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Begrippenlijst 
 
 
College van beroep voor studenten Van Hall Larenstein: het college van beroep voor de examens als 
bedoeld in artikel 7.60 WHW, alsmede de geschillenadviescommissie (voor het College van Bestuur) als 
bedoeld in artikel 7.63a WHW. Zie verder hoofdstuk 6 van het studentenstatuut; 
 
College van Bestuur: het College van Bestuur van de hogeschool;  
 
Examencommissie: de examencommissie in de zin van art. 7.12 e.v. WHW, het orgaan dat op objectieve 
en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en 
examenregeling stelt ten aanzien competenties die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad; 
 
Extraneus: examenstudent, persoon bedoeld in artikel 7.32 en 7.36 WHW die bij een bacheloropleiding 
alleen examens en toetsen mag afleggen en geen recht heeft op (het volgen of bijwonen van) onderwijs;  
 
Hogeschool: hogeschool Van Hall Larenstein University of Applied Sciences , brinnummer 30HD, gevestigd 
te Leeuwarden en Velp en in stand gehouden door de stichting Van Hall Larenstein; 
 
Instellingsbestuur: het College van Bestuur; 
 
Loket voor klachten en geschillen: de faciliteit zoals bedoeld in artikel 7.59a WHW, waar studenten een 
beroep-, bezwaarschrift of een klacht kunnen indienen en waar zij informatie kunnen inwinnen over de 
verschillende procedures binnen Van Hall Larenstein; 
 
Medezeggenschapsraad: de medezeggenschapsraad in de zin van art. 10.17 WHW. Het orgaan dat 
instemmings- of adviesbevoegdheid heeft op besluiten van het College van Bestuur volgens het 
Reglement voor de Medezeggenschap en dat daarnaast nog andere taken heeft, zoals het doen van 
voorstellen aan het College van Bestuur betreffende aangelegenheden die de hogeschool betreffen;  
 
Noodfonds: het fonds waaruit leningen of giften aan studenten worden verstrekt die in financiële 
problemen verkeren of dreigen te geraken; 
 
OER: Onderwijs- en Examenregeling, zoals bedoeld in art. 7.13 WHW; 
 
Ombudspersoon: de persoon die klachten van studenten en personeelsleden behandelt en die kan 
adviseren, bemiddelen, onderzoeken en oordelen; 
 
Opleidingscommissie: een per opleiding of groep van opleidingen ingestelde commissie die o.a. 
instemmingsrecht  en adviesrecht heeft op delen van de Onderwijs- en Examenregeling en adviesrecht 
heeft op de wijze van uitvoering hiervan (art. 10.3c WHW); 
 
Profileringsfonds: een fonds waaruit financiële ondersteuning wordt toegekend aan studenten, wanneer 
zij als gevolg van bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen; 
 
Student: persoon bedoeld in artikel 7.32 WHW die als student staat ingeschreven aan de hogeschool voor 
het volgen van het onderwijs; 
 
Studiejaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende 
jaar; 
 
WHW: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 
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1 Van Hall Larenstein 
 
Van Hall Larenstein 
Van Hall Larenstein is een hbo-instelling die tot doel heeft professionals op te leiden die bijdragen aan een 
duurzame en betere wereld. Van Hall Larenstein biedt bachelor-, master-en associate-degree-opleidingen, 
en cursussen aan binnen de kennisdomeinen van natuur en omgeving, de gezondheid van mens en dier 
en verantwoord ondernemerschap. 
Van Hall Larenstein heeft drie domeinen, namelijk Animals and Business, Delta Areas and Resources en 
Food and Dairy.  
 
Animals and Business 
Het domein Animals and Business verzorgt de bacheloropleidingen Diermanagement en Bedrijfskunde en 
Agribusinessen de masteropleiding Agricultural Production Chain Management.   
 
Delta Areas and Resources 
Het domein Delta Areas and Resources verzorgt de bacheloropleidingen Bos en Natuurbeheer, Land en 
Watermanagement, Tuin- en Landschapsinrichting, Kust- en Zeemanagement en Management van de 
Leefomgeving, de masteropleidingen Project- en Procesmanagement en River Delta Management en de 
associate degree-opleidingen Tuin- en landschapsinrichting en Land en Watermanagement.,  
 
Food and Dairy 
Het domein Food and Dairy verzorgt de bacheloropleidingen Dier- en Veehouderij, Tuin- en Akkerbouw, 
Milieukunde, International Development Management, Voedingsmiddelentechnologie en Biotechnologie 
(samen met hogeschool NHL), de masteropleidingen Management of Development en Innovative Dairy 
Chain Management en de associate degree-opleidingen Duurzaam Bodembeheer, Duurzame 
Watertechnologie, Integrale Handhaving Omgevingsrecht, Voedingsmiddelentechnologie en 
Melkveehouderij 
  
. .  
StudentnetStudentnet 
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2 Algemeen 
 

2.1 Waarom een studentenstatuut? 
Het studentenstatuut legt de rechten en plichten van studenten vast. Deze vloeien voort uit: 

 de wet- en regelgeving die voor studenten van toepassing is, in het bijzonder de WHW; 

 de besluiten en regelingen van Van Hall Larenstein. 
 
Het studentenstatuut geeft informatie over de opzet, organisatie en uitvoering van het onderwijs, de 
studentenvoorzieningen en de studiebegeleiding.  
Het studentenstatuut geeft daarnaast een overzicht van de regelingen die beogen de rechten van 
studenten te beschermen.  
Aan dit statuut kunnen rechtstreeks rechten worden ontleend met uitzondering van die passages die in 
strijd zouden blijken te zijn met wet- en regelgeving. 
 
Het studentenstatuut is in het Nederlands en het Engels uitgebracht. Bij eventuele verschillen tussen 
beide is de Nederlandse versie bindend. 
 
 

2.2 Voor wie bestemd? 
Het studentenstatuut is bestemd voor iedereen die als ‘student’ aan Van Hall Larenstein is ingeschreven 
voor een associate-degree-, een bachelor- of masteropleiding. Voor extranei zijn afwijkende rechten en 
plichten van toepassing. De bepalingen in hoofdstuk 8 zijn ook voor extranei van toepassing. 
 
 

2.3 Naleving rechten en plichten 
Studenten kunnen docenten, begeleiders en bestuurders langs verschillende wegen houden aan de 
rechten en plichten zoals vermeld in dit statuut. Wanneer het niet mogelijk is om in onderling overleg tot 
een oplossing te komen, kunnen studenten met een klacht over docenten, begeleiders of bestuurders zich 
wenden tot de door Van Hall Larenstein aangewezen ombudspersoon of vertrouwenspersonen. De 
studentendecanen verwijzen studenten zo nodig naar de juiste persoon of instantie. Daarnaast zijn er 
diverse mogelijkheden voor studenten om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen besluiten van 
organen binnen Van Hall Larenstein. 
De rechten en plichten met betrekking tot het indienen van klachten en bezwaren zijn in hoofdstuk 6 van 
dit studentenstatuut beschreven. 
 

2.4 Vaststelling en openbaarmaking 
Het College van Bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor het studentenstatuut. Het College van Bestuur 
maakt het statuut aan de studenten bekend door het op Studentnet te plaatsen. 
Het College van Bestuur zorgt ervoor dat het statuut zo nodig jaarlijks wordt aangepast. Eventuele 
urgente wijzigingen zullen via Studentnet aan de studenten bekend worden gemaakt. 
Het statuut is aan verandering onderhevig als gevolg van nieuwe wetgeving of vanwege 
beleidsveranderingen binnen Van Hall Larenstein. In geval van onduidelijkheden, waarin het 
studentenstatuut niet voorziet, beslist het College van Bestuur. 
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3 Inschrijving, uitschrijving en collegegeld 
 

3.1 Inschrijvingsbesluit Van Hall Larenstein  
In het Inschrijvingsbesluit worden de regels vastgelegd die de instelling hanteert rond inschrijving, 
uitschrijving, de hoogte van het collegegeld en de betaling en restitutie van collegegeld. . Het 
Inschrijvingsbesluit is een uitwerking van hoofdstuk 7, titel 3 van de WHW. Het Inschrijvingsbesluit geldt 
voor iedereen die zich als student of extraneus inschrijft voor een van de opleidingen van Van Hall 
Larenstein. 
 
