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De HvA moest i.v.m. de coronapandemie, net als iedere onderwijsinstelling, overstappen 

naar digitaal onderwijs, maar dat betekent niet dat alles ook meteen soepel verloopt. Van 

de medewerkers die ik daarover gesproken heb gaf een aantal aan zich overbelast te 

voelen. Door thuiswerken was de context anders en werd een hogere werkdruk ervaren 

door het overschakelen naar digitaal onderwijs en afstandsonderwijs voor studenten en 

thuisonderwijs voor eigen kinderen. Alles digitaal moeten doen kost meer inspanning en 

daardoor is de kans op communicatieproblemen toegenomen. Vanaf maart 2020 ben ik zelf 

ook thuis gaan werken. Medewerkers kunnen overigens voor een afspraak sneller bij mij 

terecht, omdat zij geen reistijd hebben. 

Klachten die aan de ombudsman zijn voorgelegd werden echter niet veroorzaakt door 

coronamaatregelen en waren niet van andere aard dan in andere jaren. In het verslagjaar 

2020 zijn 38 zaken aan de ombudsman voorgelegd en is het aantal zaken toegenomen 

en meer dan vorig jaar, mede doordat het aantal verwijzingen naar de ombudsman is 

toegenomen. Alle zaken die aan de ombudsman werden voorgelegd bleken op zichzelf 

staande incidenten en er kan ook niet gesproken worden van een trend. 

De ombudsman staat in het klachtproces aan het eind van de keten. Veel medewerkers 

die bij de ombudsman komen hebben veel zelf geprobeerd. De meeste contacten waren 

adviesgesprekken en bemiddeling. 

Er zijn geen formele klachten ter beoordeling ingediend en alle zaken werden behandeld met 

advies en bemiddeling. De ombudsman heeft in 10 zaken ombudsbemiddeling toegepast 

en dit heeft in alle gevallen tot een oplossing geleid. Er blijft een categorie medewerkers 

die geen bemiddeling vraagt. Dat is jammer want de ombudsman kan dan geen hoor 

en wederhoor plegen en kan dus niet vaststellen of het ook zo gelopen is, terwijl een 

medewerker soms wel verwacht om dat te horen en dat de ombudsman in actie komt. Er is 

ook een categorie medewerkers die heel goed zelf met advies het probleem oplost, maar als 

dat niet lukt kan bemiddeling een goede manier zijn om het probleem tot een oplossing te 

brengen. 

Voorwoord 
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De ombudsman personeel heeft nog een andere rol zoals in de Regeling vermoeden misstand, 

onregelmatigheid of integriteitsschending HvA is bepaald. Bij de ombudsman kan een 

medewerker of student een melding doen. Een medewerker of student kan de ombudsman 

als adviseur in vertrouwen raadplegen over een vermoeden van misstand en verzoeken 

om informatie en advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand. De 

Ombudsman kan de identiteit van de melder, indien hij dat wenst, geheimhouden. In het 

verslagjaar heeft de ombudsman met twee afzonderlijke medewerkers gesproken in het kader 

van deze regeling. Dit heeft niet tot een melding geleid. 1

Alle medewerkers die een beroep op mij hebben gedaan en het College van Bestuur dank ik 

voor het in mij gestelde vertrouwen. 

mr. J. (Jacqueline) van Meerkerk, ombudsman personeel HvA 

T  020-525 6220 

M  06 10895 485 

E  ombudsmanhvapersoneel@hva.nl 

Oude Turfmarkt 151, 1012 GC Amsterdam 

deeltijdfunctie: maandag en dinsdag

1 Regeling melden vermoeden misstand, onregelmatigheid of integriteitsschending HvA. Vastgesteld door 
het CvB 22 oktober 2019 en vervangt de Klokkenluidersregeling. 
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De ombudsman behandelt en beoordeelt als bovenpartijdige derde klachten die door 

individuele medewerkers bij haar worden ingediend over een naar het oordeel van de 

klager onjuiste of onbillijke behandeling door een medewerker of bestuursorgaan en de 

ombudsman verricht daartoe onafhankelijk en onpartijdig onderzoek zoals het Reglement 

Ombudsman bepaalt 2. In principe kan elke medewerker rechtstreeks naar de ombudsman 

maar zal de ombudsman de organisatie veelal eerst zelf de kans geven om de klacht op te 

lossen. De ombudsman biedt als onpartijdige derde advies over mogelijkheden, rechten en 

plichten in rechtspositionele situaties en bemiddelt vanuit een onafhankelijke positie met als 

doel een oplossing voor de klacht te bewerkstelligen en heeft ook de mogelijkheid om een 

klacht te onderzoeken en kan de klacht beoordelen. In dat geval stelt zij een rapport op met 

bevindingen en oordeel en kan zij aanbevelingen doen zodat de oorzaak van de klacht wordt 

weggenomen, hersteld kan worden of gerepareerd. Indien een andere klachtregeling binnen 

de hogeschool meer geëigend is voor de behandeling van de klacht, dan wordt de klager 

gemotiveerd verwezen naar een andere functionaris en naar de betreffende klachtregeling. 

