.  

6. De Commissieleden worden benoemd door het College van Bestuur. Bij de Commissieleden 
afkomstig uit de hogeschoolgemeenschap geschiedt dat op voordracht van de 
Medezeggenschapsraad. De Medezeggenschapsraad draagt bij zijn voordracht van  
Commissieleden zorg voor een zo evenwichtige mogelijke vertegenwoordiging van de Academies 
van de HAN. De Commissieleden maken geen deel uit van het College van Bestuur of van de 
Inspectie.  

7. De Commissieleden van de Geschillenadviescommissie worden benoemd voor een periode van 
drie jaren, met dien verstande dat de studenten onder hen worden benoemd voor een termijn van 
één jaar.  

8. Op eigen verzoek wordt aan de Commissieleden van de Geschillenadviescommissie door het 
College van Bestuur ontslag verleend. Bij het bereiken van de leeftijd van zeventig jaar wordt hun 
ontslag verleend met ingang van de eerstvolgende maand. Zij worden ontslagen indien zij uit 
hoofde van ziekte of gebreken ongeschikt zijn hun functie te vervullen alsmede indien zij bij 
onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf zijn veroordeeld. Alvorens het 
ontslag op grond van het in de derde volzin bepaalde wordt verleend, wordt de betrokkene van 
het voornemen tot ontslag in kennis gesteld en wordt hem de gelegenheid geboden zich ter zake 

                                                      
1 Studenten kunnen met een klacht of geschil terecht bij Bureau Klachten en Geschillen: e-mailadres: 
Bureau.klachtengeschil@han.nl. 
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te doen horen. 

9. Aan de Commissieleden kan door het College van Bestuur een vergoeding worden toegekend.  

10. De Geschillenadviescommissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris, afkomstig uit het 
algemeen ondersteunend en beheerspersoneel van de HAN, aan te wijzen door het College van 
Bestuur. Op verzoek van de voorzitter kunnen een of meer plaatsvervangend ambtelijk 
secretarissen worden aangewezen door het College van Bestuur.  

11. De ambtelijk secretaris en zijn eventuele plaatsvervangers nemen bij de uitvoering van hun taken 
de aanwijzingen van de voorzitter in acht.  

 
Artikel 3 Bezwaarprocedure 
1. Het bezwaar kan worden ingesteld door een betrokkene. Een betrokkene is een student, 

voormalig student, aankomend student, extraneus, aankomend extraneus of voormalig 
extraneus. Het wordt ingesteld bij een met redenen omkleed bezwaarschrift. 

2. Het bezwaarschrift wordt ingediend bij de ambtelijk secretaris van Bureau Klachten en Geschillen, 
die hierop de dag van ontvangst aantekent en het aan de voorzitter zendt. 

3. Het bezwaarschrift wordt ingediend binnen 6 weken na de dag waarop de desbetreffende 
beslissing op het besluit aan de student is meegedeeld. 

4. Wanneer het bezwaarschrift na afloop van de in lid 3 bedoelde termijn is ingediend, blijft een niet-
ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege als redelijkerwijs niet kan worden 
geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest. 

5. Het bezwaarschrift is ondertekend door de indiener en bevat: 
a. naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van de indiener; 
b. dagtekening: de datum waarop het bezwaar wordt ingesteld; 
c. een duidelijke omschrijving van de beslissing waartegen het bezwaar is gericht, met – 

indien mogelijk - overlegging van een kopie daarvan. Ingeval het bezwaar is gericht tegen 
de weigering van een beslissing: een duidelijke omschrijving van de beslissing die naar het 
oordeel van indiener genomen had moeten worden; 

d. de gronden waarop het bezwaar berust; en 
e. de handtekening van de indiener. 

  
Artikel 4 Verplichte poging tot minnelijke schikking 
1. Alvorens het bezwaar in behandeling te nemen zendt de Geschillenadviescommissie het 

bezwaarschrift aan het orgaan waartegen het bezwaar is gericht, met de uitnodiging om in overleg 
met betrokkenen na te gaan of een minnelijke schikking van het geschil mogelijk is. 

2. Het orgaan deelt binnen 15 werkdagen aan de Geschillenadviescommissie mede tot welke 
uitkomst het beraad heeft geleid, onder overlegging van de daarop betrekking hebbende stukken. 

3. Het onderzoek naar een minnelijke schikking kan achterwege worden gelaten indien het 
bezwaarschrift naar het oordeel van de voorzitter kennelijk niet-ontvankelijk, kennelijk gegrond of 
kennelijk ongegrond is. 

4. De voorzitter kan besluiten dat een poging tot minnelijke schikking te geraken achterwege zal 
worden gelaten als naar zijn oordeel een dergelijke poging zinloos is dan wel tot een onevenredig 
nadeel voor de indiener zal leiden. In dat geval bepaalt de voorzitter een termijn waarbinnen het 
verweerschrift zal moeten worden ingediend. 

5. Is een minnelijke schikking niet mogelijk gebleken, dan wordt het bezwaarschrift door de 
Geschillenadviescommissie in behandeling genomen. 

 
Artikel 5 Spoed 
1. Indien sprake is van onverwijlde spoed kan de voorzitter van de Geschillenadviescommissie 

desgevraagd bepalen dat de Geschillenadviescommissie zo spoedig mogelijk advies uitbrengt 
aan het College van Bestuur. 

2. De voorzitter bepaalt binnen een week na ontvangst van het bezwaar of er sprake is van 
onverwijlde spoed en brengt de betrokkene en het College van Bestuur hiervan zo spoedig 
mogelijk op de hoogte. Het College van Bestuur neemt dan binnen vier weken na ontvangst van 
het bezwaar door de faciliteit een beslissing. 

 
Artikel 6 Verweerschrift 
1. Als een minnelijke schikking niet mogelijk is gebleken, dan wel achterwege is gelaten op besluit 

van de voorzitter, zendt het orgaan een verweerschrift aan de Geschillenadviescommissie binnen 
15 werkdagen na ontvangst van de uitnodiging als bedoeld in artikel 3 lid 1 of lid 3 gestelde 
termijn. 
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2. De voorzitter kan bepalen dat het verweerschrift later, binnen een door hem redelijk geachte 
termijn, kan worden ingediend. 

3. Buiten het verweerschrift kan de voorzitter uit eigen beweging de door hem nodig geachte 
inlichtingen inwinnen en stukken opvragen. De organen en personeelsleden alsmede de 
examinatoren verstrekken aan de Geschillenadviescommissie de gegevens die de 
Geschillenadviescommissie voor de uitvoering van haar taak nodig heeft.  

 
Artikel 7 Voorbereidend onderzoek en behandeling ter zitting  
1. In geval er geen minnelijke schikking tot stand is gekomen bepaalt de voorzitter in welke 

samenstelling de Geschillenadviescommissie tot afhandeling van het desbetreffende 
bezwaarschrift overgaat met inachtneming van het bepaalde in artikel 2. Bij ontstentenis van de 
voorzitter treedt een plaatsvervanger als voorzitter op. 

2. De Geschillenadviescommissie kan: 
a. nadere schriftelijke inlichtingen inwinnen bij partijen of andere organen; en 
b. deskundigen verzoeken schriftelijk van advies of verslag te dienen. 

3. De Geschillenadviescommissie kan zelf of op verzoek van partijen derden, wier belangen bij het 
geschil rechtstreeks zijn betrokken, in het geding roepen. Elke derde wordt door de oproeping 
partij in het geding. 

4. Onverminderd het bepaalde in lid 3 kan iedere belanghebbende de geschillenadviescommissie 
verzoeken te mogen tussenkomen of zich bij een der partijen te mogen voegen. Als het verzoek 
wordt toegestaan, wordt de verzoeker beschouwd als partij. 

5. De Geschillenadviescommissie kan samenhangende zaken voegen en gevoegde zaken splitsen. 
6. Zodra de voorzitter meent dat de relevante feiten door het voorbereidende onderzoek voldoende 

tot klaarheid zijn gebracht en de voor het nemen van een beslissing benodigde feitelijke gegevens 
in de stukken zijn bijeengebracht, stelt de voorzitter de plaats en het tijdstip voor de behandeling 
vast. De ambtelijk secretaris roept onverwijld partijen voor die zitting op. De oproeping geschiedt 
tenminste 10 werkdagen voor de zitting. 

7. Het bezwaar wordt behandeld in een zitting van de Geschillenadviescommissie. De commissie 
kan het horen opdragen aan de voorzitter of een lid dat geen deel uitmaakt van en niet werkzaam 
is onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur. Voor zover bij wettelijk voorschrift niet 
anders is bepaald, besluit de Geschillenadviescommissie of het horen in het openbaar 
plaatsvindt. 

8. Van het horen van belanghebbenden kan worden afgezien indien: 
a. het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is; 
b. het bezwaar kennelijk ongegrond is; 
c. de belanghebbenden hebben verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te 

worden gehoord; of 
d. aan het bezwaar volledig tegemoet wordt gekomen en andere belanghebbenden daardoor 

niet in hun belangen kunnen worden geschaad. 
9. Partijen kunnen zich ter zitting door een gemachtigde laten vervangen of zich door een raadsman 

laten bijstaan. Verder kunnen zij getuigen en deskundigen ter zitting meebrengen, met dien 
verstande dat zij de namen van die personen uiterlijk op de vierde werkdag voor die van de zitting 
schriftelijk opgeven aan de Geschillenadviescommissie en de wederpartij. 

10. De Geschillenadviescommissie kan zelf of op verzoek van partijen getuigen en deskundigen ter 
zitting oproepen. 

11. Als een partij niet ter zitting is verschenen, vergewist de voorzitter zich ervan dat deze behoorlijk 
is opgeroepen. Is dat het geval, dan kan de behandeling van de zaak ook buiten aanwezigheid 
van die partij doorgang vinden. Het voorgaande is eveneens van toepassing in geval beide 
partijen niet ter zitting zijn verschenen. 

12. Een uitgeschreven zitting heeft geen voortgang als, naast de voorzitter, niet alle opgeroepen 
Commissieleden aanwezig zijn. Indien hetzij een student-lid, hetzij een docentlid, hetzij een 
student-lid en een docentlid van de Geschillenadviescommissie afwezig zijn, kan de 
Geschillenadviescommissie besluiten de reeds vastgestelde zitting met instemming van de 
partijen doorgang te laten vinden. 

13. De voorzitter 
a. opent, leidt en sluit de zitting; 
b. geeft elk van de partijen gelegenheid haar standpunt toe te lichten; 
c. draagt er zorg voor dat de op de zitting te behandelen zaak op behoorlijke en doelmatige 

wijze tot een beslissing wordt gebracht; en 
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d. beslist, voor zover in deze Regeling niet anders is voorgeschreven, alle ter zitting 
voorkomende geschillen over de wijze van behandeling. 

14. Als tijdens de zitting door de Geschillenadviescommissie schriftelijke stukken in het geding 
worden gebracht of schriftelijke stukken aan de Geschillenadviescommissie worden overgelegd, 
wordt aan partijen de gelegenheid gegeven van die stukken kennis te nemen en opvattingen 
daaromtrent kenbaar te maken. 

15. Partijen kunnen elkaar door tussenkomst van de voorzitter vragen stellen. 
16. Partijen kunnen de inhoud van het bezwaar en van het verweer, alsmede de gronden waarop 

deze berusten, tot aan de sluiting van de zitting wijzigen, tenzij de Geschillenadviescommissie 
van oordeel is dat de wederpartij door deze wijziging onredelijk wordt benadeeld. 