 
 

3.2 Rechten en plichten student/extraneus na inschrijving 
Degene die als student staat ingeschreven heeft de volgende rechten (artikel 7.34 WHW):  

 deelname aan het onderwijs binnen de opleiding en in principe binnen de gehele instelling, tenzij het 
College van Bestuur de deelname heeft beperkt; 

 afleggen van examens en toetsen binnen de opleiding; 

 toegang tot de gebouwen en ruimten van de instelling zoals bibliotheken, laboratoria, 
computerruimtes et cetera, tenzij het College van Bestuur de toegang heeft beperkt; 

 gebruik van andere ten behoeve van de studenten getroffen voorzieningen, waaronder de diensten 
van de studentendecaan; 

 studiebegeleiding; 

 actief en passief kiesrecht voor medezeggenschapsraden en benoembaarheid in commissies en 
colleges, zoals de opleidingscommissies en het college van beroep voor de studenten.  

 
In geval van een besluit tot beëindiging van de opleiding door de minister of de instelling bestaat de 
mogelijkheid om de opleiding binnen een redelijke tijd te kunnen afmaken aan dezelfde of aan een 
andere instelling. 
 
Degene die als extraneus staat ingeschreven heeft de volgende rechten (artikel 7.36 WHW):  

 afleggen van examens en toetsen binnen de opleiding; 

 toegang tot de gebouwen en ruimten van de instelling zoals bibliotheken, laboratoria, 
computerruimtes et cetera, tenzij het College van Bestuur de toegang heeft beperkt. 

 
 
 
Uit de inschrijving vloeien ook plichten voort. De student of extraneus is verplicht: 

 zich op de hoogte te stellen van de voor hem van belang zijnde regelingen; 

 zich te houden aan de voorschriften met betrekking tot het gedrag in gebouwen en op de terreinen 
van Van Hall Larenstein overeenkomstig de bepalingen in hoofdstuk 8 van dit statuut en de 
desbetreffende voorschriften in de Onderwijs- en Examenregeling; 

 te zorgen voor het up to date houden van de persoonsgegevens (zoals het correspondentieadres) in 
studielink. 

 
Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de onderwijs- en/of examenvoorzieningen als men niet 
staat ingeschreven. 
 
 

3.3 Beëindiging inschrijving 
De instelling beëindigt de inschrijving tijdens het studiejaar na een verzoek van de student of extraneus 
via Studielink. De uitschrijving vindt plaats met ingang van de maand volgend op de maand waarin het 
verzoek in Studielink is gedaan/ontvangen of, op een latere datum wanneer de student hierom verzoekt.  
In bijzondere gevallen heeft de instelling de mogelijkheid de inschrijving van de student te beëindigen 
zonder voorafgaand verzoek van de student. (Zie bijvoorbeeld artikel 8.2. lid 2 en 3 van dit statuut). 
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3.4 Collegegeld 

Het Inschrijvingsbesluit maakt duidelijk  aan welke criteria de student moet voldoen om in aanmerking te 
komen voor het zogenaamd wettelijk collegegeld. De student die niet aan die criteria voldoet wordt het 
(hogere) instellingscollegegeld in rekening gebracht. In het Inschrijvingsbesluit is ook omschreven welke 
betalingsvoorwaarden van toepassing zijn. Indien de student deze voorwaarden niet nakomt, is het 
College van Bestuur gerechtigd incassokosten in rekening te brengen. Indien ook na aanmaning de 
student in gebreke blijft kan het College van Bestuur de inschrijving van de student beëindigen met ingang 
van de tweede maand volgend op de aanmaning (artikel 7.42 lid 2 WHW).  
 
 

3.5 Vermindering, vrijstelling en restitutie collegegeld 
Voor sommige studenten kan het collegegeld onder bepaalde voorwaarden worden verminderd (zie 
artikel 6 Inschrijvingsbesluit): 

 bij inschrijving in de loop van het studiejaar; 

 bij inschrijving als student aan Van Hall Larenstein voor het volgen van een tweede opleiding in het 
hoger onderwijs in Nederland. De student moet aan de daarbij gestelde voorwaarden voldoen. 

 
Bij beëindiging van inschrijving komen studenten in bepaalde gevallen in aanmerking voor restitutie van 
collegegeld. De restitutievoorwaarden en –procedure staan beschreven in artikel 6.3 van het 
Inschrijvingsbesluit. 
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4 Bestuurlijke organisatie Van Hall Larenstein en medezeggenschap studenten 
 

4.1 Bestuurlijke organisatie Van Hall Larenstein 
De Stichting Van Hall Larenstein heeft een Bestuurs- en beheersreglement zoals bedoeld in artikel 10.3b 
van de WHW. Hierin is de inrichting en het bestuur van de Stichting Van Hall Larenstein geregeld.  
Het College van bestuur is het instellingsbestuur van de hogeschool. 
 
 

4.2 Medezeggenschapsraad 
Van Hall Larenstein heeft een  medezeggenschapsraad (MR) bestaande uit student- en personeelsleden. 
 
Het College van Bestuur stelt het reglement van de MR vast. Hierin zijn taken en bevoegdheden van de 
raad geregeld evenals de manier waarop verkiezingen plaatsvinden en de wijze waarop geschillen moeten 
worden behandeld.  

 
Procedures voor de behandeling van geschillen inzake medezeggenschap 
Geschillen inzake medezeggenschap kunnen worden voorgelegd aan de Landelijke Commissie voor 
Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs (LCG medezeggenschap Hoger Onderwijs). 
Meer informatie over deze geschillencommissie is te vinden op www.onderwijsgeschillen.nl. 
 
De geschillencommissie neemt onder andere kennis van geschillen tussen de MR en het College van 
Bestuur over: 

 totstandkoming, wijziging of toepassing van het medezeggenschapsreglement; 

 het instellingsplan; 

 het bestuurs- en beheersreglement; 

 de hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting. 
 
 

4.3 Opleidingscommissies 
Voor elke opleiding of groep van opleidingen wordt een opleidingscommissie ingesteld (artikel 10.3c 
WHW en Reglement opleidingscommissie). Een opleidingscommissie heeft student- en docentleden. 
 
De opleidingscommissie heeft onder andere instemmings- en adviesrecht ten aanzien van de OER en 
beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoeren hiervan. De overige rechten zijn opgenomen in het Reglement 
opleidingscommissies.  
 
 
Procedures voor de behandeling van geschillen inzake medezeggenschap 
De opleidingscommissie is een formeel medezeggenschapsorgaan. Geschillen tussen de 
opleidingscommissie en het College van Bestuur of het bestuur van de organisatorische eenheid kunnen 
worden voorgelegd aan de Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs 
(LCG medezeggenschap Hoger Onderwijs). Meer informatie over deze geschillencommissie is te vinden op 
www.onderwijsgeschillen.nl. 
De geschillencommissie neemt onder andere kennis van geschillen tussen de opleidingscommissie en het 
College van Bestuur over de OER. 
 

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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5 Regelingen voor financiële ondersteuning van studenten 
 

5.1 Inleiding 
Van Hall Larenstein heeft verschillende regelingen waarin de mogelijkheden van financiële ondersteuning 
voor studenten worden beschreven. Studenten die bestuurlijke en organisatorische activiteiten 
ontplooien ten behoeve van de hogeschool in de meest ruime zin kunnen in bepaalde gevallen hiervoor 
een compensatie krijgen. Dit kan in de vorm van een bestuursbeurs op grond van de Regeling 
profileringsfonds Van Hall Larenstein of via een geldelijke vergoeding op grond van de 
Honoreringsregeling Van Hall Larenstein. Daarnaast wordt er financiële ondersteuning geboden aan 
studenten die als gevolg van een bijzondere omstandigheid studievertraging oplopen of in uitzonderlijke 
gevallen aan studenten die in acute financiële nood verkeren.  
 
