
 

 

Bijlage bij persbericht over governance hogescholen d.d. 17-4-2012:  

overzicht hogescholen die medio april 2012 aan de publicatieverplichtingen voldoen  

 

- Hogeschool Utrecht 

- Haagse Hogeschool 

- Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

- Christelijke Hogeschool Windesheim 

- Stenden Hogeschool 

- Hogeschool der Kunsten Den Haag 

- Fontys Hogescholen 

- Gereformeerde Hogeschool Zwolle 

- Hogeschool Edith Stein 

- Hogeschool Van Hall/Larenstein 

- Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 

- NHTV 

- Saxion  

- Hogeschool Rotterdam 

- Hogeschool InHolland 

- Hanzehogeschool Groningen 

- Aeres Groep 

- Christelijke Hogeschool Ede 

- Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 

- Hogeschool Leiden 

- Hogeschool De Kempel 

- Hogeschool Iselinge 

- Driestar Hogeschool 

- Artez  

- Hogeschool Ipabo 

- Hogeschool van Amsterdam 

- Avans Hogeschool 

- Zuyd Hogeschool 

- Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 

 

De hogescholen die nu niet voorkomen in deze opgave geven aan dat zij daar wel aan zullen voldoen 

bij de aanstaande publicatie van hun jaarverslag over 2011. De volgende omstandigheden kunnen een 

rol spelen bij het momenteel afwijken van de publicatie-verplichting. De afzonderlijke hogescholen 

kunnen zelf nadere informatie geven over hun specifieke situatie. 

 

(1) Jaarverslag gedrukt of op website 

De tekst van de huidige code maakt nog onderscheid tussen een publicatie in het jaarverslag of op de 

website. Omdat het jaarverslag inmiddels vrijwel altijd ook op de website wordt geplaatst is dit 

onderscheid niet meer relevant, zeker niet nu steeds meer hogescholen geen papieren versie van het 

jaarverslag meer uitbrengen. Voor deze controle op de naleving is vermelding op de website nodig voor 

het voldoen aan de publicatieverplichting.  

  

(2) Website of intranet 

Meerdere hogescholen geven aan dat zij wel beschikken over een klokkenluider regeling en een 

regeling ongewenst gedrag, maar die beschouwen als regelingen met een interne werking, die zij 

daarom niet op de publiek toegankelijke website hebben geplaatst, maar op het besloten deel daarvan 

(hun intranet). Bij de beoordeling is echter uitgegaan van de publicatieverplichting uit de code. Dus als 

een regeling wel bestaat maar niet toegankelijk is via de website, dan oordeelt dit nalevingsonderzoek 

negatief. 

 

(3) Profielschets raad van toezicht 

Door verschillende hogescholen wordt gemeld dat er geen vaste profielschets is voor leden Raad van 

toezicht, maar dat deze profielschets wordt samengesteld op het moment dat zich een vacature 

voordoet. Bij deze beoordeling is dat gewaardeerd als negatief.  

 

(4) Interne besluitvorming loopt nog. 

Implementatie van regelingen (zoals een klokkenluiderregeling) vraagt om zorgvuldige besluitvorming, 

zoals raadpleging van de medezeggenschapsraad. In een aantal gevallen is die nog niet afgerond, maar 

in een vergevorderd stadium.  

 

 