17. De voorzitter kan zelf of op verzoek van een der partijen de behandeling schorsen onder 
mededeling van het tijdstip waarop de zitting hervat zal worden dan wel de wijze waarop partijen 
daarvan op de hoogte gesteld zullen worden. 

18. De voorzitter kan besluiten geen verder verhoor van getuigen of deskundigen te doen 
plaatsvinden, wanneer naar zijn oordeel door de reeds gehoorde getuigen en deskundigen de 
feiten voldoende tot klaarheid zijn gebracht. 

19. Als de voorzitter voor de sluiting van de zitting van de Geschillenadviescommissie van oordeel is 
dat het onderzoek onvolledig is geweest, kan hij besluiten de zitting te schorsen. Een dergelijk 
besluit tot schorsing kan gepaard gaan met het geven van aanwijzingen aan partijen voor het 
leveren van bewijs. 

 
Artikel 8 Advies en besluit 
1. De Geschillenadviescommissie brengt aan het College van Bestuur advies uit over bezwaren met 

betrekking tot andere beslissingen dan wel het ontbreken ervan op grond van deze wet en daarop 
gebaseerde regelingen dan die bedoeld in artikel 7.61 WHW. 

2. De commissie beslist over de toepassing van artikel 7.4lid 6 en artikel 7.5 lid 2 Algemene wet 
bestuursrecht. 

3. Het advies wordt schriftelijk uitgebracht en bevat een verslag van het horen. Een afschrift van het 
advies wordt gezonden aan de betrokkene en het orgaan waartegen het bezwaar is gericht. 

4. Indien het bezwaar ontvankelijk is, vindt op grondslag daarvan een heroverweging van het 
bestreden besluit plaats. 

5. Voor zover de heroverweging daartoe aanleiding geeft, herroept het College van Bestuur het 
bestreden besluit en neemt het voor zover nodig in de plaats daarvan een nieuw besluit. 

6. De beslissing van het College van Bestuur wordt binnen 10 weken na ontvangst van het 
bezwaarschrift, onverminderd de beslissingen op grond van de procedure, bekendgemaakt door 
toezending of uitreiking aan degenen tot wie zij is gericht. Betreft het een besluit dat niet tot een 
of meer betrokkenen was gericht, dan wordt de beslissing bekendgemaakt op dezelfde wijze als 
waarop dat besluit bekendgemaakt is. 

7. Indien de beslissing op het bezwaar afwijkt van het advies van de Geschillenadviescommissie, 
wordt in de beslissing de reden voor die afwijking vermeld. 

 
Artikel 9 Overige bepalingen  
1. De ambtelijk secretaris draagt er zorg voor dat de door de Geschillenadviescommissie gewezen 

adviezen, met de daarop betrekking hebbende stukken, in het archief van de 
Geschillenadviescommissie worden bewaard. 

2. De Geschillenadviescommissie brengt jaarlijks een verslag uit van haar werkzaamheden. 
3. In gevallen waarin deze Regeling niet voorziet beslist de voorzitter, zo nodig na overleg met de 

overige Commissieleden.  
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REGELING NOODFONDS 

van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

 
 
 
 
  

 

 

Artikel 1 Toepassingsbereik 

1. In geval van een financiële noodsituatie, betrekking hebbend op de onmiddellijke voortzetting van 

de studie en gerelateerd aan activiteiten voor de studie, kan een student een beroep doen op het 

Noodfonds van de HAN indien de financiële noodsituatie: 

a. acuut is; 

b.  onontkoombaar is;  

c.  niet oplosbaar is via normale kanalen, waaronder in ieder geval moet worden verstaan 

studiefinanciering binnen de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000), steunfondsen 

binnen de Academies en (ziektekosten)verzekeringen; 

d. incidenteel is, dat wil zeggen niet structureel is of van een periodiek optredend karakter; 

en 

e.  effectief oplosbaar is door eenmalige financiële ondersteuning. 

2. De financiële ondersteuning bedraagt maximaal € 1.000 in de vorm van een renteloze lening of 

€ 1.000 in de vorm van een gift. 

3. In aanvulling op lid 1 sub d geldt dat de noodsituatie het gevolg kan zijn van een niet-incidentele 

functiestoornis of ziekte. De financiële noodsituatie zelf moet wel incidenteel zijn. 

 

Artikel 2 Procedure aanvraag van ondersteuning 

1. De aanvrager neemt contact op met de studentendecaan en bespreekt de financiële noodsituatie 

met de studentendecaan.  

2. De aanvrager dient bij de studentendecaan een volledig ingevuld aanvraagformulier in. Dit 

formulier is digitaal beschikbaar via de site www.HAN.nl/insite/studiesucces.  

3. De aanvrager voegt bij het aanvraagformulier bewijsstukken over de hoogte van de financiële 

bijstand die wordt gevraagd.  

4.  Indien de noodsituatie het gevolg is van een functiestoornis/chronische ziekte, wordt een 

medische verklaring bijgevoegd waaruit de aard van aard van de functiestoornis/chronische 

ziekte blijkt en waarin aannemelijk wordt gemaakt dat de gevraagde financiële bijstand effectief 

zal zijn bij het verhelpen van de noodsituatie.  

5. In overleg met de studieloopbaanbegeleider van de student toetst de studentendecaan of wordt 

voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 1 lid 1 en controleert hij de gegevens bij de 

aanvraag.  

6. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na het indienen van de aanvraag door de 

student, geeft de studentendecaan advies over toekenning, vorm en hoogte van de 

ondersteuning aan de beslissende instantie, de afdeling juridische zaken.  

7. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na het indienen van het advies door de 

studentendecaan, neemt de afdeling juridische zaken een gemotiveerde beslissing over 

toekenning, vorm en hoogte van de ondersteuning. De beslissing wordt schriftelijk medegedeeld 

aan de student, de betrokken studentendecaan en, in geval van toekenning, de financiële 

Services.  

8. De afdeling juridische zaken is verantwoordelijk voor de vereiste administratieve verwerking van 

de aanvragen en de toekenning. De afdeling juridische zaken houdt een dossier van de 

aanvragen bij. De inhoud van genomen beslissingen wordt niet openbaar gemaakt.  

9. Uitbetaling geschiedt via de financiële Services.  
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Artikel 3 Gift  

1. In alle gevallen wordt in beginsel uitgegaan van ondersteuning in de vorm van een gift. Deze 

wordt verleend als de financiële nood is ontstaan door een niet evenwichtige verdeling van 

inkomsten en uitgaven gedurende een bepaalde periode.  

2. Op het aanvraagformulier dient de aanvrager onder ‘Eventuele verdere opmerkingen’ aan te 

geven hoe de noodsituatie in de toekomst wordt opgelost. 

3. De aanvrager moet perspectief hebben op het succesvol afronden van zijn studie.  

4. Een student kan tot een maximum bedrag van € 1.000 ondersteuning verkrijgen in de vorm van 

een gift. Doet een student gedurende de tijd dat hij ingeschreven staat bij de HAN meerdere 

aanvragen, dan kan het totaalbedrag van verstrekte giften nooit meer zijn dan € 1.000.  

 

Artikel 4 Renteloze lening  

1. In afwijking van artikel 3 wordt ondersteuning in de vorm van een renteloze lening verleend indien 

de situatie wel oplosbaar is via normale kanalen (waaronder in ieder geval moet worden verstaan 

studiefinanciering binnen de WSF 2000, steunfondsen binnen de Academies en 

(ziektekosten)verzekeringen) maar de uitbetaling of beslissing nog enige tijd op zich laat wachten. 

2. Een student kan tot een maximum bedrag van € 1.000 ondersteuning verkrijgen in de vorm van 

een renteloze lening. Doet een student gedurende de tijd dat hij ingeschreven staat bij de HAN 

meerdere aanvragen, dan kan het totaalbedrag van verstrekte renteloze leningen nooit meer zijn 

dan € 1.000.  

3. De terugbetalingsregeling wordt in een brief aan de student kenbaar gemaakt. 

4. Terugbetaling moet zo mogelijk binnen een jaar gerealiseerd zijn, of zoveel eerder bij afstuderen 

of bij het beëindigen van de studie.  

5. Bij een terugbetalingsachterstand ontvangt de student een aanmaning van de financiële Services. 

 

Artikel 5 Onvoorziene gevallen 

In gevallen waarin deze paragraaf niet voorziet dan wel het maximum aan de financiële ondersteuning  

ontoereikend blijkt, wordt de aanvraag voorgelegd aan College van Bestuur van de HAN. Het College 

van Bestuur neemt op basis van de voorliggende stukken een beslissing over toekenning, vorm en 

hoogte.  
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Artikel 1 Ombudsman  
1. Er is een ombudsman voor studenten van de HAN. 
2. De ombudsman wordt benoemd door het College van Bestuur, gehoord de 

Medezeggenschapsraad, voor een periode van twee jaar. Herbenoeming is mogelijk. 
3. Naast de hieronder genoemde taken, kan de ombudsman gevraagd dan wel ongevraagd, 

aanbevelingen doen aan medewerkers en/of organen van de HAN over knelpunten in het 
functioneren van de HAN en over de inhoud en uitwerking van algemene voorschriften voor 
studenten. 

4. Een student of een groep van studenten kan zich tot de ombudsman wenden met klachten over 
onbehoorlijke gedragingen of situaties binnen de HAN, mits de student(en) degene(n) is / zijn 
tegenover wie de omstreden gedraging heeft plaatsgevonden of die in de omstreden situatie 
verkeert / verkeren. 

5. Indien de gedraging of situatie bedoeld in lid 3 een beslissing betreft die vatbaar is voor beroep 
bij het College van Beroep voor de examens, dient de student, alvorens zich tot de ombudsman 
te wenden, beroep in te stellen tegen die beslissing overeenkomstig de bepalingen van de 
Regeling rechtsbescherming besluiten het onderwijs betreffende en vervolgens beroep bij het 
CBHO. Slechts nadat op het beroep in hogere aanleg is beslist, kan de student zich tot de 
ombudsman wenden. 

6. Een student of een groep van studenten kan zich op elke gewenste manier tot de ombudsman 
wenden voor het melden van een situatie als bedoeld in lid 4: mondeling, schriftelijk of middels 
enig ander communicatiemiddel.  

7. De ombudsman adviseert de studenten en probeert om door overleg met c.q. bemiddeling 
tussen de betrokken student(en) en medewerker(s) of – orga(a)n(en) van de HAN tot oplossing 
van de gerezen problemen te komen. 

8. Als het overleg c.q. de bemiddeling naar aanleiding van de melding als bedoeld in lid 5 niet tot 
een oplossing leidt, kan/kunnen de student(en) bij de ombudsman een klacht indienen over de 
gedraging of de situatie als bedoeld in lid 4.  

9. De klacht kan zowel mondeling als schriftelijk bij de ombudsman worden ingediend. Indien de 
klacht mondeling wordt ingediend, wordt de klacht schriftelijk door klager vastgelegd.  

10. Bij kennelijke ongegrondheid van de klacht, neemt de ombudsman de klacht niet in 
behandeling. 

11. De behandeling van een klacht kent de volgende onderdelen: 
a. de ombudsman bespreekt de klacht en legt de klacht schriftelijk voor aan de betrokken 

medewerker(s) of het betrokken orgaan van de HAN en vraagt om een reactie; 
b. de ombudsman meldt zijn bevindingen terug aan de klager en vraagt om een reactie of stelt 

aanvullende vragen; 
c. de ombudsman stelt een onderzoek in: hij hoort / raadpleegt de betrokken functionaris(sen), 

andere getuigen en deskundigen en kan desgewenst locaties bezoeken. Bij dit onderzoek 
geldt dat organen van de HAN verplicht zijn om alle inlichten te verschaffen waar de 
ombudsman in het kader van zijn onderzoek van de klacht om verzoekt; 

d. de ombudsman stelt een rapport op en stuurt dat aan de betrokkenen die hierop kunnen 
reageren; en 

e. de ombudsman stelt een eindrapport op, waarin de klacht gemotiveerd gegrond of 
ongegrond wordt verklaard. In ieder geval indien de klacht gegrond wordt verklaard, bevat 
het rapport aanbevelingen voor het individuele geval dan wel aanbevelingen voor 
soortgelijke gevallen. Het rapport wordt geanonimiseerd openbaar gemaakt. 