 

5.2 Profileringsfonds 
Studenten die vanwege bijzondere omstandigheden vertraging oplopen tijdens de nominale studieduur 
hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een financiële vergoeding op basis van de Regeling 
profileringsfonds Van Hall Larenstein.  
Een bijzondere omstandigheid kan zijn: 
a. ziekte; 
b. bijzondere familieomstandigheden; 
c. functiebeperking of chronische ziekte; 
d. zwangerschap; 
e. topsportactiviteit; 
f. een onvoldoende studeerbare opleiding; 
g. verlies van accreditatie van de opleiding waaraan de student is ingeschreven; 
h. door het College van Bestuur erkend bestuurslidmaatschap en –activiteiten volgens de Regeling 

profileringsfonds Van Hall Larenstein; 
i. andere omstandigheden die, indien een daarop gebaseerd verzoek om financiële ondersteuning door 

het College van Bestuur niet zou worden gehonoreerd, zouden leiden tot een onbillijkheid van 
overwegende aard. 

Voorwaarden, procedure en omvang van de uitkering zijn voor Van Hall Larenstein uitgewerkt in de 
Regeling profileringsfonds Van Hall Larenstein. 
 
Van Hall Larenstein heeft een commissie profileringsfonds. Deze commissie adviseert het College van 
Bestuur inzake aanvragen van studenten om financiële ondersteuning. De commissie bestaat uit drie 
personen die door het College van Bestuur worden benoemd waarvan in ieder geval een lid jurist is.  
Op besluiten van het College van Bestuur op aanvragen om financiële ondersteuning staat binnen zes 
weken beroep open. Beroep kan worden ingediend bij het college van beroep voor studenten Van Hall 
Larenstein in de hoedanigheid van geschillenadviescommissie.  
 
 

5.3 Honoreringsregeling 
Op basis van de Honoreringsregeling worden onder andere vergoedingen toegekend voor 
lidmaatschappen van opleidingscommissies, van de medezeggenschapsraad en voor het college van 
beroep voor studenten. Verder zijn er subsidies beschikbaar voor erkende studentenverenigingen. Een en 
ander is na te lezen in de Honoreringsregeling Van Hall Larenstein. 
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5.4 Noodfonds 
Het noodfonds helpt studenten die bij Van Hall Larenstein staan ingeschreven en in een acute financiële 
noodsituatie verkeren. Studenten kunnen een aanvraag indienen via de studentendecaan. De 
ondersteuning bestaat uit een renteloze lening en in uitzonderlijke gevallen uit een gift.  
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6 Rechtsbescherming 
 

6.1 Inleiding 
Een student geniet rechtsbescherming op grond van de WHW. Daarnaast heeft Van Hall Larenstein 
diverse regelingen die de rechten van studenten beschermen. Hieronder is omschreven op welke wijze de 
rechtsbescherming voor de studenten is geregeld binnen Van Hall Larenstein.  
 
 

6.2 Loket voor klachten en geschillen 
Bij het loket voor klachten en geschillen kunnen studenten klachten, bezwaarschriften en beroepschriften 
indienen. Tevens kan er informatie worden ingewonnen over de verschillende procedures bij Van Hall 
Larenstein.  
In de meeste gevallen zal een klacht of geschil voor behandeling worden voorgelegd aan een van de 
volgende organen: 
a. het college van beroep voor studenten Van Hall Larenstein 
b. de geschillenadviescommissie 
c. de ombudspersoon 
d. de klachtencommissie ongewenste omgangsvormen 
Daarnaast is het mogelijk dat een klacht wordt doorgestuurd naar een ander orgaan of persoon binnen de 
hogeschool die de klacht kan behandelen. 
 
Het loket kan per e-mail en per post worden bereikt. Het postadres van het loket is:  
Van Hall Larenstein  
t.a.v. het loket voor klachten en geschillen  
Postbus 1528  
8901 BV Leeuwarden.  
 
Daarnaast is het loket via e-mail bereikbaar: loket-klachten-geschillen@hvhl.nl. 
 
Zodra het loket voor klachten en geschillen een bezwaar/beroep of klacht heeft ontvangen, krijgt de 
indiener een schriftelijk of digitaal bewijs van ontvangst. De door het loket vastgestelde datum van 
ontvangst is bepalend voor de vraag of tijdig bezwaar of beroep is ingesteld. 
 
 
 

6.3 College van beroep voor studenten  
Een student, een aanstaande student of een voormalig student, kan beroep instellen of bezwaar maken 
tegen een beslissing die door personen, commissies, het College van Bestuur of andere organen van de 
hogeschool wordt genomen. Verder kan in beroep of bezwaar worden opgekomen tegen het uitblijven 
van een beslissing of het te laat nemen van een beslissing. 
 
 
 
Het college van beroep voor studenten Van Hall Larenstein fungeert zowel als college van beroep voor de 
examens als geschillenadviescommissie van het College van Bestuur.  
 
Beroep 
Een student kan een beroep gericht aan het college van beroep voor studenten indienen bij het loket als 
hij of zij door een van de volgende beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen: 

 beslissingen tot afwijzing voor een bepaalde opleiding of opleidingsrichting; 

 beslissingen van examencommissies en examinatoren rondom het afnemen en beoordelen van 
toetsen/examens; 

 beslissingen over vaststelling van het aantal behaalde studiepunten; 

 beslissingen met betrekking tot het afsluitend examen; 

 beslissingen met betrekking tot het bindend studieadvies; 
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 beslissingen inzake vrijstellingen; 

 een weigering om een beslissing te nemen of het uitblijven van een beslissing met betrekking tot 
bovenstaande zaken*.  

 
* Neem bij het uitblijven van een beslissing eerst contact op met het orgaan dat de beslissing dient te 
nemen. Van het uitblijven van een beslissing kan men spreken wanneer na vijftien werkdagen na dit 
contact een reactie is uitgebleven. 
 
De beroepstermijn bedraagt zes weken. De door het loket voor klachten en geschillen vastgestelde datum 
van ontvangst is bepalend voor de vraag of tijdig beroep is ingesteld. In het Reglement college van beroep 
voor studenten Van Hall Larenstein staat de procedure beschreven.  
 
Bezwaar 
Een betrokkene kan bij het loket voor klachten en geschillen een bezwaarschrift gericht aan de 
geschillenadviescommissie indienen. Dit kan tegen alle beslissingen waartegen geen beroep openstaat bij 
het college van beroep voor de examens, zoals: 

 beslissingen inzake inschrijving, uitschrijving, collegegeld et cetera; 

 beslissingen inzake financiële ondersteuning (profileringsfonds); 

 maatregelen zoals ontzegging van de toegang tot gebouwen of terreinen van de hogeschool dan wel 
uitschrijving; 

 beslissingen met betrekking tot de afgifte van een getuigschrift. 
 
De termijn voor het indienen van een bezwaar bedraagt zes weken. De door het loket voor klachten en 
geschillen vastgestelde datum van ontvangst is bepalend voor de vraag of tijdig bezwaar is ingesteld. Het 
loket stuurt het bezwaarschrift per omgaande naar de geschillenadviescommissie. In het reglement van 
het college van beroep voor studenten Van Hall Larenstein staat de procedure beschreven.  
 

6.4 Hoger beroep na beroep of bezwaar 
Van de uitspraak van het college van beroep voor de examens, van beslissingen van organen genomen 
naar aanleiding van een uitspraak van het college van beroep voor de examens en van beslissingen op 
bezwaar kan de betrokkene hoger beroep instellen bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs 
(CBHO). Dit college is gevestigd in Den Haag. Meer informatie over het college en over de hoger 
beroepsprocedure is te vinden op http://www.cbho.nl. 
De beroepstermijn bedraagt zes weken. Van de uitspraken van het College van Beroep voor het hoger 
onderwijs staat geen hoger beroep open. 
 

