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Artikel 1  Ombudsman Van Hall Larenstein  

1.1 Er is een ombudsman voor het personeel en de studenten van Van Hall Larenstein. University of Applied 
Sciences (hierna “de hogeschool”). 

1.2 De ombudsman is onafhankelijk en heeft geen directe relatie met de hogeschool of medewerkers van de 
hogeschool.  

1.3 De ombudsman is ingesteld om klachten te behandelen over gedragingen van organisatieonderdelen of 
personen binnen de hogeschool waarvoor geen andere formele klacht-, bezwaar-, beroeps- of andere 
juridische procedures openstaan.  

Artikel 2  Taken ombudsman 

2.1 De ombudsman: 

 is verantwoordelijk voor individuele klachtenafhandeling van medewerkers of studenten van de 
hogeschool; 

 adviseert, bemiddelt en onderzoekt klachten die bij de ombudsman in overeenstemming met 
artikel 6 tot en met 8 van dit reglement bij de ombudsman zijn ingediend; 

 adviseert gevraagd en ongevraagd over gedragingen van organisatieonderdelen of personen aan 
de leiding van organisatieonderdelen, aan personen of het college van bestuur.  
 

Artikel 3  Geheimhouding 

3.1 De ombudsman is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem bij de uitoefening van zijn taken 
bekend is geworden, voor zover dat uit de aard van de zaak volgt. 

3.2 Alle bij het onderzoek van de ombudsman betrokken derden hebben een geheimhoudingsplicht ten 
aanzien van hetgeen hen uit hoofde van hun betrokkenheid daarbij bekend is geworden. De 
ombudsman heeft de verplichting om dit aan de betrokken derden te melden.  

Artikel 4  Klager 

4.1 Ieder die voor bepaalde of onbepaalde tijd in dienst is bij, of gedetacheerd is, of anderszins werkzaam 
is bij, of studeert aan de hogeschool, kan zich tot de ombudsman wenden met een klacht over de wijze 
waarop de hogeschool of een organisatieonderdeel van de hogeschool dan wel een persoon 
werkzaam onder verantwoordelijkheid van de hogeschool, zich jegens de klager of een ander heeft 
gedragen.  
 
Door een student kan een klacht worden ingediend bij het loket voor klachten en geschillen (loket-
klachten-geschillen@hvhl.nl ) of rechtstreeks bij de ombudsman. Klachten ingediend bij het loket voor 
klachten en geschillen zullen onverwijld worden doorgestuurd naar de ombudsman.  
Meer informatie over de bereikbaarheid van de ombudsman is te vinden op studentnet (zie onder 
begeleiding → ombudsman). Meer informatie over het indienen van een klacht door een student bij 
het loket voor klachten en geschillen is te vinden in hoofdstuk 6 van het Studentenstatuut.  

Door een medewerker kan een klacht worden  ingediend bij de klachtenmedewerker van de 
hogeschool (klachten-medewerker@hvhl.nl) of rechtstreeks bij de ombudsman. Klachten ingediend bij 
de klachtenmedewerker worden onverwijld doorgestuurd naar de ombudsman. Meer informatie over 
de bereikbaarheid van de ombudsman is te vinden op intranet (zie HRM/F&C-> HRM/beloning, verlof 
& arbeidsvoorwaarden -> klachten en bezwaren) 
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Artikel 5  Voorwaarden behandeling klachten 

5.1 Door het college van bestuur van de hogeschool, door andere organisatieonderdelen van de 
hogeschool, en door individuele medewerkers en studenten van de hogeschool kan de ombudsman 
worden geattendeerd op klachten, dan wel kan zijn bemiddeling bij klachten worden ingeroepen. 

5.2 Alvorens de ombudsman op grond van het voorgaande een klacht in behandeling neemt dan wel 
bemiddeling verleent, gaat hij na of de klacht, dan wel het verzoek tot bemiddeling, past in het kader 
van zijn functie en dit reglement. 

