
Integriteitsschending
Je hebt het vermoeden dat een medewerker in strijd met normen op het 
gebied van integriteit heeft gehandeld. Deze normen gaan alleen over 
belangenverstrengeling, onzorgvuldige omgang met bedrijfsmiddelen , 
vriendjespolitiek, aannemen van diensten of geschenken buiten de regels, 
corruptie/omkoping of misbruik van bevoegdheden, met geen ander doel 
dan een ander schade toe te brengen of met opzet lekken en/of en 
misbruiken van informatie.

Melder Meldpunt Integriteitsschending CvB/ RvT

Hogeschool Utrecht verwacht dat al haar medewerkers en studenten integer handelen. Mocht je in je werk of opleiding vragen of twijfels hebben 
op het gebied van integriteit, maak het bespreekbaar! Kom je er in onderling overleg niet uit, of behoort dit niet tot de mogelijkheden, dan kun je 
terecht bij een van de HU voorzieningen op het gebied van integriteit, voor advies of ondersteuning, of om een melding te doen of een klacht in te 
dienen. Onderstaande routekaart geeft in een versimpelde weergave de stappen weer die je als melder neemt voor de correcte afhandeling van 
jouw melding. Check altijd de volledige regeling via AskHu of via de website integriteit.hu.nl. 
 

Ongewenst gedrag
Je ervaart of bent getuige van ongewenst gedrag. Met ongewenst gedrag 
bedoelen we het bewust of onbewust kwetsen van een ander. Daaronder 
vallen in ieder geval grove pesterijen, verbaal, fysiek en psychisch geweld, 
racisme, uitingen van onverdraagzaamheid, radicalisme en extremisme, 
seksuele intimidatie, seksueel misbruik en andere vormen van inbreuk op de 
lichamelijke integriteit. Melder Klachtencommissie 

Ongewenst gedrag 

Wetenschappelijke Integriteit
Je vermoedt een misstand op het gebied van onderzoek. Bijvoorbeeld het 
vervalsen van onderzoeksdata of belangenverstrengeling.

Melder

Leidinggevende /docent/ 
SLB’er/decaan/vertrouwenspersoon

Klachtencommissie 
Wetenschappelijke 
integriteit

Regeling Misstand

Je vermoedt een maatschappelijke misstand. Het gaat hier om misstanden 
waarin het maatschappelijk belang in geding is, zoals schending van een 
wettelijk voorschrift, gevaar voor volksgezondheid, gevaar voor personen of 
aantasting van milieu. Melder Leidinggevende/hogere leidinggevende/ 

opleidingsmanager/vertrouwenspersoon/ 
HU loket

Externe instantie/Huis 
voor 
klokkenluiders/Inspectie 
van onderwijs

Privacy aspecten/datalekken
Je maakt je zorgen dat rechten omtrent privacy in het geding zijn of je hebt 
een vermoeden van een datalek. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging 
en  leidt mogelijk tot de vernietiging, het verlies, de wijziging, de 
ongeoorloofde verstrekking of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, 
opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens. Melder Privacy o�cer

Autoriteit 
persoonsgegevens

Vertrouwenspersoon  
Wetenschappelijke integriteit

Leidinggevende /docent/ 
SLB’er/decaan/vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon  

Functionaris gegevensbescherming

Raad van toezichtCommissie van 
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Ombudsman
Iedere medewerker van Hogeschool Utrecht heeft het recht om bij de 
ombudsman advies in te winnen en/of een klacht in te dienen en hem te 
verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een 
(bestuurs-)orgaan of een medewerker van Hogeschool Utrecht zich in een 
bepaalde aangelegenheid jegens de medewerker heeft gedragen. Melder Ombudsman

Leidinggevende/hogere leidinggevende/ 
opleidingsmanager/vertrouwenspersoon/ 
HU loket
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https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/hubreed/collegevanberoep/Reglementen/SiteAssets/Personeel.aspx
https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/hubreed/collegevanberoep/Reglementen/SiteAssets/Personeel.aspx
https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/hubreed/collegevanberoep/Reglementen/SiteAssets/Personeel.aspx
https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-items/Paginas/Wetenschappelijke-Integriteit.aspx
https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-items/Paginas/Privacy-Officer.aspx
https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-items/Paginas/Ombudsman.aspx