6.5 Vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen 

Van Hall Larenstein probeert studenten zoveel mogelijk te beschermen tegen ongewenste 
omgangsvormen en de nadelige gevolgen daarvan. In verband hiermee geldt bij Van Hall Larenstein de 
Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen Van Hall Larenstein en zijn er vertrouwenspersonen 
aangesteld. 
Onder ongewenste omgangsvormen worden zowel seksuele intimidatie als agressie, geweld en 
discriminatie verstaan. Het betreft altijd gedragingen of handelingen die door degene tegen wie ze gericht 
zijn als bedreigend dan wel ongewenst of onbehoorlijk worden ervaren en die plaatsvinden in de werk-, 
studie- of stagesituatie. Studenten die hiermee te maken krijgen, kunnen in eerste instantie voor hulp en 
bijstand contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen die hiervoor zijn aangewezen door Van 
Hall Larenstein. Informatie over de namen van de vertrouwenspersonen is te vinden op Studentnet. 
De vertrouwenspersonen kunnen de student ook helpen bij het indienen van een formele klacht. Voor de 
behandeling van klachten op het gebied van ongewenste omgangsvormen is door het College van Bestuur 
een externe klachtencommissie ingesteld. Naar aanleiding van een formele klacht zal de commissie 
onderzoek doen en betrokkenen horen. Vervolgens brengt de commissie een advies uit aan het College 
van Bestuur over eventueel te treffen maatregelen naar aanleiding van de geconstateerde 
omstandigheden.  
 

http://www.cbho.nl/


  

 

Studentenstatuut Van Hall Larenstein  
 

15 van 26  

 
6.6 Ombudspersoon 

Een betrokkene kan een klacht indienen bij het loket voor klachten en geschillen, maar kan er ook voor 
kiezen zich direct te wenden tot de ombudspersoon. De ombudspersoon is een onafhankelijke 
functionaris en is er zowel voor studenten als voor personeelsleden. Een klacht kan worden ingediend in 
situaties waarin een student door een gedraging of een nalaten van een werknemer of een orgaan van 
Van Hall Larenstein in zijn belang wordt getroffen, maar waartegen geen bezwaar- of beroepsprocedure 
openstaat. 
In eerste instantie zal de ombudspersoon proberen via overleg of bemiddeling tot een oplossing te 
komen. Als dat niet lukt, kan een officiële klacht worden ingediend. Naar aanleiding van een klacht doet 
de ombudspersoon een uitspraak. Deze uitspraak is juridisch niet afdwingbaar. Ook staat er geen beroep 
open bij de rechter. De ombudspersoon kan in voorkomende gevallen aanbevelingen doen aan het 
bevoegd gezag. Ook deze aanbevelingen zijn niet bindend. 
De werkzaamheden van de ombudspersoon en de manier waarop een klacht kan worden ingediend, zijn 
geregeld in het Reglement ombudsman personeel en studenten Van Hall Larenstein. 
Meer informatie over de bereikbaarheid van de ombudspersoon is te vinden op Studentnet. 
Indien betrokkene het niet eens is met de wijze van klachtenafhandeling door tussenkomst van de 
ombudspersoon van Van Hall Larenstein kan de betrokkene de klacht voorleggen aan de Nationale 
ombudsman (www.nationaleombudsman.nl). 
 
 

6.7 Privacy 
In aansluiting bij en in aanvulling op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Van 
Hall Larenstein een Reglement omgaan met persoonsgegevens vastgesteld ten behoeve van de 
bescherming van de persoonsgegevens van (aankomende) studenten, alumni en medewerkers. In dit 
reglement is overeenkomstig de AVG geregeld aan welke criteria moet worden voldaan wanneer Van Hall 
Larenstein persoonsgegevens verwerkt. Ook is omschreven welke rechten personen hebben van wie de 
persoonsgegevens worden verwerkt. 
Van Hall Larenstein verwerkt persoonsgegevens van (aankomende) studenten en alumni voor de 
uitvoering van een wettelijke plicht, alsmede ten behoeve van een goede bedrijfsvoering. 
De verwerking van de persoonsgegevens van studenten geschiedt voor:  

 het verstrekken van toegang door middel van het Local area Netwerk (LAN) vanaf door Van Hall 
Larenstein beheerde apparaten van waaraf geautoriseerde toegang tot (diensten van) het Van Hall 
Larenstein netwerk verkregen kan worden. 

 het verstrekken van toegang door middel van het Wireless Local area Netwerk (WLAN) vanaf NIET 
door Van Hall Larenstein beheerde apparaten (studenten Smartphones, Laptops, etc ) van waaraf 
geautoriseerde toegang tot (diensten van) het Van Hall Larenstein netwerk verkregen kan worden of 
toegang tot Internet. 

 de organisatie of het geven van het onderwijs (inclusief de evaluatie en bevordering van de kwaliteit 
daarvan), de begeleiding van studenten of het geven van studieadviezen; 

 het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen; 

 het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, college- en examengelden en bijdragen 
of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten, waaronder begrepen het in 
handen van derden stellen van vorderingen;  

 het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van de accountantscontrole;  

 de uitvoering of toepassing van een andere wet (zoals de WHW). 
 
Het gaat hierbij om persoonlijke gegevens. Van Hall Larenstein verwerkt de volgende gegevens: 
a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, 

telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, bank- en 
girorekeningnummer van de betrokkene, een pasfoto en eventueel overlijdensdatum; 

b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a, waaronder het 
studentnummer en het correspondentienummer OC&W/DUO; 

c. nationaliteit en geboorteplaats en -land, eventueel ook van ouders; 
d. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van de betrokkene; 

http://www.nationaleombudsman.nl/
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e. gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de betrokkene; 
f. gegevens over de aard (bijvoorbeeld voltijd, deeltijd of duaal onderwijs) en het verloop van het 

onderwijs, over behaalde studieresultaten, beëindiging inschrijving, data van behaalde 
getuigschriften en (al dan niet bindende) studieadviezen; 

g. gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs (inclusief de evaluatie en bevordering van 
de kwaliteit daarvan) en het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen; 

h. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, college- en 
examengelden en bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten; 

i. school van herkomst van de student, vooropleiding, vakkenpakketten; 
 
De persoonsgegevens zijn buiten de betrokkene slechts toegankelijk voor die medewerkers van de 
hogeschool die daar uit hoofde van hun functie over moeten kunnen beschikken.  
 
In het kader van de begeleiding van een student door het studentendecanaat kan een apart dossier 
worden aangelegd. Dit dossier wordt onderhouden en bewaard door de decanen. Gegevens van medische 
en persoonlijke aard die van belang zijn voor het leerproces kunnen alleen met expliciete toestemming 
van de student worden opgenomen in het dossier. 
 
Studieloopbaanbegeleiders kunnen eveneens de een dossier aanmaken waarin zij gemaakte afspraken En 
dergelijke met studenten kunnen vastleggen.  
 
In het kader van een aanvraag door de student op grond van de Regeling profileringfonds Van Hall 
Larenstein op grond van bijzondere omstandigheden, kan een apart dossier worden aangelegd door de 
examencommissie van de opleiding waar de student staat ingeschreven. Gegevens van medische en 
persoonlijke aard die van belang zijn voor een mogelijk besluit op grond van de Regeling profileringsfonds 
Van Hall Larenstein kunnen alleen met expliciete toestemming van de student worden opgenomen in het 
dossier. 
 
In het belang van een goede aansluiting tussen de vooropleiding en de opleiding aan de hogeschool, 
kunnen studieresultaten van de student vertrouwelijk worden verstrekt aan de decaan van de 
vooropleiding. De student heeft daarvoor dan expliciet toestemming gegeven bij de inschrijving via 
Studielink of op een andere wijze. 
 
Van Hall Larenstein verstrekt persoonsgegevens aan derden zoals waaronder de Dienst Uitvoering 
Onderwijs, overheidsinstellingen, stagebedrijven/organisaties, studentenwoningcorporaties en overige 
derden voor zover verstrekking voortvloeit uit het doel van de gegevensverwerking, wordt vereist 
ingevolge een wettelijk voorschrift, noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de 
betrokkene partij is. Bereikbaarheidsgegevens van studenten (zoals een e-mailadres, niet zijnde het privé 
e-mailadres) zijn voor medestudenten beschikbaar, tenzij de student daartegen bezwaar maakt. Na 
expliciete toestemming van de studenten worden gegevens verstrekt aan studie- en 
studentenverenigingen.  
 