Artikel 6  Indienen klacht 

6.1 Een klacht wordt bij voorkeur schriftelijk ingediend en dient ten minste te bevatten: 
 de naam en het adres van de klager; 
 de dagtekening; 
 een omschrijving van de gedragingen waarop de klacht betrekking heeft en de mededeling welke 

instantie of wie zich aldus heeft gedragen; 
 de reden waarom een klager bezwaar maakt tegen de gedraging; 
 de ondertekening door de klager. 

6.2 Indien de klacht in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de 
klacht noodzakelijk is, dient de klager zorg te dragen voor een vertaling. 

6.3 Indien de klacht niet voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in dit artikel, wordt de klager in de 
gelegenheid gesteld alsnog aan deze voorwaarden te voldoen. 

Artikel 7  Bevestiging klacht 

7.1 De ombudsman bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen tien (10) werkdagen. 
Behandeling van de klacht vindt plaats binnen zes (6) weken na ontvangstbevestiging en afronding van 
de klacht binnen acht (8) weken na ontvangstbevestiging. 

Artikel 8  In behandeling nemen klacht door ombudsman 

8.1 De ombudsman is niet verplicht een klacht als bedoeld in artikel 4 en 5 van dit reglement in behandeling 
te nemen indien: 
 de klacht niet voldoet aan de vereisten van zoals gesteld in artikel 6 van dit reglement; 
 meer dan één jaar is verstreken sinds de gedraging naar aanleiding waarvan de klacht is ingediend, 

heeft plaatsgevonden; 
 de klacht kennelijk ongegrond is; 
 over de klacht reeds eerder door de ombudsman een oordeel is uitgesproken; 
 de klacht door de klager niet is voorgelegd aan het betrokken organisatieonderdeel of betrokken 

persoon; 
 de klacht betrekking heeft op de inhoud van het algemeen hogeschoolbeleid of het algemeen 

beleid van het betrokken organisatie onderdeel; 
 het een anonieme klacht betreft. 

Artikel 9  Werkterrein ombudsman 

9.1 De ombudsman neemt geen klachten in behandeling waarvoor nog een formele klacht-, bezwaar-, 
beroeps- of andere juridische procedure openstaat. 

9.2 Wordt een klacht tijdens de behandeling door de ombudsman door de klager ingediend als bezwaar c.q. 
beroepschrift of wordt de klacht aan de rechter voorgelegd, dan beëindigt de ombudsman zijn 
optreden. Het in voorgaande volzin bepaalde is niet van toepassing indien het indienen c.q. voorleggen 
pro forma geschiedt ter bewaring van de termijnen. 
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9.3 De ombudsman neemt de klacht niet verder in behandeling indien en zodra de hogeschool, het 
organisatieonderdeel, de beklaagde naar tevredenheid van klager aan de klacht tegemoet is gekomen. 

Artikel 10 Niet behandelen klacht door ombudsman 

10.1 Indien de ombudsman op grond van artikel 8 of 9 van dit reglement geen onderzoek instelt of het 
onderzoek niet voortzet, doet hij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de klager 
onder vermelding van de redenen. 

Artikel 11 Werkwijze ombudsman 

11.1 De ombudsman stelt het organisatieonderdeel en/of de medewerker dan wel de student op wiens 
gedraging de klacht betrekking heeft op de hoogte van de klacht door een kopie van de klacht toe te 
zenden. 

11.2 De ombudsman kan klager en beklaagde in de gelegenheid stellen schriftelijk te reageren op elkaars 
standpunten. Klager en beklaagde ontvangen afschriften van de wederzijds ingediende schriftelijke 
stukken. 

11.3 De ombudsman stelt klager en het organisatie onderdeel en/of de medewerker dan wel de student op 
wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord. Van het horen wordt 
een verslag gemaakt. 