12. Een uitspraak waarin de klacht gegrond wordt verklaard en de aanbevelingen daarbij gedaan, 
zijn juridisch niet afdwingbaar. 

13. Tegen het oordeel van de ombudsman staat geen beroep open.  

14. De ombudsman publiceert jaarlijks een verslag. 
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Deze Regeling van de HAN bevat voorschriften ten aanzien van het gebruik van HAN-
informatiesystemen door studenten van de HAN. Doel van deze regels is de goede orde te bepalen 
ten aanzien van: 
 
• systeem- en netwerkbeveiliging, inclusief beveiliging tegen schade en misbruik; 
• tegengaan van seksuele intimidatie, discriminatie en andere strafbare feiten; 
• bescherming van vertrouwelijke informatie van de HAN, haar medewerkers en studenten; 
• voorkomen van negatieve publiciteit; en 
• kosten- en capaciteitsbeheersing. 
 
Studenten zijn gehouden de in deze Regeling beschreven voorschriften na te leven en dienen op 
basis van deze Regeling opdrachten en instructies van een gezagdrager op te volgen. 
 
Artikel 1 Aanvullende definitiebepalingen 
In aanvulling op de algemene definitiebepalingen gelden in deze Regeling onderstaande  
definitiebepalingen. Voor zover deze afwijken van de algemene definitiebepalingen, hebben  
onderstaande bepalingen voorrang.  
 
Gezagdrager 
Een lid van het College van Bestuur, een academiedirecteur, een academiemanager, een 
stafdirecteur of stafhoofd, de directeur Services, een hoofd Services of een andere persoon die, of 
ingevolge de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, of middels een besluit of 
regeling van het College van Bestuur als bevoegd gezagdrager is aangewezen. 
 
Student 
Eenieder die bij de HAN als student, cursist of anderszins is ingeschreven. 
 
HAN-gegevens 
Alle gegevens, in welke verschijningsvorm dan ook, die voor of namens de HAN zijn aangemaakt (e-
mail, documenten, afbeeldingen, video's, databases, etc.). 
 
HAN-informatiesystemen 
De door of namens de HAN ter beschikking gestelde digitale diensten en computer-, communicatie- 
en netwerkvoorzieningen, inclusief (maar niet uitsluitend) pc’s, laptops, telefoons, printers, 
opslagsystemen en internettoegang. 
 
Artikel 2 Gebruik algemeen 
1.  De student is gerechtigd gebruik te maken van de voor studenten bedoelde HAN-

informatiesystemen.  
2. De HAN-informatiesystemen dienen voor studenten uitsluitend ter uitvoering van de studie-

activiteiten voor de opleiding waarvoor zij zijn ingeschreven, met uitzondering van het 
bepaalde in lid 3.  

3. De student is gerechtigd de toegang tot internet voor niet-onderwijs gerelateerd verkeer te 
gebruiken, mits hij zich houdt aan de voorschriften van deze Regeling. 
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4. De student dient te allen tijde zorgvuldig om te gaan met zijn persoonlijk inloggegevens 
(waaronder het HAN-account) en eventuele aanvullende authenticatie¬middelen, zoals sms, 
authenticatie-apps en tokens. Persoonsgebonden inloggegevens en aanvullende 
authenticatiemiddelen mogen niet worden overgedragen of gedeeld.  

5. Het is niet toegestaan andermans inloggegevens te gebruiken of een ingelogd HAN-
informatiesysteem achter te laten, zodanig dat anderen in de gelegenheid worden gesteld 
hiervan gebruik te maken. Bij een vermoeden van misbruik van inloggegevens behoudt de 
HAN zich het recht voor om direct het betrokken account te blokkeren. 

6. Bij het beëindigen van de studie op basis waarvan de student is ingeschreven, dient uiterlijk 
op de dag van beëindiging de eventueel aan de student in bruikleen gegeven HAN-gegevens 
en HAN-informatiesystemen door de student te worden teruggegeven aan de HAN.  

7. De HAN zal na vertrek, binnen een redelijke termijn alle persoonlijke gegevens van de student 
vernietigen, tenzij er een wettelijke plicht is deze gegevens te bewaren. 

8. De student dient vermoedelijke of gevonden onvolkomenheden in de beveiliging van HAN-
informatiesystemen te melden bij de ServiceDesk (telefoon 024–3531666 of e-mail 
servicedesk@han.nl). 

 
Artikel 3 Handelingen en gedragingen 
1. Het is de student niet toegestaan HAN-gegevens en HAN-informatiesystemen te gebruiken 

voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de 
openbare orde of deze Regeling. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de 
volgende handelingen en gedragingen: 

 
a) inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins handelen in strijd 

met (intellectuele eigendoms)rechten van de HAN of derden; 
b) bekijken, bewaren en/of verspreiden van pornografie of ander aanstootgevend beeldmateriaal; 
c) intimideren of op andere wijze lastigvallen van personen; 
d) online gokken; 
e) verspreiden van schadelijke software; 
f) het (pogen tot) binnendringen van een HAN-informatiesysteem of het (pogen tot) onbevoegd 

toegang verschaffen tot HAN-gegevens; 
g) je identiteit verhullen of je voordoen als iemand anders; 
h) het onnodig bezet houden of onnodig belasten van HAN-informatiesystemen; 
i) het opzettelijk berichten of mededelingen verzenden, plaatsen of toegankelijk maken waarvan 

de student wist of behoorde te weten dat de inhoud ongewenst of niet juist is; en 
j) het plaatsen van gegevens, foto’s, video's en dergelijke van andere studenten, medewerkers 

of HAN-relaties op sociale media zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene(n). 
 
Artikel 4.  Monitoring en controle 
1. De HAN is gerechtigd om informatie over HAN-gerelateerde activiteiten te verzamelen voor 

controle ter voorkoming van schade, alsook voor controle in het kader van kosten- en 
capaciteitsbeheersing. 

2. De in lid 1 genoemde verzamelde informatie is alleen toegankelijk voor de verantwoordelijke 
beheerders. Bij vermoedens of constatering van misbruik kan hiervan op grond van artikel 5 
worden afgeweken.  

3. Verboden gebruik van de HAN-informatiesystemen of specifiek gedrag dat tot grote kosten 
leidt of overlast veroorzaakt, wordt zoveel mogelijk door de HAN beperkt of verhinderd. 

 
Artikel 5 Misbruik 
1. Vermoedens of constatering van misbruik van HAN-gegevens of HAN-informatiesystemen 

moeten bij de ServiceDesk worden gemeld. Melden kan via een e-mail naar 
servicedesk@han.nl of via telefoonnummer 024–3531666. 

2. Anoniem melden bij de ServiceDesk is ook mogelijk via telefoonnummer #31#0243531666. 
Ontvangst van de melding wordt direct en vertrouwelijk geregistreerd en, indien mogelijk, per 
e-mail bevestigd. Als alternatief kan men zich tot een vertrouwenspersoon wenden, gebruik 
maken van de Klokkenluidersregeling of melding maken bij het meldpunt Integriteitcode via: 

 
Meldpunt Integriteitscode 
Het meldpunt wordt bemand door de stafdirecteur HR 
Ruitenberglaan 26 
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6826 CC Arnhem 
T 026-3691516 

 
3. De ServiceDesk wijst, zo nodig in overleg met de systeemeigenaar, een behandelaar toe die 

het vermoeden of de constatering van misbruik zal onderzoeken. Bij dit onderzoek is de 
behandelaar bevoegd om, indien hij dit voor het onderzoek noodzakelijk acht, bewijsmateriaal 
veilig te stellen en maatregelen te nemen om verder misbruik te voorkomen.  

4. In geval van misbruik zal de behandelaar, afhankelijk van de situatie, de identiteit van de 
vermoedelijke misbruiker achterhalen en de betreffende gezagdrager inlichten. Tevens wordt 
de eigenaar van het betreffende HAN-informatiesysteem en/of de betreffende HAN-gegevens 
ingelicht over het gemelde misbruik. 

5. De gezagdrager kan de behandelaar verzoeken het incident nader te onderzoeken. Uiterlijk 
twee weken na dit verzoek brengt de behandelaar schriftelijk rapport uit aan de gezagdrager 
over de uitkomsten van dit onderzoek. 

6. De behandelaar is bevoegd om, indien hij dit voor de uitoefening van zijn werkzaamheden 
noodzakelijk acht, alle betrokken informatie over HAN-gerelateerde activiteiten en gegevens in 
te zien en hiervan kopieën te maken, met inachtneming van de geldende wetgeving en HAN-
regelgeving. 

7. Na het uitbrengen van het onderzoeksrapport door de behandelaar informeert de gezagdrager 
de student schriftelijk en met redenen omkleed over de uitkomsten van het onderzoek, waarna 
de student in de gelegenheid wordt gesteld zijn zienswijze te geven. 

 
Artikel 6 Maatregelen 
1. Tegen de student die in strijd handelt met de voorschriften uit deze Regeling en/of geen 

gehoor geeft aan een opdracht van een medewerker om dit gedrag te staken, kan de 
gezagdrager een of meer maatregelen treffen, zoals opgenomen in artikel 11 lid 3 van de 
Gedragsregeling studenten. 

2. Daarnaast kan de gezagdrager op basis van deze Regeling onverwijld informatie (laten) 
verwijderen, blokkeren of andere (technische) maatregelen treffen indien dit noodzakelijk 
wordt geacht ter schadebeperking. 

3. De artikelen 11 lid 4, 11 lid 5 en 11 lid 6 van de Gedragsregeling studenten zijn van 
overeenkomstige toepassing bij het opleggen van een maatregel volgens dit artikel. 

 
Artikel 7 Rehabilitatie 
Indien een klacht na onderzoek ongegrond blijkt en indien dit onderzoek de student heeft benadeeld, 
dan volgt een passende rehabilitatie van de student, tenzij de student te kennen geeft geen 
rehabilitatie te wensen. 
 
Artikel 8 Onvoorziene gevallen 
In die gevallen waarin deze Regeling niet voorziet, beslist het College van Bestuur. 
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REGELING PROFILERINGSFONDS  
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Onderwerp  Regeling profileringsfonds 

CvB besluitnr.  2020/1692 
 

Instemming MR 10-7-2020 

Vaststellingsdatum 10-7-2020 

 

Deel I Bepalingen met betrekking tot bijzondere omstandigheden met 
uitzondering van bestuurswerk (zie voor bestuurswerk deel II) 
 

Artikel 1 Toepassingsbereik 

1. Voor toepassing van deze Regeling komt in aanmerking de student die: 

a. als student aan de HAN staat ingeschreven voor een opleiding waarvoor aan hem geen 

graad is verleend en waarvoor hij wettelijk collegegeld verschuldigd is;  

b. voor die opleiding aanspraak heeft of heeft gehad op een prestatiebeurs als bedoeld in 

hoofdstuk 5 van de Wet op de studiefinanciering 2000 (WSF 2000);  

c. studievertraging heeft opgelopen of naar verwachting zal oplopen gedurende de periode 

van studiefinanciering voor een voltijdse of duale opleiding, als gevolg van bijzondere 

omstandigheden als bedoeld in lid 2; 

d. dan wel voor een opleiding is ingeschreven waaraan niet opnieuw accreditatie is verleend  

waardoor de student niet langer aanspraak op studiefinanciering maakt.  

