REDACTIESTATUUT
Definities
 Directie: de algemene leiding van de vennootschap ScienceGuide B.V.
 Hoofdredacteur: de leiding van de redactie. Verantwoordelijk voor de journalistieke inhoud en
bewaker van de redactionele onafhankelijkheid.
 Redactie: redacteuren die met elkaar de redactie vormen en de inhoud van de site of ander
distributiekanaal vervaardigen.
 Redactieraad: ScienceGuide kent geen redactieraad, de voltallige redactie treedt als zodanig op.
De site
 Onder het begrip site valt elk platform voor digitale informatie-uitwisseling waaronder begrepen
de website (frontend met url), een content-database, e-mailproducten, nieuwsbrieven.
 Het doel van de site is de hoger onderwijs community faciliteren.
 De identiteit is het geheel van inhoudelijke kenmerken. ScienceGuide is onafhankelijk en
betrouwbaar en biedt een podium aan auteurs.
 Het siteconcept bestaat uit: nieuwsberichtgeving en een podium voor auteurs met relevante
bijdragen. Dit is ook de basis van de redactieformule.
 Het merk is ScienceGuide.nl met als logo:
Het exploitatiemodel
 ScienceGuide wordt meegefinancierd door partners. Het concept kent geen advertising of
verkoop van lezersdata. Het maximaliseren van bezoekers/lezers staat niet voorop. De content
wordt niet samengesteld met het oogmerk grote aantallen bezoekers te trekken. Marketingacties
worden hier niet voor aangewend.
 ScienceGuide heeft als beleidsdoelstelling een positief bedrijfsresultaat te behalen om de
continuïteit van de onderneming te waarborgen.
 Het exploitatiemodel kan worden gewijzigd door de directie.
 De doelstelling van de site kan door de directie worden gewijzigd, na overleg met de
hoofdredacteur.
 Merk en logo kunnen alleen worden gewijzigd na overleg met de hoofdredacteur.
Redactie
 De redactie bestaat uit journalisten, correspondenten, eindredactie en indien wenselijk
onderzoekers.
 De redactie is verantwoordelijk voor alle journalistieke producties en content, ook als deze door
derden wordt aangeleverd.
 De redactie voert haar werkzaamheden uit zonder invloed van buitenaf of van binnenuit.
 De redactie werkt volgens het beginsel van journalistieke onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en
deskundigheid.
 De hoofdredacteur bepaalt in overleg met de directie het redactionele personeelsbeleid en voert
dit uit.
 De hoofdredacteur kan bevoegdheden delegeren aan de eindredactie.
 De hoofdredacteur overlegt met de redactie over het redactionele jaarbudget. Het budget wordt
vastgesteld door de directie in overleg met de hoofdredacteur. De directie zal de hoofdredacteur










periodiek informeren over de verhouding van de gemaakte kosten tot het budget. De directie kan
de hoofdredacteur verzoeken het budget bij te sturen.
De directie benoemt en ontslaat de hoofdredacteur.
Bij ontslag is de directie gehouden de redactie om advies te vragen. De redactie heeft het recht op
voordracht voor ontslag van de hoofdredacteur.
De hoofdredacteur beslist niet over zaken waarvan hij of zij kan vermoeden dat deze aan de
directie dienen te worden voorgelegd.
De hoofdredacteur overlegt met de directie over de werksituatie van de redactie, zoals
huisvesting, productiemiddelen en inventaris.
De directie betrekt de hoofdredacteur bij plannen tot verkoop, fusie, opheffing van de
onderneming, evenals een reorganisatie van de redactie.
Na opheffing van de site heeft de directie een inspanningsverplichting om voor de redactieleden
gelijkwaardig werk te zoeken.
De directie stelt leden van de redactie aan na voordracht en in overleg met de hoofdredacteur.
De directie laat de hoofdredacteur regelmatig (vertrouwelijk) kennisnemen van gegevens en
bescheiden die relevant zijn voor de exploitatie.

Techniek
 De redactie beheert de redactionele data. Het ontsluiten van deze data voor derden kan alleen na
goedkeuring door de directie plaatsvinden.
 De redactie moet alle bronnen op het internet ongemonitord kunnen ontvangen en wordt hiertoe
door de directie in staat gesteld.
Lezer, eindgebruiker
 Teneinde de integriteit van de redactie te waarborgen en de vertrouwensrelatie met de
bezoeker/lezer te versterken, wordt volstrekte transparantie gehanteerd. De lezer wordt in alle
openheid tegemoet getreden. De redactie communiceert open.
 De redactie geeft duidelijk aan wat het doel van het platform is.
 De redactie publiceert een colofon met de namen van redacteuren, adresgegevens van de site,
telefoonnummers en e-mailadressen.
 De redactie verwijst naar de KvK-inschrijving van de onderneming, zodat de eindgebruiker kan
controleren hoe de eigendomsverhouding is.
 De redactie informeert de gebruiker wat het beleid ten aanzien van dataverzameling (datamining)
is en of er sprake is van commerciële activiteiten met de data. De eindgebruiker moet in staat
worden gesteld om al zijn verzamelde data in te trekken.
 De redactie informeert de gebruiker over privacybescherming.
 De voltallige redactie treedt tevens op als redactieraad zolang het aantal redacteuren niet meer
dan vijf bedraagt.
 De hoofdredacteur is aanwezig bij redactievergaderingen en heeft daarbij geen stemrecht. De
redactieleden kunnen, indien zij hiertoe besluiten, vergaderen zonder de hoofdredacteur.
 De redactie vergadert tenminste vier keer per jaar.
 Over onderwerpen waarover met de hoofdredacteur wordt afgesproken dat deze geheim zijn,
wordt vertrouwelijkheid betracht.
 Instemming van de redactie is vereist over:
o wijziging van de doelstelling van de onderneming;
o wijziging van het siteconcept;
o wijziging van de merknaam of het logo;
o aanschaf van een content managementsysteem.

