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Integriteitscode Hogeschool Inholland 

 

 

Preambule 

Hogeschool Inholland wil met deze Integriteitscode aangeven welke rol het begrip integriteit binnen de hogeschool 

speelt. Deze code bevat geen geboden of verboden, maar biedt een handvat waarin wordt aangegeven welk 

gedrag wordt verstaan onder integriteit. In de geest van de code kunnen besluiten over integriteitsdilemma’s 

genomen worden. Hogeschool Inholland verwacht dat iedereen – bestuur, management, medewerkers, studenten 

en toezichthouders– de code naleeft: iedereen is aanspreekbaar op naleving. 

           

Integriteitscode Hogeschool Inholland  

Integriteit is een belangrijk kenmerk van de organisatie als geheel. Hogeschool Inholland is zich bij haar 

activiteiten bewust van haar verantwoordelijkheid naar medewerkers, studenten en de samenleving:   

 

Medewerkers: Hogeschool Inholland is een verantwoordelijke werkgever die haar medewerkers faciliteert en 

stimuleert. Van iedereen wordt verwacht dat hij/zij een bijdrage levert aan versterking van kwaliteit en 

professionele verbinding. Teams motiveren elkaar en houden elkaar scherp;     

Studenten: Hogeschool Inholland leidt verantwoordelijke beroepsbeoefenaren op. Hogeschool Inholland biedt 

meer  dan het aanreiken van kennis en vaardigheden, maar biedt vorming die sterk gerelateerd is aan de 

beroepscontext en die een substantieel en structureel onderdeel van het curriculum wordt’;  

Samenleving: Hogeschool Inholland zoekt samenwerking en verbinding. Hogeschool Inholland is meer dan een 

instituut op zich zelf, maar is in toenemende mate deelnemer aan een variëteit van samenwerkingsverbanden: een 

betrouwbare partner in een snel veranderende omgeving.    

 

De integriteitscode vormt de basis van Hogeschool Inholland en komt tot uiting in het handelen en gedrag van de 

organisatie, medewerkers en studenten.  

- Uitgangspunt is dat mensen gelijkwaardig zijn. Binnen Hogeschool Inholland heerst een klimaat waar 

open en respectvolle communicatie mogelijk is onder eerbiediging van een ieders levensbeschouwelijke 

of godsdienstige overtuiging. Elke vorm van ongelijke behandeling van medewerkers en studenten 

zonder objectieve en redelijke rechtvaardiging wordt afgewezen; 

- Hogeschool Inholland is een betrouwbare partner: openheid, eerlijkheid  en geloofwaardigheid zijn 

belangrijke kernbegrippen;  

- Hogeschool Inholland streeft naar een duurzame ontwikkeling van welvaart en welzijn en zet zich in voor  

een zorgvuldig beheer van grondstoffen, energie en middelen in haar bedrijfsvoering; 

- Hogeschool Inholland legt verantwoording af over de juiste besteding van publieke middelen en hanteert 

als uitgangspunt een sobere bedrijfsvoering; 

- Binnen Hogeschool Inholland dient vermenging van zakelijke en privébelangen of de schijn daarvan te 

worden vermeden. Het aannemen van giften die de zakelijke besluitvorming kunnen beïnvloeden, is niet 

toegestaan; 

- Binnen Hogeschool Inholland gaan medewerkers en studenten zorgvuldig om met hen verstrekte 

middelen; deze worden gebruikt voor het doel waarvoor zij bestemd zijn 



- Wet- en regelgeving en interne voorschriften en afspraken zijn bekend bij medewerkers en studenten en 

worden nageleefd.  

 

Tot besluit 

Deze integriteitscode  bevat de hoofdlijnen van de denk en handelwijze binnen Hogeschool Inholland.  Een 

Integriteitscode is echter meer dan vastgestelde tekst. Integriteit is een begrip dat verankerd zou moeten zijn in 

het denken en doen van de organisatie als geheel. Medewerkers en studenten zijn verantwoordelijk voor de juiste 

uitvoering van de code. Bestuurders, toezichthouders en management hebben hierin een bijzondere 

verantwoordelijkheid, die onder andere tot uitdrukking komt in voorbeeldgedrag.  

 

De integriteitscode wordt geconcretiseerd in een aantal regelingen en reglementen binnen Hogeschool Inholland 

waaronder: 

- Klokkenluidersregeling  

- Regeling vertrouwenspersonen 

- Reglement Hoor- en adviescommissie personeel Inholland   

- Klachtenregeling studenten (Studiegids art. 45 en 46) 

- Regeling studeren met een handicap of functiebeperking  

- Reglement Bruikleen apparatuur 

- Declaratiereglement 

- Treasurystatuut 

 

Daarnaast is externe regelgeving van toepassing, waaronder:  

- Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek 

-  Branchecode Govenrance van de HBO-raad   

- Cao HBO 

 

 

 

 

 