Niet tot individuele personen herleidbare gegevens kunnen worden verstrekt aan het Centraal Bureau 
voor de Statistiek, aan de Vereniging Hogescholen en aan andere instanties voor wetenschappelijke en 
statistische doeleinden.  
 
De hogeschool kent een functionaris voor de gegevensbescherming als bedoeld in de AVG.  
 
Bij de verwerking van de persoonsgegevens neemt Van Hall Larenstein de beginselen zoals opgenomen in 
de privacywetgeving in acht. Zo vindt de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en 
transparant plaats. Persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt voor welbepaalde, 
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Daarbij gaat Van Hall Larenstein uit van 
minimale gegevensverwerking; de verwerking is voor het doel toereikend en ter zake dienend. Van Hall 
Larenstein neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens correct en actueel zijn, 
daarbij worden de gegevens liet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. Indien 
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de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, worden zij vernietigd of gewist. Tenslotte zorgt Van Hall 
Larenstein ervoor dat de persoonsgegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde en onrechtmatige 
verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.  
 
De gegevens worden in het computersysteem opgeslagen en soms (ook) geheel of gedeeltelijk op papier. 
De gegevens die per computer worden geregistreerd worden bewaard in het 
studenteninformatiesysteem en daarmee samenhangende systemen.  
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7 Studentenvoorzieningen en faciliteiten 
 

7.1 Algemene inleiding 
Iedereen die staat ingeschreven als student heeft recht op de hierna genoemde voorzieningen en 
faciliteiten. Het College van Bestuur is belast met het algemeen beleid ten aanzien van de voorzieningen 
en faciliteiten.  
 
 

7.2 Kosten van excursies, werkweken 
Elke opleiding heeft de mogelijkheid excursies, werkweken et cetera als onderdeel van het 
onderwijsprogramma op te nemen. De opleiding kan deze activiteiten al dan niet verplicht stellen. Voor 
de kosten verbonden aan dergelijke activiteiten gelden de volgende regels: 
a. daar waar excursies, werkweken et cetera een verplicht onderdeel zijn van de opleiding zijn er twee 

opties: 

 de opleiding betaalt de reis- en verblijfkosten. De student draagt bij in de kosten van 
levensonderhoud. Vooraf wordt een bedrag voor de kosten van levensonderhoud afgesproken 
van maximaal € 15, - per dag; 

 de kosten worden doorberekend aan de student, maar de opleiding biedt daarnaast een 
vervangende opdracht die de student kan doen in plaats van de verplichte excursie. 

b. daar waar excursies, praktijkopdrachten, werkweken et cetera geen verplicht onderdeel zijn van de 
opleiding geldt dat de student vrij is om te kiezen of hij of zij al dan niet deelneemt. Indien een 
student deelneemt, dient de student de kosten hiervoor ook zelf te dragen. 

 
 

7.3 Verzekeringen 
 
Van Hall Larenstein heeft voor al haar studenten verzekeringen afgesloten. Hieronder is een overzicht te 
vinden van de verzekeringen die voor studenten zijn afgesloten. In sommige gevallen is het voor 
studenten aan te raden om een aanvullende IPS verzekering af te sluiten. Meer informatie over de 
genoemde verzekeringen en informatie over het melden van schade is te vinden op Studentnet. 
 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Van Hall Larenstein heeft voor al haar  studenten een algemene aansprakelijkheidsverzekering met 
gemaximeerde verzekerde bedragen afgesloten. Het verzekeringsgebied is de hele wereld (USA en 
Canada onder voorwaarden). 
Voor studenten dekt de verzekering de wettelijke aansprakelijkheid ontstaan tijdens studieactiviteiten 
voor schade aan zaken/personen en de financiële gevolgen daarvan. Afhankelijk van de soort schade is er 
een eigen risico van toepassing. 
Van Hall Larenstein verzekert geen studenten voor molest (schade veroorzaakt door of ontstaan uit 
gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij) als zij in 
risicogebieden verblijven zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de directeur). 
 
Collectieve ongevallenverzekering 
Voor  studenten van Van Hall Larenstein is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze geldt 
voor alle (tijdelijke) medewerkers, studenten, vrijwilligers en stagiaires. De verzekering met 
werelddekking is uitsluitend van kracht tijdens de schooluren c.q. evenementen in schoolverband en wel: 

 Voor de studenten gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan (al dan niet op afstand) van 
docenten en/of hulpkrachten en tijdens stages en/of studieprojecten in het binnenland en 
buitenland; 

 Voor stagiairs tijdens de uitoefening van hun functie c.q. bij de vervulling van de hen opgedragen 
taak; 

 Voor studenten gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school, respectievelijk van huis of 
school naar een andere door de schoolleiding of docent aangegeven plaats en terug. 

 
Meer informatie over het dekkingsoverzicht is te vinden op Studentnet. 
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Doorlopende reisverzekering 
Van Hall Larenstein heeft voor haar studenten een doorlopende reisverzekering afgesloten. 
De verzekering biedt dekking over de gehele wereld (ook in Nederland), voor alle (school)reizen en 
excursies die door de school georganiseerd worden, gedurende het gehele jaar. Tevens is er dekking 
tijdens stage en projecten in het buitenland. De maximale duur is 180 dagen. Voor studenten geldt dat er 
sprake moet zijn van begeleiding (al dan niet op afstand) door (gast)docenten van Van Hall Larenstein. De 
verzekering geldt niet voor privé-reizen die al dan niet aansluitend op een stage of project worden 
gemaakt. In dat geval wordt voor studenten een IPS verzekering aangeraden. 
Het beoefenen van gevaarlijke sporten tijdens een schoolreis is meeverzekerd. Er moet in een dergelijk 
geval wel sprake zijn van deskundige begeleiding. 
Meer informatie over het dekkingsoverzicht is te vinden op Studentnet. In sommige gevallen is een eigen 
risico van toepassing. 
 
Annuleringsverzekering 
Van Hall Larenstein heeft geen annuleringsverzekering afgesloten. 
 
Langdurig verblijf in het buitenland en risicovolle gebieden 
Studenten dienen in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij langdurig verblijf in het buitenland en bij reizen 
naar risicovolle gebieden, vooraf contact op te nemen met de directeur van het onderwijsdomein.  
 
 
 
 
 

7.4 Verzuim lessen en toetsen vanwege MR-werkzaamheden 

 Wegens deelname aan bijeenkomsten van de MR kunnen, na overleg met de desbetreffende docent, 
onderdelen van het onderwijsprogramma (colleges en practica) verzuimd worden en eventueel op 
een later moment worden ingehaald. De docent biedt, indien nodig, in dat geval vervangend 
onderwijs aan. 

 Een student die wegens een bijeenkomst van de MR een toets verzuimt, kan bij de examencommissie 
een verzoek indienen voor een extra toetskans. Verzuim gedurende een stageperiode wegens MR-
bijeenkomsten kan uitsluitend plaatsvinden na overleg met de stagecoördinator en/of met 
instemming van de begeleidende docent(en) en de stagebiedende instantie. 

 
 

7.5 Service Point 
Op beide locaties van Van Hall Larenstein  is een Service Point aanwezig.  Bij het Service Point kunnen 
studenten terecht met diverse vragen over administratieve zaken. Dit kunnen vragen zijn over roosters, 
stages, roosters, uitschrijving, het studenteninformatiesysteem, inschrijving voor toetsen of over het 
collegegeld. Ook kunnen studenten hier een afspraak maken met een van de studentendecanen. Verder 
helpt het Service Point bij storingen van de studentenkaart. 
 