2. Als bijzondere omstandigheden worden aangemerkt: 

a. lidmaatschap Opleidingscommissie; 

b. lidmaatschap van de Academieraad; 

c. lidmaatschap van de Medezeggenschapsraad; 

d. ziekte of zwangerschap en bevalling van de student; 

e. handicap of chronische ziekte van de student; 

f. bijzondere familieomstandigheden; 

g. een onvoldoende studeerbare opleiding; 

h. studievertraging die het gevolg is van de uitoefening van topsport in nationaal en 

internationaal verband door de student; 

i.  studievertraging die het gevolg is van de uitoefening van ondernemersactiviteiten (TOR-

status) onder voorbehoud van artikel 5.5 lid 5 van het Studentenstatuut; en 

j. andere omstandigheden die, indien een daarop gebaseerd verzoek tot financiële 

ondersteuning afgewezen zou worden, naar het oordeel van de commissie 

Profileringsfonds zouden leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. 

3. In verband met het lidmaatschap van de Opleidingscommissie, de Academieraad, de 

Medezeggenschapsraad als bedoeld in lid 2 onderdeel a tot en met c, geldt bovendien dat de 

student: 

a. aanspraak heeft op een prestatiebeurs of heeft gehad op het moment dat hij het 

lidmaatschap aanvaardde; 

b. een functie uitoefent waarvoor geen passende beloning is of wordt ontvangen of waarvan 

de totale omvang van de eerder ontvangen passende beloning minder is geweest dan 

volgens artikel 7.51f Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) 

toegekend zou moeten worden; 

c. ingeschreven is voor de hoofdfase van een opleiding aan de HAN of voldoende 

studiepunten heeft behaald om toegelaten te worden tot de postpropedeutische fase van 

een opleiding aan de HAN; en 

d. in staat is de graad voor zijn 34e verjaardag te behalen. 

4. Indien de student studievertraging heeft opgelopen of naar verwachting zal oplopen als gevolg 

van een bijzondere omstandigheid als bedoeld in lid 2 sub d en e (ziekte of handicap), dan dient 

hij – indien hij daarvoor in aanmerking komt – gebruik te hebben gemaakt van de mogelijkheid 

van verlenging van de prestatiebeurs als bedoeld in artikel 5.16 WSF 2000 alvorens hij in 

aanmerking kan komen voor financiële ondersteuning. 
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Artikel 2 Omvang financiële ondersteuning 

1. De tijdsduur van financiële ondersteuning aan een student wordt voor elke student afzonderlijk 

bepaald, met inachtneming van de volgende leden, en wordt uitgedrukt in maanden. 

2. Als een student naar verwachting studievertraging zal oplopen als gevolg van een bijzondere 

omstandigheid als bedoeld in artikel 1 lid 2 sub a tot en met c, wordt de tijdsduur van de financiële 

ondersteuning vastgesteld op 2 maanden per jaar.  

3. Als een student studievertraging heeft opgelopen of naar verwachting zal oplopen als gevolg van 

een bijzondere omstandigheid als bedoeld in artikel 1 lid 2 sub d tot en met i, wordt de tijdsduur 

van financiële ondersteuning vastgesteld aan de hand van het aantal maanden studievertraging 

die de student gedurende zijn inschrijving oploopt of heeft opgelopen als gevolg van het 

overmacht, de inrichting van de opleiding, de topsport of ondernemersactiviteiten die de student 

uitoefent.  

4. Als een student studievertraging heeft opgelopen of naar verwachting zal oplopen als gevolg van 

een bijzondere omstandigheid als bedoeld in artikel 1 lid 2 sub d en e (ziekte of handicap), wordt 

de periode van verlenging van prestatiebeurs als bedoeld in artikel 1 lid 4 in mindering gebracht 

op de tijdsduur van de financiële ondersteuning. 

5. De termijn van financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds bedraagt maximaal 24 maanden. 

6. De hoogte van een financiële ondersteuning per maand voor studenten die vallen onder het oude 

stelsel van studiefinanciering is gelijk aan het bedrag van de prestatiebeurs (basisbeurs en 

eventueel aanvullende beurs) waar de student aanspraak op kan of kon maken in de laatste 

maand waarin de student prestatiebeurs ontvangt of heeft ontvangen. 

7. De hoogte van een financiële ondersteuning per maand voor studenten die vallen onder het 

sociaal leenstelsel van studiefinanciering is gelijk aan een bedrag van € 300,69, vermeerderd met 

de eventueel aanvullende beurs die de aanvrager genoot gedurende de prestatiebeursperiode.  

8. De financiële ondersteuning als bedoeld in de leden 7 en 8 van dit artikel kan worden vermeerderd 

met het bedrag van de tegenwaarde van het studentenreisproduct (afgerond op € 100,00), 

bedoeld in artikel 5.3 lid 2 van de WSF 2000, indien de student meer dan 12 maanden 

ondersteuning uit het Profileringsfonds ontvangt. De vermeerdering kan worden toegekend vanaf 

de 13e maand.  

9. In bijzondere gevallen kan worden afgeweken van het bepaalde in de voorgaande leden. 

 

Artikel 3 Aanvraag financiële ondersteuning 

1. De student die in aanmerking wenst te komen voor financiële ondersteuning op grond van deze 

Regeling kan een aanvraag daartoe richten tot de commissie Profileringsfonds van de HAN. 

2. De aanvraag geschiedt door middel van een daartoe vastgesteld aanvraagformulier dat digitaal 

beschikbaar is op Insite van de HAN (www.han.nl/insite/studiesucces). 

3. De student die in aanmerking wenst te komen voor financiële ondersteuning als gevolg van een 

bijzondere omstandigheid als bedoeld in artikel 1 lid 2 sub a tot en met c, dient zijn aanvraag in 

uiterlijk 3 maanden na aanvang van de uitoefening van het lidmaatschap. Bij de aanvraag zijn de 

volgende stukken benodigd: 

a. bewijs van inschrijving als student bij de HAN (check door studentendecaan); en 

b. kopie paspoort of identiteitsbewijs van de student (tonen aan de studentendecaan). 

De overige documenten dienen te worden meegezonden: 

c. laatste bericht van de Dienst Uitvoering Onderwijs waaruit blijkt uit welke bedragen de 

studiefinanciering is opgebouwd; en 

d. bewijs van het lidmaatschap dat de student gaat uitoefenen. 

4. De student die in aanmerking wenst te komen voor financiële ondersteuning als gevolg van een 

bijzondere omstandigheid als bedoeld in artikel 1 lid 2 sub d tot en met i, dient zijn aanvraag in 

zo spoedig mogelijk nadat hij geen aanspraak meer kan maken op de studiefinanciering. Bij de 

aanvraag zijn de volgende stukken benodigd: 

a. bewijs van inschrijving als student bij de HAN (check door studentendecaan); en 

b. kopie paspoort of identiteitsbewijs van de student (tonen aan studentendecaan). 

De overige documenten dienen te worden meegezonden: 

c. recent bericht van de Dienst Uitvoering Onderwijs waaruit blijkt de maand, het jaar en de 

hoogte van de laatst toegekende prestatiebeurs (basisbeurs en eventueel aanvullende 

beurs);  

d. toelichting van de student over de reden van de studievertraging; 
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e. verklaring van de studieloopbaanbegeleider van de student waaruit blijkt dat de student 

zich zo spoedig mogelijk na het intreden van de betreffende bijzondere omstandigheid bij 

hem heeft gemeld, de omvang van de daardoor opgelopen studievertraging uitgedrukt in 

maanden en een prognose van de studievoortgang van de student; 

f. studievoortgangsoverzicht inhoudende het aantal behaalde studiepunten vanaf aanvang 

opleiding; en 

g. advies van de studentendecaan over de duur van de studievertraging en het bestaan van 

eventuele vergoedingen voor de betreffende bijzondere omstandigheid. 

Bij studievertraging wegens overmacht wordt tevens meegezonden: 

h. verklaring van een derde deskundige dan wel andere bewijsstukken, waaruit blijkt 

gedurende welke periode de omstandigheden optraden en waaruit de omstandigheden 

bestonden. 

Bij studievertraging wegens ziekte of handicap wordt tevens meegezonden: 

i. bewijsstuk waaruit blijkt dat de student een verlenging van de duur van de prestatiebeurs 

als bedoeld in artikel 5.16 WSF 2000 heeft gekregen. 

Bij studievertraging wegens de inrichting van de opleiding wordt tevens meegezonden: 

j. een nadere motivering van de student dat de opleiding zodanig was ingericht dat hij 

redelijkerwijze niet in staat is geweest het afsluitend examen af te leggen binnen de periode 

waarin hij prestatiebeurs heeft genoten dan wel niet in staat was om de 

studievoortgangsnorm te behalen. 

Bij studievertraging wegens uitoefening van topsport wordt tevens meegezonden: 

k. alle HAN-topsportverklaringen die jaarlijks door de coördinator topsporters van de HAN 

verstrekt worden over de gehele periode waarin de student wordt aangemerkt als nationaal 

of aankomend talent. 

Bij studievertraging wegens uitoefenen van ondernemersactiviteiten wordt tevens meegezonden: 

l.  een verklaring van de coördinator top-ondernemers van de HAN over de gehele periode 

waarin de student wordt aangemerkt als top-ondernemer. 

5. De aanvragen die later ingediend worden dan het tijdstip zoals in leden 3 en 4 genoemd, worden 

niet in behandeling genomen. De commissie Profileringsfonds kan besluiten om de aanvraag 

alsnog in behandeling te nemen indien de student bij zijn aanvraag gemotiveerd heeft 

aangegeven waarom hij zijn aanvraag later heeft ingediend en dit naar het oordeel van de 

commissie gegronde redenen zijn. 

 

Artikel 4 Besluit op de aanvraag 

1. De commissie Profileringsfonds van de HAN besluit over aanvragen om financiële ondersteuning 

en de toepassing van deze Regeling. 

2 De commissie Profileringsfonds van de HAN kan besluiten tot: 

a. toekenning van een financiële ondersteuning, indien de aanvraag voldoet aan de gestelde 

voorwaarden; 

b.  aanhouden van de aanvraag, indien de aanvraag eerder dan een jaar voor het einde van 

de prestatiebeurs is ingediend, dan wel indien er nadere gegevens benodigd zijn; of 

c. afwijzing van de aanvraag. 

3. Een toekenning voor de duur van 12 maanden of langer kan geschieden onder voorwaarde dat 

de student studievoortgang boekt met het vooruitzicht op het afstuderen binnen de periode waarin 

hem een financiële ondersteuning is toegekend. De student meldt zich dan iedere 6 maanden na 

aanvang van de financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds bij de studentendecaan. Indien 

de student zich niet bij de studentendecaan meldt of geen studievoortgang boekt naar het oordeel 

van de studentendecaan, dan meldt de studentendecaan dit terstond aan de commissie 

Profileringsfonds. 

4. De commissie Profileringsfonds van de HAN besluit uiterlijk binnen 30 werkdagen na ontvangst 

van de aanvraag. De commissie Profileringsfonds van de HAN kan deze termijn eenmaal met ten 

hoogste 10 werkdagen verlengen. Het besluit van de commissie Profileringsfonds van de HAN is 

gemotiveerd en wordt schriftelijk aan de aanvrager bekendgemaakt. 

