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Quickscan: Vertrouwenspersonen op hogeronderwijsinstellingen  
April 2022 
 
Goede bereikbaarheid en vindbaarheid van vertrouwenspersonen is essentieel om een veilige en open cultuur te creëren 
binnen een onderwijsinstelling. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is dan ook erg blij met het werk dat 
vertrouwenspersonen doen op de instellingen. Echter moeten de vertrouwenspersonen wel toegankelijk en vindbaar zijn op 
alle instellingen in het hoger onderwijs. Hierbij is het cruciaal dat de vertrouwenspersonen en hun contactgegevens op 
de website van onderwijsinstellingen staan vermeld. Studenten kunnen een grote drempel ervaren om een melding te 
maken van hun incident. Persoonlijke informatie over de vertrouwenspersoon zoals een foto en directe contactgegevens én 
informatie over het proces voor en na het melden van een incident zijn daarom cruciaal. Ter aanvulling op het onderzoek van 
ResearchNed naar de sociale veiligheid in het hoger onderwijs heeft het ISO geïnventariseerd in hoeverre hoger 
onderwijsinstellingen toegankelijke en vindbare informatie beschikbaar stellen over de vertrouwenspersoon van hun instelling. 

Verantwoording van inventarisatie 
Alle instellingen die aangesloten zijn bij de Universiteiten van Nederland of de Vereniging Hogescholen zijn bekeken. Er is gekeken hoe 
toegankelijk de informatie over de vertrouwenspersoon is en in hoeverre deze informatie compleet is. Elke website is geanalyseerd door in de zoekbalk op de 
hoofdpagina op het woord 'vertrouwenspersoon' te zoeken. Wanneer die zoekterm geen directe resultaten opleverde, zijn instellingen ingedeeld in de linker 
kolom. Wanneer er wel informatie vindbaar was maar deze informatie minimaal was, omdat er bijvoorbeeld geen contactgegevens waren te vinden of er 
meerdere kliks nodig waren om bij de juiste informatie te komen, zijn instellingen ingedeeld in de middelste tabel. De rechter tabel is een weergave van 
instellingen die voldoende vindbare informatie hebben. Echter betekent dit niet dat alle instellingen in de rechter kolom naar behoren informeren; ook deze 
instellingen maken niet altijd duidelijk hoe het meldproces eruitziet of verschaffen geen volledige, persoonlijke informatie over de vertrouwenspersoon.  

Onderstaande tabel betreft een inventarisatie op basis van de informatie die het ISO op 23 maart 2022 kon vinden. Pagina’s van instellingen die alleen 
bereikbaar zijn met een persoonlijk account zijn niet meegenomen in de analyse.  
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 Geen informatie vindbaar na 
eerste zoekterm over een 
vertrouwenspersoon 

Minimale informatie over de 
vertrouwenspersoon vindbaar en/of 
informatie lastig vindbaar  
 

Veel informatie over de 
vertrouwenspersoon en 
makkelijk vindbaar 

Hogescholen Aeres Hogeschool 

Avans Hogeschool 

Breda University of Applied Sciences 

De Kempel 

Design Acadamy Eindhoven 

Driestart Hogeschool 

HAN University of Applies Sciences 

Hanzehogeschool Groningen 

HAS Hogeschool 

Hogeschool Inholland 

Hogeschool iPabo 

Hogeschool KPZ 

Hogeschool Leiden 

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 

Hotelschool The Hague 

HZ University of Applies Sciences 

Iselinge Hogeschool 

Marnix Academie 

NHL Stenden hogeschool 

Thomas More Hogeschool 

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 

ArtEZ University of the Arts 

Christelijke Hogeschool Ede 

Codarts Rotterdam 

De Haagse Hogeschool 

Fontys Hogescholen 

Gerrit Rietveld Academie 

Hogeschool der Kunsten Den Haag 

Hogeschool Rotterdam 

Windesheim 

Hogeschool van Amsterdam 

Hogeschool Viaa 

Saxion 

Zuyd Hogeschool 

Universiteiten  University of Twente 

Universiteit Leiden 

Wageningen University 

Theologische Universiteit 

TU Eindhoven 

Maastricht University 

Radboud Universiteit 

Rijksuniversiteit Groningen 

TUDelft 

Erasmus University Rotterdam 

Vrije Universiteit 

Universiteit Utrecht 

Universiteit van Amsterdam 

Open Universiteit 

Tilburg University 