 
De Service Points bevinden zich  op beide locaties in de centrale hal naast de receptie. De Service Points 
zijn bereikbaar via mail: servicepoint@hvhl.nl 
 
 
 

7.6 Studentendecanen  
Van Hall Larenstein heeft op elke locatie studentendecanen. Studentendecanen begeleiden studenten 
onder meer in geval van studievertraging en persoonlijke omstandigheden, zoals het studeren met een 
functiebeperking, ziekte, persoonlijke problemen, beroepszaken, het combineren van een studie met 
topsportactviteiten en bij financiële problemen. Studentendecanen hebben per locatie een sociaal 
netwerk en kunnen informatie geven over psychologen en andere hulpverleners in de regio. 

mailto:servicepoint@hvhl.nl
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Studentendecanen hebben een onafhankelijke positie binnen de hogeschool en de gesprekken zijn 
vertrouwelijk. Meer informatie over het decanaat is te vinden op Studentnet.  
 
 

7.7 Studieloopbaanbegeleiders 
Studieloopbaanbegeleiders zijn het eerste aanspreekpunt voor studenten binnen de opleiding. Zij geven 
studenten persoonlijke begeleiding bij het (leren) studeren en bij de oriëntatie op hun loopbaan als 
professional. Student en studieloopbaanbegeleider overleggen hiervoor regelmatig. Bij alle gesprekken 
vormen de persoonlijke talenten, interesses, situatie en ambities van de student het uitgangspunt. Het 
bespreken van de studievoortgang en de loopbaan zijn een belangrijk onderdeel ervan. In de gesprekken 
worden onder andere studenten met (studie)problemen gesignaleerd, ondersteund en eventueel 
doorverwezen naar het studentendecanaat. 
 

7.8 Mediatheek  
Op beide locaties van de Van Hall Larenstein is een mediatheek aanwezig. Alle informatie over de 
mediatheken is te vinden op de site:  www.greeni.nl 
 
 

7.9 ICT helpdesk 
Vragen en problemen op het gebied van ICT kunnen worden gemeld in het systeem Topdesk. Alle vragen 
en problemen gemeld in dit systeem worden beantwoord door de ICT-specialisten. Daarnaast kan contact 
worden opgenomen met de ICT helpdesk. Deze is telefonisch bereikbaar op nummer 058 284 6394 in 
Leeuwarden en in Velp op nummer 026 369 5510.  
 
 

7.10 Studentenhuisvesting  
Het vinden van geschikte huisvesting en het huren van woonruimte behoort tot de eigen 
verantwoordelijkheid van de student. Hieronder wordt informatie gegeven over mogelijke manieren voor 
het vinden van huisvesting op de verschillende locaties. 
In Leeuwarden kunnen studenten voor tips over het vinden van huisvesting en voor het lezen en plaatsen 
van kleine advertenties terecht bij Leeuwarden Studiestad, via www.leeuwardenstudiestad.nl. Ook is 
informatie te vinden op de site van kamerbemiddeling Nederland www.kamerleeuwarden.nl.  
Informatie over het huren van een kamer in Velp en Arnhem en omstreken is te vinden op de website 
www.studentinarnhem.nl. 

 
 

7.11 Studentenverenigingen  
Van Hall Larenstein kent een aantal studentenverenigingen die verbonden zijn aan de hogeschool en zich 
uitsluitend richten op studenten van Van Hall Larenstein. In Velp zijn dat de studentenverenigingen 
Arboricultura en Quercus en in Leeuwarden is dat Osiris. Meer informatie over de activiteiten die deze 
verenigingen organiseren is te vinden op de websites van de verenigingen.Daarnaast zijn er in 
Leeuwarden en Arnhem verscheidene studentenverenigingen actief die niet verbonden zijn aan Van Hall 
Larenstein, maar zich richten op alle studenten in Leeuwarden of in Arnhem en omgeving.  
 

 
7.12 Studieverenigingen  

Binnen Van Hall Larenstein zijn er verschillende studieverenigingen. Zij richten zich met hun activiteiten 
op de studenten van een opleiding van Van Hall Larenstein.  
 
 

7.13 Contacten met alumni 
Van Hall Larenstein wil als instelling goede relaties onderhouden met haar ongeveer 33.000 Nederlandse 
en internationale alumni. Alumni zijn een belangrijke bron van informatie en helpen Van Hall Larenstein 
het onderwijs beroepsgericht vorm te geven. Alumni zijn lid van werkveldadviescommissies, faciliteren 

http://www.greeni.nl/
http://www.leeuwardenstudiestad.nl/
http://www.kamerleeuwarden.nl/
http://www.studentinarnhem.nl/
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excursies en geven gastlessen. In samenwerking met de alumniverenigingen en alumni organiseert Van 
Hall Larenstein om- en bijscholingsmogelijkheden, trainingen en cursussen voor alumni.  
Ongeveer anderhalf jaar na afstuderen vraagt Van Hall Larenstein afgestudeerden eenmalig hun 
medewerking aan de HBO-Monitor. Het doel is de tevredenheid over de gevolgde opleiding in beeld te 
brengen.  
 
 

7.14 Studentensport  
Voor studenten van Van Hall Larenstein zijn er mogelijkheden om te sporten tegen een gereduceerd 
tarief. Er zijn speciale sportkaarten te koop waardoor de mogelijkheid bestaat het hele jaar verschillende 
sporten te beoefenen tegen een gereduceerd tarief.  
In Leeuwarden kunnen studenten via Leeuwarden Studiestad een sportpas aanvragen. Meer informatie 
over Leeuwarden studiestad en de sportpas is te vinden op Studentnet en op 
www.leeuwardenstudiestad.nl. 
In Velp gaat dit via een studentensportkaart. Meer informatie hierover is te vinden op het Studentnet. 
Studenten in Velp kunnen in Velp en Arnhem sporten. 

 
 

7.15 Studentenpastoraat 
In diverse hbo- en universiteitssteden zijn studentenpastoraten gevestigd die verschillende activiteiten 
organiseren zoals lezingen, cursussen, excursies en kerkdiensten. Verder biedt het studentenpastoraat de 
mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek met een studentenpastor en organiseert het vaak sociale 
activiteiten. 
Studenten in Leeuwarden kunnen terecht bij het pastoraat Expect. Meer informatie is te vinden op de 
website www.expect-leeuwarden.nl. 
Voor studenten in Velp is het Arnhems studentenpastoraat (ASP) beschikbaar. Kijk hiervoor op 
www.studentenpastoraat-arnhem.nl.  

  
 

http://www.leeuwardenstudiestad.nl/
http://www.expect-leeuwarden.nl/
http://www.studentenpastoraat-arnhem.nl/
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8 Gedragsregels en voorschriften 
 

8.1 Inleiding 
Ter handhaving van de goede gang van zaken binnen de locaties van Van Hall Larenstein gelden huisregels 
en nadere voorschriften die in dit hoofdstuk zijn weergegeven. Bij overtreding van de voorschriften kan 
het College van Bestuur maatregelen treffen zoals hierna omschreven. De instelling sluit iedere 
aansprakelijkheid uit voor de schade die de student lijdt doordat deze de voorschriften overtreedt en op 
grond daarvan wordt getroffen door ordemaatregelen. 
 
 

8.2 Huisregels en ordemaatregelen/procedure 
1. Het College van Bestuur kan voorschriften geven en maatregelen nemen met betrekking tot de goede 

gang van zaken in de gebouwen en op de terreinen van de instelling (artikel 7.57h WHW). Ook 
wanneer de student in het kader van zijn studie activiteiten verricht georganiseerd door de 
hogeschool waarbij hij of zij elders verblijft (zoals excursies en introductiebijeenkomsten), dient hij of 
zij zich te houden aan de voorschriften van het College van Bestuur. Deze voorschriften zijn in dit 
hoofdstuk omschreven. Ook op andere wijze kan het College van Bestuur aanwijzingen of 
voorschriften geven. 

2. De in lid 1 bedoelde maatregelen kunnen inhouden een waarschuwing, berisping, gehele of 
gedeeltelijke ontzegging van de toegang tot de gebouwen en terreinen van de instelling voor de tijd 
van ten hoogste een jaar, of de inschrijving gedurende eenzelfde periode beëindigen. Bij wijze van 
voorlopige voorziening kan het College van Bestuur een student de toegang tot gebouwen en 
terreinen ontzeggen voor een periode van maximaal drie weken na de overtreding. 