5. Tegen het besluit van de commissie Profileringsfonds van de HAN staat binnen 6 weken na 

dagtekening bezwaar open bij de Geschillenadviescommissie conform de Regeling 

Geschillenadviescommissie. 
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Artikel 5 Verstrekking financiële ondersteuning 

1. De financiële ondersteuning van de student wordt verstrekt in de vorm van een gift, door de dienst 

Financiële Economische Zaken van de HAN en op kosten van de Academie waaraan de 

aanvrager als student is ingeschreven. 

2. De verstrekking van de financiële ondersteuning begint na de periode waarin de student 

aanspraak kan maken op een prestatiebeurs of een verlengde prestatiebeurs als bedoeld in 

artikel 5.16 WSF 2000.  

3. De financiële ondersteuning wordt verstrekt in gelijke maandelijkse termijnen. 

4. De maandelijkse termijnen worden uitbetaald aan het einde van de maand waarop zij betrekking 

hebben. 

5. Indien de student al een andere vergoeding op grond van zijn bijzondere omstandigheid zoals 

genoemd in artikel 1 lid 2 sub a tot en met c en sub i ontvangt, wordt dit in mindering gebracht op 

de financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds.  

6. Indien de student naar het oordeel van de commissie Profileringsfonds geen studievoortgang 

boekt als bedoeld in artikel 4 lid 3 van deze Regeling, kan de commissie Profileringsfonds 

besluiten tot onmiddellijke beëindiging van de verstrekking van de financiële ondersteuning. 

7. De verstrekking van de financiële ondersteuning eindigt in ieder geval bij de beëindiging van de 

inschrijving als student bij de HAN. 

 

Artikel 6 Intrekking positief besluit 

De commissie kan besluiten tot intrekking van het besluit waarin een aanvrager een financiële 

ondersteuning uit het Profileringsfonds is  toegekend, wanneer blijkt dat deze op grond van de door 

aanvrager verstrekte onjuiste of onvolledige informatie is toegekend of wanneer blijkt dat de aanvrager 

niet meer voldoet aan de voorwaarden waaronder een toekenning is gedaan als bedoeld in artikel 4 lid 

3. 

 

Artikel 7 Overdraagbaarheid van aanspraken  

Een aanspraak op financiële ondersteuning van een student, die ingeschreven is geweest aan een 

andere instelling voor hoger onderwijs en tijdens die inschrijving aanspraak op financiële ondersteuning 

heeft verkregen, wordt door de HAN overgenomen met dien verstande dat het verzoek om financiële 

ondersteuning wordt ingediend overeenkomstig deze Regeling en dat de duur en omvang van de 

ondersteuning opnieuw kunnen worden vastgesteld op basis van deze Regeling. 

 

Artikel 8 Werkwijze commissie Profileringsfonds van de HAN 

De commissie Profileringsfonds legt haar werkwijze vast in een huishoudelijk reglement, met 

inachtneming van het in deze Regeling bepaalde en de door het College van Bestuur overige gestelde 

kader, en legt het huishoudelijk reglement ter goedkeuring voor aan het College van Bestuur van de 

HAN. 

 

Artikel 9 Inwerkingtreding 

Deze Regeling treedt in werking per 1 september 2018. 

 

Artikel 10 Citeertitel 

Deze Regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling Profileringsfonds HAN’. 

 
 

Deel II Bepalingen Bestuurswerk 
 
Artikel 1 Algemene voorwaarden bestuursfunctie 
1.  Om in aanmerking te komen voor ondersteuning in verband met een bestuursfunctie moet aan 

alle navolgende voorwaarden zijn voldaan: 

a.  de student is per 1 september van het studiejaar waarin hij de bestuursfunctie vervult 

ingeschreven voor de hoofdfase van een opleiding aan de HAN of heeft voldaan aan de 

voorwaarden van de opleiding waar de student feitelijk studeert om per 1 september van 

het studiejaar waarin hij de bestuursfunctie vervult toegelaten te worden tot de 

postpropedeutische fase van die opleiding aan de HAN; 
b.  aan de student is voor de opleiding waarvoor hij staat ingeschreven geen graad verleend;  
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c.  de student geniet voor het volgen van die opleiding studiefinanciering hoger 
onderwijs(prestatiebeurs) of heeft studiefinanciering genoten; 

d.  de student oefent een functie uit waarvoor geen passende beloning is of wordt ontvangen 
of waarvan de totale omvang van de eerder ontvangen passende beloning minder is 
geweest dan volgens artikel 7.51f WHW toegekend zou moeten worden; 

e. in staat is de graad voor zijn 34e verjaardag te behalen. 
2. Voor de internationale student die niet onder de voorwaarden van artikel 2.2 WSF 2000 valt is lid 

c van het voorgaande lid niet van toepassing. 
3.  Per studiejaar geldt een maximale ondersteuningstermijn van 12 studiebeurzen per student.  

De student gaat een bestuursfunctie bekleden bij een organisatie die is erkend door de 
Toetscommissie en is opgenomen als erkende studentenorganisatie of activiteit. De criteria 
waaraan de organisatie of activiteit moet voldoen zijn opgenomen in artikel 5 en verder.  

 
Artikel 2 Duur bestuursfunctie   
1.  Een student die een bestuursfunctie aanvaardt is verplicht deze functie gedurende tenminste één 

semester te vervullen.  
2.  Indien betrokkene in voorkomende gevallen niet aan deze verplichting kan voldoen en stopt met 

zijn bestuursactiviteiten is het bestuur van de organisatie verplicht dit zo spoedig mogelijk te 
melden bij de studentendecaan. Het recht op het financiële ondersteuning vanwege 
bestuursactiviteiten vervalt met onmiddellijke ingang. Toekenning van ondersteuning voor een 
opvolger is mogelijk met ingang van de eerste maand volgende op de melding van het bestuur 
bij de studentendecaan dat het aftredende lid niet meer in functie is.  

 
Artikel 3 Opgave en aanvraag ondersteuning door de bestuursleden 
1.  a. Voorafgaand aan het collegejaar ontvangt het bestuur van de studentenorganisatie zoals 

bedoeld in artikel 6 lid 1 in augustus van de Toetscommissie het verzoek op te geven hoe de toe 
te kennen bestuursbeurzen verdeeld worden over de nieuwe bestuursleden. Uitgangspunt voor 
de verdeling door het bestuur is dat de toegekende bestuursbeurzen worden verdeeld in 
overeenstemming met de te verwachten werklast van de bestuursleden met een minimum van 
een studiebeurs per bestuursfunctie. Indien de verdeling van de bestuursbeurzen evident niet in 
overeenstemming is met de te verwachten werklast kan de commissie Profileringsfonds op advies 
van de studentendecaan een andere verdeling toepassen.  
b. Het bestuur van de organisatie is verplicht op te geven welke studenten op welke 
bestuursfunctie door het daartoe bevoegde orgaan van de betreffende organisatie zijn benoemd. 
c. De individuele bestuursleden dienen tegelijk met de opgave bestuursleden een verzoek tot 
uitbetaling in. Deze verzoeken worden via de studentendecaan aan de commissie 
Profileringsfonds toegezonden.  

2.  Het ingevulde formulier wordt na aantreden van het nieuwe bestuur of bestuurslid 
teruggestuurd naar de Toetscommissie voor 15 november. Indien op 15 november nog niet alle 
bestuursfuncties permanent zijn ingevuld, kan het (reeds ingediende formulier) tot uiterlijk 1 maart 
van het lopende studiejaar worden aangevuld.  

3.  De commissie Profileringsfonds van de HAN besluit aan het begin van het nieuwe kalenderjaar, 
na ontvangst van de aanvraag via de studentendecaan. Het besluit van de commissie 
Profileringsfonds van de HAN is gemotiveerd en wordt schriftelijk aan de aanvrager 
bekendgemaakt. 

4.  Tegen het besluit van de commissie Profileringsfonds van de HAN staat binnen 6 weken na 
dagtekening bezwaar open bij de Geschillenadviescommissie conform de Regeling 
Geschillenadviescommissie. 

 
Artikel 4 Hoogte en uitbetaling van de bestuursbeurs 
1.  De hoogte van één bestuursbeurs is gelijk aan € 300,69 per maand.  
2.  De bestuursbeurzen worden tijdens, of direct na afloop van het collegejaar waarin het 

bestuurswerk is verricht, uitbetaald in de vorm van een gift.  
 
Artikel 5 Te erkennen bestuursactiviteiten 
De volgende activiteiten kunnen worden opgenomen in de ‘Erkende Studentenorganisaties en 
Activiteitenlijst’: 
1. Bestuursactiviteiten in het kader van het bestuur en de organisatie van de hogeschool, waaronder in 
elk geval: 
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a.  het lidmaatschap van de Medezeggenschapsraad of Academieraad, met inachtneming van 
artikel 1 lid 1 sub e;  

b. het lidmaatschap van een Opleidingscommissie, met inachtneming van artikel 1 lid 1 sub 
e. 

c.  het lidmaatschap van het bestuur van een erkende studentenorganisatie van enige 
omvang met volledige rechtsbevoegdheid, zoals uitgewerkt in artikel 6 lid 2, 3 en 4. 

d.  activiteiten op bestuurlijk of maatschappelijk gebied die naar het oordeel van de 
Toetscommissie mede in het belang zijn van de HAN of van het onderwijs dat de student 
volgt, zoals uitgewerkt in artikel 6 lid 5. 

2. De duur van de ondersteuning is per studiejaar in maanden vastgesteld (bestuursbeurzen) en 
opgenomen in de ‘Erkende Studentenorganisaties en Activiteitenlijst’. 
 
Artikel 6 Te erkennen studentenorganisaties 
1.  Erkend kunnen worden studentenverenigingen, studieverenigingen, koepelorganisaties en 

activiteiten op bestuurlijk of maatschappelijk gebied. 
2.   Een studentenvereniging, waaronder sportverenigingen, gezelligheidsverenigingen, culturele - en 

levensbeschouwelijke verenigingen, kan worden erkend (ook in de rechtsvorm van een stichting, 
zie onder sub e), indien zij voldoet aan de navolgende criteria: 
a.  het bezit van volledige rechtsbevoegdheid (statuten in notariële akte opgenomen); 
b.  ten minste 50 leden zijn als student ingeschreven aan een onderwijsinstelling voor hoger 

onderwijs;  
c.  de organisatie richt zich blijkens haar statuten, het beleidsplan dan wel activiteitenplan, en 

in haar feitelijke werkzaamheden op de studentengemeenschap van de hogeschool of op 
de studentengemeenschap in Arnhem of Nijmegen in ruime zin door het lidmaatschap 
open te stellen voor elke student die studeert aan een instelling voor hoger onderwijs in 
Arnhem of Nijmegen, en daartoe daadwerkelijk activiteiten ontplooit; 

d.  voor gebruik van onroerend goed (pandbeheer) kunnen extra bestuursbeurzen worden 
toegekend; 

e.  indien het een stichting betreft dient deze aannemelijk te maken dat de feitelijke 
werkzaamheden ten minste ten goede komen aan 50 studenten ingeschreven aan een 
onderwijsinstelling voor hoger onderwijs.  