Artikel 12 Bevoegdheid 

12.1 De ombudsman is bevoegd bij organisatieonderdelen, medewerkers en studenten van de hogeschool 
inlichtingen te vragen, dan wel bescheiden op te vragen en in te zien die op de klacht betrekking 
hebben. 

12.2 Organisatieonderdelen, medewerkers en studenten zijn verplicht binnen de door de ombudsman 
aangegeven termijn te voldoen aan een verzoek als bedoeld in het vorige lid. 

12.3 Alleen indien de betrokkene daartoe voorafgaand schriftelijk toestemming verleent, heeft de 
ombudsman inzage in op de betrokkene betrekking hebbende gegevens. 

Artikel 13 Bewerkstelligen oplossing 

13.1 Door verwijzing, bemiddeling of advisering tracht de ombudsman binnen de bestaande bevoegdheid- en 
verantwoordelijkheidsstructuur een oplossing voor de klacht te bewerkstelligen. 

13.2 De ombudsman kan bij de behandeling van een klacht derden inschakelen, dan wel aanbevelen dat 
derden worden ingeschakeld. 

13.3 Indien de afhandeling van de klacht een formeel besluit vereist, geschiedt dat door het college van 
bestuur van de hogeschool. 

13.4 Op basis van algemeen voorkomende klachten  in het kader van algemeen beleid kan de ombudsman na 
overleg met de betrokken organisatieonderdelen zijn mening over dat algemeen beleid aan die 
organisatieonderdelen kenbaar maken. 

Artikel 14 Rapportage ombudsman over klacht 

14.1 Wanneer de behandeling van een klacht door de ombudsman is beëindigd, stelt hij een rapport op, 
waarin hij zijn bevindingen en zijn oordeel weergeeft. Het rapport bevat een verslag van het horen. In 
het rapport wordt vermeld of en zo ja, hoe de klacht is afgehandeld. Tevens wordt vermeld of, en zo ja 
welke aanbevelingen zijn gedaan. 
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14.2 De ombudsman zendt zijn rapport aan degene die de klacht aanhangig heeft gemaakt, aan de persoon 
of het orgaan over wie de klacht is ingediend en aan het college van bestuur van de hogeschool. 

14.3 De ombudsman verstrekt desgevraagd aan een ieder een afschrift of uittreksel van het rapport. Hierbij 
dient de anonimiteit van de in het rapport genoemde personen te zijn gewaarborgd.  

Artikel 15 Kennisgeving besluit 

15.1  Het college van bestuur stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het 
onderzoek naar de klacht, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt, dan wel van 
de genomen besluiten. Indien de conclusies van het college van bestuur afwijken van het advies van de 
ombudsman wordt naast de conclusies de reden voor die afwijking vermeld. 

15.2 De ombudsman ontvangt een afschrift van de in het eerste lid getrokken conclusies c.q. van de 
genomen besluiten. 

Artikel 16 Klacht optreden ombudsman 

Een medewerker, een student of een organisatieonderdeel die een klacht hebben over het optreden van de 
ombudsman, legt zijn klacht schriftelijk aan hem voor. Wanneer de bespreking tussen klager en de ombudsman 
niet leidt tot een voor de klager bevredigend resultaat, kan deze zijn klacht schriftelijk ter kennis brengen van 
het college van bestuur. 

Artikel 17 Jaarverslag ombudsman 

De ombudsman brengt jaarlijks een verslag uit van zijn werkzaamheden. Het verslag wordt toegezonden aan 
het college van bestuur. Het verslag wordt algemeen verkrijgbaar gesteld. 

Artikel 18 Aanhalen reglement 

18.1 Dit reglement is vastgesteld door het college van bestuur van de hogeschool op 11 juli 2017 en wordt 
aangehaald als “Reglement Ombudsman Personeel en Studenten” 

18.2 Dit reglement  treedt in werking op 1 augustus 2017. 
Het Reglement Ombudsman Personeel en Studenten met als ingangsdatum 1 september 2013 komt 
hiermee te vervallen. 