3. Het College van Bestuur kan de student de toegang tot de instelling definitief ontzeggen of zijn 
inschrijving beëindigen, als deze de voorschriften bedoeld in lid 1 overtreedt en: 

 ernstige overlast binnen de gebouwen en terreinen van de instelling heeft veroorzaakt en deze 
overlast ook na aanmaning door of namens het College van Bestuur niet heeft gestaakt; 

 in het kader van zijn studie tijdens door de hogeschool georganiseerde activiteiten elders ernstige 
overlast heeft veroorzaakt en deze overlast ook na aanmaning door of namens het College van 
Bestuur niet heeft gestaakt,  

4. Indien het College van Bestuur voornemens is tot het nemen van een maatregel als bedoeld in lid 2 of 
3 wordt dit aan de betrokkene bij schriftelijk gemotiveerd besluit medegedeeld. 

5. De student kan tegen deze beslissing binnen zes weken schriftelijk bezwaar aantekenen bij het 
College van Bestuur door het bezwaar schriftelijk in te dienen bij het loket voor klachten en 
geschillen. In het kader van de bezwaarprocedure stelt het College van Bestuur de betrokkene in de 
gelegenheid om te worden gehoord. Naar aanleiding van het bezwaar heroverweegt het College van 
Bestuur het besluit en neemt een beslissing op bezwaar. Meer informatie over de bezwaarprocedure 
is te vinden in hoofdstuk 6 van het studentenstatuut en in het Reglement voor het college van beroep 
voor studenten Van Hall Larenstein . 

6. Tegen de beslissing op het bezwaarschrift als bedoeld in lid 5 kan de student in beroep gaan bij het 
college van beroep voor het hoger onderwijs (artikel 7.64 en 7.66 WHW). 

 
 

8.3 Gebouwen 

 Informatie over de openingstijden van de verschillende gebouwen is te vinden op Studentnet. 
Daarnaast zijn de openingstijden te vinden bij de entrees van de gebouwen. 

 De gebouwen zijn gesloten op zondag, tijdens feestdagen en tijdens de vakanties indien dit op de 
onderwijskalender vermeld staat. 

 Het College van Bestuur kan bepalen dat delen van het gebouw niet voor studenten toegankelijk zijn. 

 Het College van Bestuur kan bepalen dat het gebouw buiten de normale openingstijden voor 
studenten geopend is. 

 Het is een ieders verantwoordelijkheid dat de leslokalen en andere ruimtes in school netjes en schoon 
worden achtergelaten. In de leslokalen en andere ruimtes wordt geen afval achtergelaten. 

 Indien de kantines of andere verblijfsruimten voor studenten tijdelijk door anderen (mede)gebruikt 
worden, wordt hiervan tijdig mededeling aan de studenten gedaan onder vermelding van de reden. 
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 Als er meubilair in andere opstelling wordt geplaatst of uit andere ruimten wordt gehaald, dient dit 
meubilair te worden teruggezet. 

 Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen in de gebouwen. Indien het meenemen van dieren 
absoluut noodzakelijk is, (bijvoorbeeld voor een practicum) is het mogelijk om een ontheffing aan te 
vragen. Een ontheffing dient te worden aangevraagd bij de  directeur van de opleiding die de student 
volgt 

 In de kantine worden dienbladen en serviesgoed na gebruik geplaatst in de afruimwagens of daarvoor 
bestemde kasten die in de kantine staan opgesteld. Het afval wordt in de daarvoor aanwezige 
afvalbakken gedeponeerd. De tafels dienen opgeruimd te worden achtergelaten. 

 
 

8.4 Parkeren 
Parkeren is alleen toegestaan in de vakken van de parkeerplaatsen. Fietsen mogen alleen gestald worden 
in de daarvoor bestemde fietsenstallingen. Als foutparkeren overlast veroorzaakt of gevaar oplevert voor 
de school kan het College van Bestuur opdracht geven de auto te laten verwijderen door een sleepbedrijf. 
De kosten worden in rekening gebracht van de foutparkeerder. Het College van Bestuur kan ook opdracht 
geven fietsen te laten verwijderen. Het College van Bestuur is niet verantwoordelijk voor schade aan 
auto’s of fietsen. 
 
 

8.5 Netwerkvoorzieningen en netwerkgebruik 
Het gebruik van internet en e-mail is voor de studenten binnen Van Hall Larenstein noodzakelijk voor hun 
studie. Ten behoeve van het onderwijs wordt aan studenten een e-mailaccount beschikbaar gesteld. 
Studenten zijn verplicht dit account geregeld te raadplegen.  
Het is de bedoeling dat internet en e-mail voor studiedoeleinden worden gebruikt. Beperkt persoonlijk 
gebruik van de voorzieningen is toegestaan mits dit niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden en 
dit geen verboden gebruik betreft. 
Binnen Van Hall Larenstein is het onder meer verboden pornografische, racistische, discriminerende, tot 
haat aanzettende of beledigende sites te bezoeken of e-mail van een dergelijke inhoud te verzenden. Het 
is niet toegestaan om de naam van Van Hall Larenstein op publieke sites negatief te gebruiken. 
Commercieel gebruik van de voorzieningen is niet toegestaan. Van de gebruikers wordt verwacht dat zij 
ervoor zorgen dat zij het netwerksysteem niet ontregelen door onzorgvuldig gebruik van wachtwoorden 
of onvoldoende alert te zijn op virussen. 
De netwerkbeheerder controleert het juiste gebruik van e-mail en internet en heeft hiertoe bepaalde 
bevoegdheden.Bij het uitoefenen van controlewerkzaamheden zal de privacy van studenten worden 
beschermd en zullen de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokken studenten in acht worden 
genomen. 
 

8.6 Adreswijziging 
Studenten die zijn ingeschreven dienen wijzigingen in het correspondentieadres tijdig en schriftelijk met 
vermelding van de ingangsdatum van het nieuwe adres via Studielink door te geven.  
Van Hall Larenstein aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of niet juist voldoen 
aan deze verplichting. 
 
 

8.7 Auteursrecht - afstudeerverslagen 
Afstudeerwerkstukken kunnen na beoordeling door de opleiding worden opgenomen in Green-I, de 
repository van de hogeschool; De HBO-Kennisbank, een gratis toegankelijke databank waar de beste 
publicaties van alle Nederlandse hogescholen worden verzameld en op Groen Kennisnet, een kennisbank 
op gebied van voedsel en groen. 
Omdat de student auteursrechthebbende is, wordt via een toestemmingsformulier gevraagd of de 
student akkoord gaat met opname van het afstudeerverslag in de digitale kennisbanken 
 
Wanneer een student in het kader van een afstudeeropdracht of een stage nieuwe methodes/zaken et 
cetera ontwikkelt of uitvindt dan ligt het intellectuele eigendom bij de opdrachtgevende organisatie 
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8.8 Kleding 
Het is niet toegestaan binnen de gebouwen bij colleges, werkgroepen, practica of andere vormen van 
onderwijs gezichtsbedekkende kledingstukken of attributen te dragen die de non-verbale communicatie 
tussen de docent en de student of tussen de studenten onderlingernstig beperken. Het is bovendien niet 
toegestaan om bij het afleggen van een examen of toetsen of bij het betreden van of zich bevinden in een 
gebouw gezichtsbedekkende kledingstukken of attributen te dragen voor zover deze het vaststellen van 
de identiteit van betrokkene ernstig belemmeren. Dit verbod geldt niet indien het dragen van 
gezichtsbedekkende kleding noodzakelijk is voor de veiligheid, de gezondheid of voor tijdelijke culturele 
activiteiten. 
 
 

8.9 Geluids- of beeldopnamen 
Het is niet toegestaan om zonder overleg met de docent geluids- of beeldopnamen te maken van colleges 
en gesprekken met medewerkers. Alleen wanneer de docent voorafgaand aan het college toestemming 
geeft of wanneer de medewerker voorafgaand aan een gesprek toestemming geeft, is het maken van 
opnamen toegestaan. Een student die het maken van opnames als studiefaciliteit toegekend heeft 
gekregen, dient dit vooraf aan de docent te melden. 
 