3.  Een studievereniging van de HAN kan worden erkend (ook in de rechtsvorm van een stichting, 
zie onder sub g) indien deze voldoet aan de navolgende criteria; 
a. het bezit van volledige rechtsbevoegdheid; 
b. het lidmaatschap van de studievereniging staat open voor elke student die studeert aan 

een opleiding waarvoor de studievereniging is opgericht; 
c. de vereniging richt zich blijkens haar statuten, het beleidsplan dan wel activiteitenplan, 

indien van toepassing, en in haar feitelijke werkzaamheden op de studenten van de HAN 
die zijn ingeschreven aan de opleiding(en) waarvoor de studievereniging is opgericht; 

d.  de vereniging maakt aannemelijk dat de door haar georganiseerde activiteiten betrekking 
hebben op, of verband houden met de inhoud van de opleiding(en), en dat er jaarlijks 
minimaal 4 activiteiten worden georganiseerd. De activiteiten worden gewaardeerd naar 
mate deze bijdragen aan of verband houden met de inhoud van de opleiding; 

e.  de vereniging maakt aannemelijk dat de georganiseerde activiteiten ten goede komen aan 
ten minste 50% van de studenten van de opleiding(en) waarvoor de vereniging is opgericht;  

f.  deelname aan activiteiten van de vereniging staat open voor elke student die studeert aan 
een opleiding waarvoor de studievereniging is opgericht; en 

g.  indien het een stichting betreft dient deze aannemelijk te maken dat de feitelijke 
werkzaamheden ten goede komen aan elke student die studeert aan een opleiding 
waarvoor de organisatie is opgericht.  

4.  Een koepelorganisatie kan worden erkend indien deze voldoet aan de navolgende criteria; 
a.  de koepel moet blijkens de statuten opgericht zijn met als doelstelling in elk geval 

belangenbehartiging van de bij de koepel aangesloten lidorganisaties; 
b.  leden van de koepel zijn uitsluitend studentenorganisaties, natuurlijke personen zijn geen 

lid van de koepel. De koepel dient ten minste vier leden te hebben waarbij het gezamenlijke 
aantal leden van de lidorganisaties ten minste 150 studenten van de RU of HAN betreffen; 
en 

c.  activiteiten van de koepel zijn primair gericht op het behartigen van de collectieve belangen 
van de bij de koepel aangesloten lidorganisaties. 
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Niet in aanmerking voor ondersteuning komen koepelorganisaties waarbij er een (statutaire) 
dubbelfunctie is tussen het bestuurslidmaatschap van de koepel en het bestuurslidmaatschap bij 
een aangesloten lidorganisatie.  

5.  Activiteiten op bestuurlijk of maatschappelijk gebied kunnen worden erkend indien deze voldoen 
aan de navolgende criteria: 
a.  de aanvrager maakt aannemelijk dat de georganiseerde activiteiten in het belang zijn van 

de instelling en ten goede komen aan een substantieel aantal studenten van de 
opleiding(en) waarvoor de activiteiten zijn opgezet; en 

b. de aanvrager licht in zijn aanvraag zijn werkzaamheden toe en doet opgave van het aantal 
uren per week dat hieraan wordt besteed en de periode waarin deze werkzaamheden 
plaatsvinden. 

Een activiteit waarvan de werkzaamheden korter duren dan één maand wordt niet erkend.  
6.  a. Een studentenorganisatie of activiteit die aan bovenstaande criteria voldoet, kan de 

Toetscommissie verzoeken om erkenning. 
 b. Een studentenvereniging of koepelorganisatie die door de RU erkend kan worden dient op 

basis van erkenning van de RU de Toetscommissie te verzoeken om erkenning. 
7.  De Toetscommissie neemt een besluit op het verzoek tot erkenning. De Toetscommissie doet 

hiervoor onderzoek naar o.a. het ledenaantal, takenpakket, de formatie en de mate van 
verantwoordelijkheid van de bestuursfuncties en de doelgroep ten behoeve waarvan de 
activiteiten worden georganiseerd en betrekt de uitkomst(en) in haar besluit. Het besluit wordt 
bepaald op basis wegingsfactor  alsmede op basis van de aangeleverde bewijsstukken als 
genoemd in lid 2, 3, 4 en 5 van dit artikel. Het besluit bevat tevens het voorlopig vastgestelde 
aantal maanden bestuursbeurs dat de organisatie per studiejaar toegekend kan krijgen, waarbij 
een vergelijking heeft plaatsgevonden met het aantal maanden bestuursbeurzen van de overige 
erkende studentenorganisaties. 

8.  De duur van de erkenning is twee jaren. Dit wordt de aanvrager schriftelijk medegedeeld. De 
erkenning en de duur daarvan worden opgenomen in de ‘Erkende Studentenorganisaties en 
Activiteitenlijst’.  

9.  Een organisatie waarvan het statutaire doel en/of de feitelijke werkzaamheden een 
commercieel karakter hebben of die zijn gericht op het in stand houden of bevorderen 
van discriminatie van mensen op grond van hun godsdienst, levensovertuiging, 
politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook, wordt niet erkend. 

10.  Een organisatie die landelijk opereert wordt niet erkend.  
 
Artikel 7 Aanvraagprocedure tot erkenning studentenorganisatie 
1.  Een verzoek tot erkenning wordt ingediend bij de Toetscommissie uiterlijk 15 oktober van het 

studiejaar om nog voor hetzelfde studiejaar voor erkenning in aanmerking te komen;;  
2.  Bij een verzoek tot erkenning worden in elk geval de volgende documenten overgelegd: 

a.  de statuten van de vereniging of stichting in de vorm van een notariële akte, inclusief het 
aantal en de verschillende soorten bestuursfuncties van de vereniging of stichting en de 
doelgroep; 

b.  per bestuursfunctie een beschrijving van: de inhoud van het takenpakket en het 
gemiddeld aantal uren dat het bestuurslid per semester aan het bestuurswerk besteedt 
en een korte beschrijving van de mate van verantwoordelijkheid ten opzichte van de 
doelgroep en de organisatie; 

c.  het aantal leden van de vereniging, dan wel bij een stichting een overzicht van het aantal 
deelnemers aan de activiteiten van het voorafgaande jaar; 

d.  een overzicht van de ondernomen activiteiten van het voorafgaande jaar; en 
e.  een jaarverslag met daarin in elk geval een financieel overzicht en een overzicht van de 

ondernomen activiteiten. 
3 De Toetscommissie onderzoekt of het verzoek voldoet aan het bepaalde in lid 2. Als het verzoek 

daaraan niet voldoet, maakt hij dit onmiddellijk bekend aan de indiener en nodigt deze uit om 
binnen een bepaalde termijn het verzuim te herstellen waarbij in ieder geval de uiterlijke deadline 
van 15 oktober van het studiejaar onverkort van toepassing blijft.  

4.  Binnen 30 werkdagen na ontvangst van een volledige aanvraag besluit de Toetscommissie over 
de erkenning. Indien de Toetscommissie aanvullende informatie noodzakelijk acht, kan deze 
termijn eenmaal met ten hoogste 30 werkdagen worden verlengd. 

5.  Het besluit wordt schriftelijk genomen en kan inhouden dat: 
a. de aanvraag niet in behandeling wordt genomen; 
b. de studentenorganisatie wordt erkend; of 
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c. het verzoek wordt afgewezen. 
6.  Indien het verzoek wordt afgewezen, bevat het besluit aan de studentenorganisatie een 

schriftelijke motivering van de afwijzing. Tevens bevat het besluit een verwijzing naar de 
mogelijkheid en de termijn voor het indienen van bezwaar. 

 
Artikel 8 Samenstelling Toetscommissie 
1.  Het College van Bestuur benoemt een Toetscommissie bestaande uit vier leden, waarvan twee 

medewerkers van de HAN en twee studenten van de HAN.  
2.  De studentleden worden benoemd op voordracht van de Medezeggenschapsraad voor de duur 

van één jaar. 
3. De medewerkers worden benoemd voor de duur van drie jaar.  
4.  De leden kunnen worden herbenoemd.  
5.  Beëindiging van de benoeming vindt plaats na het verstrijken van de benoemingsperiode, tenzij 

er sprake is van herbenoeming, tussentijds op eigen verzoek, waarbij in overleg met het College 
van Bestuur een redelijke termijn wordt gehanteerd, of tussentijds bij besluit van het College van 
Bestuur. Dit besluit wordt schriftelijk meegedeeld. Daarbij geeft het College van Bestuur aan wat 
de reden van het besluit is en per welke datum de beëindiging van de benoeming ingaat. 

6.  De leden van Toetscommissie wijzen één van de leden tot voorzitter aan.  
7.  Indien de leden van de Toetscommissie bij de verdeling van de bestuursbeurzen niet volledig tot 

overeenstemming komen, beslist de voorzitter.  
8.  De Toetscommissie en ieder ander die ingevolge deze Regeling kennis draagt en/of in het bezit 

is van schriftelijke stukken van studentenorganisaties of activiteiten, is verplicht tot 
geheimhouding hiervan tegenover derden en draagt er zorg voor dat bedoelde stukken niet onder 
ogen van derden komen. 

 
Artikel 9 Toetsingsprocedure tot toekenning bestuursbeurzen 
1.  Van alle organisaties en activiteiten zoals bedoeld in artikel 6 wordt eenmaal in de twee jaar door 

de Toetscommissie beoordeeld voor hoeveel bestuursbeurzen deze organisaties of activiteiten 
in aanmerking komen. 

2. Alle organisaties hebben na het jaar van oprichting de mogelijkheid om herziening van de 
beoordeling als bedoeld in lid 1 te vragen.  

3. Van een organisatie die beoordeeld wil worden dienen de benodigde stukken uiterlijk op 15 
november in het bezit te zijn van de Toetscommissie. Stukken of verzoeken die later zijn 
ingediend dan deze deadline resulteren automatisch in een besluit om 0 bestuursbeurzen toe te 
kennen.  

4.  De benodigde stukken zoals in lid 3 genoemd betreffen in elk geval: 
a. het aantal leden op 1  oktober van het betreffende jaar; 
b. het meest recente jaarverslag, waaronder begrepen een financieel jaarverslag;  
c. de meest recente begroting; en 
d. activiteitenplan voor het komende studiejaar.  

5.  De Toetscommissie beoordeelt alle aanvragen die op tijd zijn ingediend en stelt, door toepassing 
van de criteria in artikel 10, de definitieve verdeling van de bestuursbeurzen op. De 
Toetscommissie stelt alle beoordeelde organisaties of activiteiten schriftelijk op de hoogte van de 
verdeling.   

 
Artikel 10 Criteria toetsingsprocedure verdeling bestuursbeurzen 
1.  Algemene uitgangspunten bij de verdeling van de bestuursbeurzen betreffen: 
  a. het College van Bestuur stelt een maximum aantal bestuursbeurzen per organisatie vast; 

b. activiteiten kunnen slechts éénmaal gecompenseerd worden; 
c. bij studentenverenigingen en koepelorganisaties wordt het aantal toegekende bestuursbeurzen 
evenredig aan het totaal aantal bestuurders verdeeld waarbij dat evenredige deel ten goede komt 
aan HAN-bestuurders1.  

2.  Wegingsfactoren studentenorganisaties:  
a. uitgangspunt is het ledenaantal op 1 oktober van het collegejaar waarin de 
studentenorganisatie wordt getoetst. Alleen volwaardige studentleden, studerend aan een 
onderwijsinstelling voor hoger onderwijs tellen mee. Een hoger ledenaantal dan 20% van de 
ingeschreven studenten voor de opleiding dient te worden aangetoond. Voor stichtingen is het 
uitgangspunt 15 % van de ingeschreven studenten aan die opleiding; 

                                                      
1 Bijvoorbeeld bij een aantal van 6 bestuurders komt 1/6 van de toegekende bestuursbeurzen ten goede aan de HAN 
bestuurder. 
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b. op basis van het ledenaantal kan het minimaal aantal bestuursbeurzen toegekend worden 
volgens het ‘overzicht toepassen wegingsfactoren’; 
c. op basis van het activiteitenaanbod én de omvang van de georganiseerde activiteiten van een 
organisatie kan de Toetscommissie bestuursbeurzen toekennen bovenop het aantal beurzen dat 
een organisatie krijgt op grond van het aantal studentleden. De Toetscommissie kent alleen extra 
bestuursbeurzen toe aan organisaties die gericht zijn op de organisatie van activiteiten die eigen 
zijn aan de aard van de studentenorganisatie. Een studievereniging met een groot 
gezelligheidskarakter komt niet in aanmerking voor extra bestuursbeurzen; 
d. er kunnen bestuursbeurzen worden toegekend als er sprake is van gebruik van onroerend 
goed (pandbeheer). Als een organisatie als hoofdhuurder of onderhuurder kan worden 
aangemerkt en de organisatie op basis van een functie- en activiteitenbeschrijving kan aantonen 
dat er sprake is van pandbeheergerelateerde activiteiten dan kan de Toetscommissie dit 
meewegen in de toekenning; en 
e. voor koepelorganisaties wordt het aantal bestuursbeurzen bepaald op basis van 
functiebeschrijving en het activiteitenaanbod. Het activiteitenaanbod dient aantoonbaar 
aanvullend te zijn op het activiteitenaanbod van de lidorganisaties. 

 

Artikel 11 Intrekking positief besluit 
1.  De commissie kan besluiten tot intrekking van het besluit waarin een aanvrager een financiële 

ondersteuning uit het Profileringsfonds is toegekend, wanneer blijkt dat deze op grond van de 
door aanvrager verstrekte onjuiste of onvolledige informatie is toegekend. 

2. De commissie kan in geval van ontbinding van de studentenorganisatie besluiten tot intrekking 
van het besluit tot erkenning.  

 
Artikel 12 Hardheidsclausule 
In bijzondere omstandigheden of in gevallen waarin deze Regeling niet voorziet, ter beoordeling aan de 
Toetscommissie voor zover het de studentenorganisaties betreft en de commissie Profileringsfonds 
voor zover het de individuele aanvragen betreft, waarbij de afwijzing van een verzoek om ondersteuning 
tot een onbillijkheid van overwegende aard zou leiden, kan de Toetscommissie of de commissie 
Profileringsfonds ten gunste van de studentenorganisatie of student van de bepalingen van deze 
Regeling afwijken, waarbij artikel 10 lid 1 onverkort van toepassing blijft. 
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REGELING RECHTSBESCHERMING 
BESLUITEN HET ONDERWIJS 
BETREFFENDE (COBEX)1 
van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

 
 

 

 
Artikel 1 Het College van Beroep voor de examens  
1. Het College van Beroep voor de examens van de HAN, hierna te noemen “het College van 

Beroep”  of “het College” is ingesteld als:  
a.  College van Beroep voor de examens van de HAN, in de zin van artikel 7.60 lid 1 Wet 

op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW); 
b.  College van Beroep voor de examens van de HAN, voor CROHO geregistreerde post 

initiële masteropleidingen, overeenkomstig het besluit van het instellingsbestuur, d.d.6 
maart 2012 nr. 2012/280.  

2. Het College van Beroep is gevestigd in het bestuursgebouw van de HAN te Arnhem en houdt 
zitting in dat pand, voor zover het College van Beroep niet een andere plaats van zitting bekend 
heeft gemaakt, zoals bedoeld in artikel 2 lid 2. 

 

Artikel 2 Omvang en samenstelling, instelling Kamers 

1. Het College van Beroep heeft een voorzitter, twee plaatsvervangende voorzitters, acht leden, 
waarvan vier docentleden en vier studentleden, alsmede twee plaatsvervangend leden (‘Leden’).  

2. Het College van Beroep stelt twee Kamers in. Een Kamer houdt zitting te Arnhem en een Kamer 
houdt zitting te Nijmegen. 

3. Iedere Kamer heeft drie Leden, te weten:  
a.  een lid dat geen deel uitmaakt van de hogeschoolgemeenschap. Dit lid is tevens 

voorzitter. Hij moet voldoen aan de vereisten voor benoembaarheid tot rechter van een 
arrondissementsrechtbank en bij voorkeur behoren tot de rechterlijke macht;  

b.  een lid behorend tot het onderwijsgevend personeel van de HAN;  
c.  een lid dat is ingeschreven als student van de HAN.  

4. De Leden zijn in ieder van de Kamers inzetbaar. 

5. In afwijking van lid 3 kan de voorzitter van het College van Beroep bij complexe zaken besluiten 
het College van Beroep samen te stellen uit vijf Leden in plaats van drie Leden, te weten een 
(plaatsvervangend) voorzitter, twee docentleden en twee studentleden.  

6. De Leden worden benoemd door het College van Bestuur. Bij de Leden afkomstig uit de 
hogeschoolgemeenschap geschiedt dat op voordracht van de Medezeggenschapsraad. De 
Medezeggenschapsraad draagt bij zijn voordracht van Leden zorg voor een zo evenwichtige 
mogelijke vertegenwoordiging van de Academies van de HAN. De Leden maken geen deel uit 
van het College van Bestuur of van de Inspectie.  

7. De Leden van het College van Beroep worden benoemd voor een periode van drie jaren, met 
dien verstande dat de studenten onder hen worden benoemd voor een termijn van één jaar.  

8. Op eigen verzoek wordt aan de Leden van het College van Beroep door het College van Bestuur 
ontslag verleend. Bij het bereiken van de leeftijd van zeventig jaar wordt hun ontslag verleend 
met ingang van de eerstvolgende maand. Zij worden ontslagen indien zij uit hoofde van ziekte of 
gebreken ongeschikt zijn hun functie te vervullen alsmede indien zij bij onherroepelijk geworden 

                                                      
1  Studenten kunnen met een klacht of geschil terecht bij Bureau Klachten en Geschillen: e-mailadres: 
Bureau.klachtengeschil@han.nl. 
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rechterlijke uitspraak wegens misdrijf zijn veroordeeld. Alvorens het ontslag op grond van het in 
de derde volzin bepaalde wordt verleend, wordt de betrokkene van het voornemen tot ontslag in 
kennis gesteld en wordt hem de gelegenheid geboden zich terzake te doen horen. 

9. Aan de Leden kan door het College van Bestuur een vergoeding worden toegekend.  

10. Het College van Beroep wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris, afkomstig uit het 
algemeen ondersteunend en beheerspersoneel van de HAN, aan te wijzen door het College van 
Bestuur. Op verzoek van de voorzitter kunnen een of meer plaatsvervangend ambtelijk 
secretarissen worden aangewezen door het College van Bestuur.  

11.  De ambtelijk secretaris en zijn eventuele plaatsvervangers nemen bij de uitvoering van hun taken 
de aanwijzingen van de voorzitter in acht.  

 
Artikel 3 Bevoegdheden van het College van Beroep  
1.  Het College van Beroep oordeelt bij uitsluiting over het beroep, door een betrokkene zoals 

gedefinieerd in artikel 4 lid 1 of een belanghebbende cursist van een post initiële masteropleiding 
(hierna te noemen: student), ingesteld tegen:  

a.  beslissingen als bedoeld in de artikel 7.8b lid 3 en 5 en 7.9 lid 1 WHW; 
b.  beslissingen inzake het met goed gevolg hebben afgelegd van het afsluitend examen, 

bedoeld in artikel 7.9d WHW; 
c. beslissingen, niet zijnde besluiten van algemene strekking, genomen op grond van het 

bepaalde bij of krachtens titel 2 van hoofdstuk 7 WHW, met het oog op toelating tot 
examens; 

d.  beslissingen genomen op grond van aanvullend onderzoek, bedoeld in de artikelen 7.25 
lid 5 en 7.28 lid 4 WHW;  

e.  beslissingen van examencommissies en examinatoren; 
f. beslissingen van commissies als bedoeld in artikel 7.29 lid 1 WHW; en 
g.  beslissingen genomen op grond van artikel 7.30b WHW met het oog op de toelating tot 

de in dat artikel bedoelde opleidingen.  
2.  Met een beslissing wordt een weigering om te beslissen gelijk gesteld. Als een beslissing niet 

binnen de daarvoor bij of krachtens de wet gestelde termijn of, bij het ontbreken van een 
dergelijke termijn, niet binnen een redelijke tijd is genomen, wordt het nemen van de beslissing 
geacht te zijn geweigerd.  

 
Artikel 4 Beroepsprocedure  
1.  Het beroep kan worden ingesteld door een betrokkene. Een betrokkene is een student, voormalig 

student, aankomend student, extraneus, aankomend extraneus of voormalig extraneus. Het 
wordt ingesteld bij een met redenen omkleed beroepschrift.  

2.  Het beroepschrift wordt ingediend bij de ambtelijk secretaris van het Bureau Klachten en 
Geschillen (per e-mail te bereiken via Bureau.klachtengeschil@han.nl), die hierop de dag van 
ontvangst aantekent en het aan de voorzitter1  zendt.  

3.  Het beroepschrift wordt ingediend binnen 6 weken na de dag, waarop de desbetreffende 
beslissing op het besluit aan de student is meegedeeld.  

4.  Wanneer het beroepschrift na afloop van de in  lid 3 bedoelde termijn is ingediend, blijft niet-
ontvankelijkheidverklaring op grond daarvan achterwege als redelijkerwijs niet kan worden 
geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.  

5.  Het beroepschrift is ondertekend door de indiener en bevat:  
a.  naam, adres woonplaats en telefoonnummer van de indiener;  
b.  dagtekening: de datum waarop het beroep wordt ingesteld;  
c.  een duidelijke omschrijving van de beslissing waartegen het beroep is gericht, met - 

indien mogelijk - overlegging van een kopie daarvan. Ingeval het beroep is gericht tegen 
de weigering van een beslissing: een duidelijke omschrijving van de beslissing die naar 
het oordeel van indiener genomen had moeten worden;  

d.  de gronden, waarop het beroep berust; en 
e.  de handtekening van de indiener.  

6.  De voorzitter onderzoekt of het beroepschrift voldoet aan het bepaalde in lid 5. Als het 
beroepschrift daaraan niet voldoet, maakt hij dit onmiddellijk bekend aan de indiener en nodigt 
hem uit om binnen een bepaalde termijn het verzuim te herstellen. Zolang de indiener het verzuim 
niet heeft hersteld, wordt de beslistermijn opgeschort. Indien de indiener het verzuim niet binnen 
de gestelde termijn herstelt, is het beroep niet-ontvankelijk.  
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Artikel 5 Verplichte poging tot minnelijke schikking  
1.  Alvorens het beroep in behandeling te nemen zendt het College van Beroep het beroepschrift 

aan het orgaan waartegen het beroep is gericht, met de uitnodiging om in overleg met 
betrokkenen na te gaan of een minnelijke schikking van het geschil mogelijk is.  

2.  Ingeval het beroep is gericht tegen een beslissing van een examinator geschiedt de toezending 
als bedoeld in lid 1 aan de examencommissie.  

3.  Het orgaan deelt binnen 3 weken aan het College van Beroep mee tot welke uitkomst het beraad 
heeft geleid, onder overlegging van de daarop betrekking hebbende stukken.  

4.  Is een minnelijke schikking niet mogelijk gebleken, dan wordt het beroepschrift door het College 
van Beroep in behandeling genomen. 

5. Het onderzoek naar een minnelijke schikking kan achterwege worden gelaten indien het beroep 
naar het oordeel van de voorzitter kennelijk niet-ontvankelijk, kennelijk gegrond of kennelijk 
ongegrond is.  