 

8.10 Verkoop goederen 
Het is zonder toestemming van het College van Bestuur of een directeur niet toegestaan producten te 
verkopen binnen de gebouwen en op de terreinen van Van Hall Larenstein.  
 
 

8.11 Arbeidsomstandigheden (arbo) 
Het College van Bestuur stelt met instemming van de medezeggenschapsraad regels vast op het gebied 
van de arbeidsomstandigheden en het milieu (artikel 10.20 onder f WHW). 
Dit betreft onder andere de rechten en plichten van studenten (en personeel) betreffende veiligheid, 
gezondheid en welzijn binnen de instelling, zoals opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet.  
Tot de rechten van de studenten behoren in ieder geval: 

 recht op voorlichting en scholing over de risico’s die met het werk en de studie te maken hebben en 
over de maatregelen ter voorkoming of beperking hiervan; 

 recht op informatie over veiligheidsvoorzieningen en beschermingsmiddelen; 

 recht op het melden van knelpunten bij docenten, leidinggevenden of de leden van de 
Arbocommissie. 

 
Tot de plichten behoren in ieder geval: 

 de plicht om in werk en studie voorzichtig te handelen; 

 de plicht om zich op de hoogte te stellen van de veiligheidsvoorschriften die betrekking hebben op 
werk en studie; 

 de plicht om onveilige en ongezonde situaties onmiddellijk ter kennis te brengen van de 
verantwoordelijke; 

 de plicht om beschikbare veiligheidsvoorzieningen op de juiste wijze te gebruiken en de verplichte 
beschermingsmiddelen te dragen of toe te passen. 

 
 

8.12 Het bedrijfshulpverleningsplan, BHV. 
In het bedrijfshulpverleningsplan is aangegeven hoe te handelen bij een calamiteit, zoals ongevallen en 
brand en beschrijft daarnaast procedures voor ontruiming van het gebouw. Het plan ligt onder andere ter 
inzage bij de receptie en in de Mediatheek.  
 
Hoofdpunten: 
Intern alarmnummer 058 284 6112 voor Leeuwarden  en 026 369 5555 voor Velp 
 
Hoe te handelen als de sirene klinkt. 
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 Beëindig de werkzaamheden; 

 Neem jas en tas mee; 

 Sluit de deuren; 

 Volg instructie van de bhv’er (oranje hesjes) op en verlaat het gebouw; 

 Gebruik nooit een lift. 
 
Hoe te handelen bij een ongeval. 

 Laat het slachtoffer niet alleen; 

 Zorg dat iemand een bhv’er waarschuwt via het interne alarmnummer; 

 Meld de bhv’er wie u bent, wat er aan de hand is, waar je bent (de locatie staat op de plattegrond 
bij de brandhaspel). 

 
Hoe te handelen bij brand. 

 Bij een kleine brand, (b.v. prullenbak) probeer deze te blussen; 

 Bij een grotere brand, sla het ruitje van een brandmelder in; 

 Bel het interne alarmnummer; 

 Volg instructies van de bhv’er (oranje hesjes) op en verlaat het gebouw; 

 Gebruik nooit een lift.  
 
 

8.13 Practica 

 Bij practica kunnen uit veiligheidsoverwegingen eisen gesteld worden aan kleding, schoeisel en 
haardracht van de deelnemers. Medewerkers hebben de opdracht om studenten die niet aan deze 
eisen voldoen de toegang tot het practicum te ontzeggen. 

 Deelnemers aan practica dienen zich voldoende voorbereid te hebben op de experimenten om deze 
zonder onnodig risico uit te kunnen voeren, dit ter beoordeling van de docenten. 

 Aanwijzingen van medewerkers met betrekking tot veiligheid, hygiëne, gezondheid en milieu dienen 
direct te worden opgevolgd.  

 Wanneer het practicum wordt verzorgd door een externe instructeur in het kader van een 
leerwerkvoorziening dient de student de instructies met betrekking tot veiligheid, hygiëne, 
gezondheid en milieu van deze instructeur op te volgen  

 Voor practica waarin gewerkt wordt met dode en/of levende dieren is een protocol opgesteld. Dit 
protocol is te vinden op Studentnet onder het tabblad ‘Onderzoek’.  

 
8.13.1 Practicumregels 
Onder practicumruimten worden naast de diverse laboratoria de volgende ruimten verstaan: techniekhal, 
technologiehal, kassen, stallen en overige ruimten waarin practica kunnen  
worden gegeven. Voor het gebruik van practicumruimten en de daar aanwezige outillage gelden de 
onderstaande regels. De student wordt geacht op de hoogte te zijn van de voor dat practicum geldende 
gedrags- en veiligheidsregels. De student behoort zich conform deze regels te gedragen. De docent is niet 
verantwoordelijk voor de student die zich tegen beter weten in en ondanks het te vorderen toezicht van 
de docent en/of assistent niet houdt aan de practicumregels of de gedrags- en veiligheidsregels. 
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1. Verantwoordelijk 

 Het dagelijks toezicht op de practicumruimten en het geven van onderwijs in de practicumruimten is 
door het instellingsbestuur opgedragen aan de betreffende docent en/of prakijkdocent. 

 De verantwoordelijkheid van de docent kan alleen worden overgedragen aan een praktijkdocent als 
deze laatste hiermee instemt. 

 De zaalbeheerder (in het algemeen de praktijkdocent) is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer 
van de practicumruimte en de aldaar aanwezige apparatuur. 

 
2. Werkzaamheden door studenten 
Het verrichten van practicumwerkzaamheden doorstudenten is slechts toegestaan: 

 in lesverband onder leiding van de docent en/of praktijkdocent die volgens het lesrooster 
verantwoordelijk is; 

 buiten lesverband onder direct toezicht van een van de docenten of praktijkdocenten. 
 
3. Werken zonder toezicht 
De docent en/of praktijkdocent kan een student toestemming verlenen om zonder direct toezicht 
werkzaamheden te verrichten onder de volgende voorwaarden: 

 de docent en/of praktijkdocent moet gezien de aard van de werkzaamheden en de vaardigheid van 
de student van mening zijn dat aan het "zonder direct toezicht" werken geen aanmerkelijk groter 
risico is verbonden dan wanneer dat werken in klassikaal verband zou plaatsvinden; 

 de student mag nooit alleen in de practicumruimte werkzaam zijn. 
 
4. Werken zonder toezicht en toestemming is een overtreding 
De student die zonder toezicht, conform de voorwaarden genoemd in punt 3, in de practicumruimten 
werkzaam is, is in overtreding. Hij of zij is persoonlijk aansprakelijk voor eventueel aangerichte schade 
onverminderd de te nemen disciplinaire maatregelen als bedoeld in paragraaf 8.2 van het 
studentenstatuut bij constatering van de overtreding. 
 
5. Practica volgens lesrooster 
Practica volgens het lesrooster hebben voorrang boven andere werkzaamheden. 
 
6. Opruimen en het laten staan van opstellingen 
Studenten zijn verplicht gebruikte apparatuur, glaswerk en outillage in goede staat achter te laten en 
direct na het beëindigen van hun werkzaamheden het glaswerk en apparatuur op de daarvoor bestemde 
plaatsen terug te zetten. Proefopstellingen mogen alleen blijven staan indien de verantwoordelijke 
docent of assistent hiervoor toestemming heeft gegeven. Deze toestemming, de datum, naam van de 
student, het studentennummer en de aard van de proef moeten bij de opstelling worden aangegeven. 
Wanneer stoffen tijdelijk moeten worden opgeborgen gebeurt dit in overleg met de docent en/of 
assistent. 
 
7. Melden van schade 
Tijdens het practicum geconstateerde schade of defecten moeten onmiddellijk aan de verantwoordelijke 
docent of assistent worden gemeld. Bij nalatigheid kan de student persoonlijk voor de schade 
aansprakelijk worden gesteld. 
 
8. Onvoorzien 
In alle gevallen waarin de practicumregels niet voorzien beslist het College van Bestuur. 
          
 
 