6.  De voorzitter kan besluiten dat een poging tot minnelijke schikking achterwege zal worden 
gelaten, als naar zijn oordeel een dergelijke poging zinloos is dan wel tot een onevenredig nadeel 
voor de indiener zal leiden.  

 
Artikel 6 Verweerschrift  
1.  Als een minnelijke schikking niet mogelijk is gebleken zendt het orgaan een verweerschrift aan 

het College van Beroep binnen 15 werkdagen na ontvangst van de uitnodiging als bedoeld in 
artikel 5 lid 1.  

2.  Als het beroep is gericht tegen een beslissing van een examinator, kan een verweerschrift van 
de desbetreffende examinator worden bijgevoegd.  

3.  De voorzitter kan bepalen dat het verweerschrift later, binnen een door hem redelijk geachte 
termijn, kan worden ingediend.  

4.  Buiten het verweerschrift kan de voorzitter uit eigen beweging de door hem nodig geachte 
inlichtingen inwinnen en stukken opvragen. De organen en personeelsleden alsmede de 
examinatoren verstrekken aan het College van Beroep de gegevens die dit College voor de 
uitvoering van zijn taak nodig heeft.  

 
Artikel 7 Samenstelling van het College van Beroep; wraking van Leden  
1.  Het College van Beroep deelt de in artikel 2 lid 3 bedoelde samenstelling onmiddellijk mee aan 

partijen.  
2.  Als een van de partijen van mening is dat door feiten of omstandigheden een onpartijdig oordeel 

van een lid van het College wordt bemoeilijkt, kan deze partij het desbetreffende lid wraken. Ook 
kan op grond van zodanige feiten en omstandigheden een lid van het College zich verschonen.  

3.  Een verzoek tot wraking of verschoning moet gedaan worden binnen 3 werkdagen na ontvangst 
van de mededeling over de samenstelling van het College. Over een verzoek tot wraking of 
verschoning beslissen de overige Leden. Bij staken der stemmen wordt het verzoek ingewilligd.  

4.  Als een verzoek als bedoeld in lid 3 wordt toegewezen, wijst de voorzitter in plaats van het 
desbetreffende lid een plaatsvervanger aan met inachtneming van het in artikel 2 lid 3 bepaalde. 
Betreft de wraking of verschoning de voorzitter dan wordt deze vervangen door een 
plaatsvervangend voorzitter.  

5.  Terstond na een definitief besluit tot samenstelling van het College bepaalt de voorzitter of, en zo 
ja, wanneer het College een begin zal maken met het voorbereidend onderzoek als bedoeld in 
artikel 8.  

 
Artikel 8 Voorbereidend onderzoek en behandeling ter zitting  
1.  Ingeval er geen minnelijke schikking tot stand is gekomen bepaalt de voorzitter in welke 

samenstelling het College van Beroep tot afhandeling van het desbetreffende beroepschrift 
overgaat met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 lid 3. Bij ontstentenis van de voorzitter 
treedt een plaatsvervanger als voorzitter op.  

2.  Het College van Beroep kan:  
a. nadere schriftelijke inlichtingen inwinnen bij partijen of andere organen; en 
b. deskundigen verzoeken schriftelijk van advies of verslag te dienen.  

3.  Het College van Beroep kan zelf of op verzoek van partijen derden, wier belangen bij het geschil 
rechtstreeks zijn betrokken, in het geding roepen. Elke derde wordt door de oproeping partij in 
het geding.  

4.  Onverminderd het bepaalde in lid 3 kan iedere belanghebbende het College van Beroep 
verzoeken te mogen tussenkomen of zich bij een der partijen te mogen voegen. Als het verzoek 
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wordt toegestaan, wordt de verzoeker beschouwd als partij.  
5.  Het College van Beroep kan samenhangende zaken voegen en gevoegde zaken splitsen.  
6.  Zodra de voorzitter meent dat de relevante feiten door het voorbereidende onderzoek voldoende 

tot klaarheid zijn gebracht en de voor het nemen van een beslissing benodigde feitelijke gegevens 
in de stukken zijn bijeengebracht, stelt de voorzitter de plaats en het tijdstip voor de behandeling 
vast. De ambtelijk secretaris roept onverwijld partijen voor die zitting op. De oproeping geschiedt 
tenminste 10 werkdagen voor de zitting.  

7.  Het beroep wordt behandeld in een openbare zitting van het College van Beroep. In bijzondere 
gevallen kan de voorzitter besluiten dat de behandeling van het beroep geheel of gedeeltelijk zal 
plaats hebben in een zitting met gesloten deuren.  

8.  Partijen kunnen zich ter zitting door een gemachtigde laten vervangen en/of zich door een 
raadsman laten bijstaan. Verder kunnen zij getuigen en deskundigen ter zitting meebrengen, met 
dien verstande dat zij de namen van deze getuigen en deskundigen uiterlijk op de vierde werkdag 
voor die van de zitting schriftelijk opgeven aan het College van Beroep en de wederpartij.  

9.  Het College van Beroep kan zelf of op verzoek van partijen getuigen en deskundigen ter zitting 
oproepen. 

10.  Als een partij niet ter zitting is verschenen, vergewist de voorzitter zich ervan dat deze behoorlijk 
is opgeroepen. Is dat het geval, dan kan de behandeling van de zaak ook buiten aanwezigheid 
van die partij doorgang vinden. Het voorgaande is eveneens van toepassing in geval beide 
partijen niet ter zitting zijn verschenen.  

11.  Een uitgeschreven zitting heeft geen voortgang als, naast de voorzitter, niet alle opgeroepen 
Leden aanwezig zijn. Indien hetzij een student-lid, hetzij een docentlid, hetzij een student-lid en 
een docentlid van het Collegeafwezig zijn, kan het College besluiten de reeds vastgestelde zitting 
met instemming van de partijen doorgang te laten vinden.  

12.  De voorzitter  
a.  opent, leidt en sluit de zitting;  
b.  geeft elk van de partijen gelegenheid haar standpunt toe te lichten;  
c.  draagt er zorg voor dat de op de zitting te behandelen zaak op behoorlijke en doelmatige 

wijze tot een beslissing wordt gebracht; en  
d.  beslist, voor zover in deze Regeling niet anders is voorgeschreven, alle ter zitting 

voorkomende geschillen over de wijze van behandeling.  
13.  Als tijdens de zitting door het College van Beroep schriftelijke stukken in het geding worden 

gebracht of schriftelijke stukken aan het College van Beroep worden overgelegd, wordt aan 
partijen de gelegenheid gegeven van die stukken kennis te nemen en opvattingen daaromtrent 
kenbaar te maken.  

14.  Partijen kunnen elkaar door tussenkomst van de voorzitter vragen stellen.  
15.  Partijen kunnen de inhoud van het beroep en van het verweer, alsmede de gronden waarop deze 

berusten, tot aan de sluiting van de zitting wijzigen, tenzij het College van Beroep van oordeel is 
dat de wederpartij door deze wijziging onredelijk wordt benadeeld.  

16.  De voorzitter kan zelf of op verzoek van een der partijen de behandeling schorsen onder 
mededeling van het tijdstip waarop de zitting hervat zal worden dan wel de wijze waarop partijen 
daarvan op de hoogte gesteld zullen worden.  

17.  De voorzitter kan besluiten geen verder verhoor van getuigen of deskundigen te doen 
plaatsvinden, wanneer naar zijn oordeel door de reeds gehoorde getuigen en deskundigen de 
feiten voldoende duidelijk zijn.  

18.  Als de voorzitter voor de sluiting van de zitting van het College van oordeel is dat het onderzoek 
onvolledig is geweest, kan hij besluiten de zitting te schorsen. Een dergelijk besluit tot schorsing 
kan gepaard gaan met het geven van aanwijzingen aan partijen voor het leveren van bewijs.  

 
Artikel 9 Uitspraak  
1.  Voordat de behandeling ter zitting wordt gesloten deelt de voorzitter mede wanneer uitspraak zal 

worden gedaan. Deze uitspraak wordt gedaan binnen tien werkdagen na sluiting van de zitting 
en binnen tien weken na ontvangst van het beroepschrift.  

2.  Het voltallige College van Beroep beraadslaagt en beslist in besloten zitting. Het College van 
Beroep grondt de uitspraak uitsluitend op de stukken die voorafgaand aan of tijdens de zitting 
naar voren zijn gebracht.  

3.  Het College van Beroep besluit bij meerderheid van stemmen. Bij het staken der stemmen is de 
stem van de voorzitter beslissend.  

4.  Als het College van Beroep het beroep gegrond acht, vernietigt het de bestreden beslissing 
geheel of gedeeltelijk. Het College van Beroep kan bepalen dat opnieuw of, als een beslissing is 
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geweigerd, alsnog in de zaak beslist wordt dan wel dat het examen, het toelatingsonderzoek of 
enig deel daarvan opnieuw wordt afgenomen onder door hem te stellen voorwaarden. Het College 
van Beroep is niet bevoegd een nieuw besluit te nemen, in plaats van het geheel of gedeeltelijk 
vernietigde besluit.  

5.  Het orgaan waarvan de beslissing is vernietigd, voorziet voor zover nodig opnieuw in de zaak met 
inachtneming van de uitspraak van het College van Beroep. Het College van Beroep kan daarvoor 
in zijn uitspraak een termijn stellen.  

6.  De uitspraak van het College van Beroep is gedagtekend en houdt in:  
a.  namen en woonplaatsen van partijen en gemachtigden 
b.  de gronden, waarop de uitspraak rust;  
c.  de beslissing; en  
d.  de namen van de Leden die de uitspraak hebben gedaan. Als beroep tegen de uitspraak 

openstaat, wordt dat bij de uitspraak vermeld.  
7.  De uitspraak wordt in afschrift toegezonden aan partijen alsmede aan het College van Bestuur, 

de examencommissie die het aangaat en de desbetreffende academiedirecteur. De uitspraak ligt 
ter inzage op algemeen toegankelijke plekken binnen de HAN en wordt in hoofdlijnen 
gepubliceerd op de website van de HAN.  

 
Artikel 10 Bijzondere procedures: voorlopige voorziening en herziening  
1.  Als onverwijlde spoed dat vereist kan de voorzitter een voorlopige voorziening treffen op verzoek 

van de indiener van het verzoekschrift, in afwachting van de uitspraak in de hoofdzaak. Op een 
verzoek om een voorlopige voorziening is het bepaalde in artikel 4 van overeenkomstige 
toepassing.  

2.  De voorzitter beslist op dit verzoek na het desbetreffende orgaan dan wel de desbetreffende 
examinator te hebben gehoord, althans te hebben opgeroepen.  

3.  De voorlopige voorziening vervalt zodra door het College van Beroep in de hoofdzaak is beslist, 
tenzij bij voorlopige voorziening anders is bepaald.  

4.  Herziening van een uitspraak van het College van Beroep kan op verzoek van elk van de partijen 
plaatsvinden op grond van nader gebleken feiten of omstandigheden die, als deze eerder bekend 
waren geweest, tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden.  

5.  Op het verzoek tot herziening is het bepaalde in deze Regeling, voor zover nodig, van 
overeenkomstige toepassing.  

 
Artikel 11 Overige bepalingen  
1.  De ambtelijk secretaris draagt er zorg voor dat de door het College van Beroep gewezen 

uitspraken, met de daarop betrekking hebbende stukken, in het archief van het College van 
Beroep worden bewaard.  

2.  Het College van Beroep brengt jaarlijks een verslag uit van zijn werkzaamheden.  
3.  In gevallen waarin deze Regeling niet voorziet beslist de voorzitter, zo nodig na overleg met de 

overige Leden. 
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