De ombudsman meldt structurele knelpunten en misstanden binnen de hogeschool aan 

het betrokken bestuursorgaan en/of aan het College van Bestuur op basis van bij haar 

ingediende klachten. In voorkomende gevallen kan de ombudsman door middel van 

aanbevelingen suggesties doen aan het bevoegd gezag om de gevolgen van de onbehoorlijke 

gedraging te voorkomen. De ombudsman is bij de vervulling van haar taak niet ondergeschikt 

aan andere organisatieonderdelen of personen binnen de hogeschool en is bevoegd binnen 

de instelling inlichtingen op te vragen en bescheiden in te zien die op de klacht betrekking 

hebben. Daarmee verschilt de bevoegdheid van de ombudsman met die van anderen in 

de organisatie. De ombudsman werkt onder een geheimhoudingsplicht en dit geldt ook 

voor de betrokkenen bij het onderzoek. Naast onafhankelijkheid zijn toegankelijkheid en 

laagdrempeligheid belangrijke kenmerken van een deugdelijk klachtproces. 

  

2 Artt:3 t/m 8 Regeling Ombudsman Personeel HvA vastgesteld door het College van Bestuur op 22 
oktober 2019. 

 

Functie-inhoud  
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Tenminste een keer per jaar bespreekt de ombudsman de problemen, met waarborging van 

de anonimiteit van de medewerker, met de voorzitter van het College van Bestuur HvA. Vanaf 

1 maart 2021 met mevrouw J.E.A.M. (Jopie) Nooren, voorzitter College van Bestuur en tot die 

datum vond dat plaats met mevrouw dr. J.G.M. (Hanneke) Reuling, waarnemend voorzitter 

College van Bestuur. 

De ombudsfunctie is vastgesteld op 0.4 fte. Daarbinnen verricht de ombudsman onderzoek 

en rapportage. Zo betreft het vooronderzoek bijvoorbeeld het raadplegen van regelgeving. 

Er vindt altijd een gesprek plaats met een medewerker. In sommige zaken vergt het veel 

tijd om te kunnen vaststellen wat de klacht is en waar de klacht thuishoort, omdat een 

medewerker met een emotioneel verhaal komt. De ombudsman verricht dossieronderzoek 

en het opstellen van verslagen, elk gesprek wordt genoteerd en er worden bevindingen en 

eindrapporten uitgevoerd. Ook het onderhouden van in en externe contacten, regelgeving 

en beleid opvragen bij functionarissen in de organisatie die betrekking hebben op de zaak 

en inzichtelijk maken wat de toepasselijke regelgeving inhoudt, vergen tijd. De HvA is een 

organisatie met verschillende werkadressen en het kost de ombudsman reistijd om naar 

die locaties te gaan om bijvoorbeeld leidinggevenden te spreken. De ombudsfunctie wordt 

weliswaar uitgevoerd in deeltijd maar e-mail wordt dan ook regelmatig op andere dagen 

gelezen en een afspraak kan meestal binnen 2 weken worden ingepland.

Klachtbehandeling 
De meeste mensen leggen hun klacht per e-mail aan de ombudsman voor. In sommige 

gevallen is niet meteen duidelijk wat de klacht inhoudt. De ombudsman voert altijd een 

gesprek met de klager om te onderzoeken waar de klacht over gaat. Iemand stuurt 

bijvoorbeeld een e-mail met de klacht dat hij zich onheus bejegend voelt, maar dat wil nog 

niet zeggen dat de klacht over ongewenst gedrag gaat. Je kunt je onheus bejegend voelen 

als een procedure niet correct wordt uitgevoerd maar dat maakt het nog geen klacht over 

ongewenst gedrag in de zin van de Regeling Ongewenst Gedrag. Een gesprek met een klager 

is dus altijd nodig om te achterhalen of je als ombudsman bevoegd bent om de klacht te 

gaan behandelen. Als blijkt dat de klacht mogelijk om ongewenst gedrag gaat zoals pesten of 

discriminatie dan is een verwijzing naar de Vertrouwenspersoon op zijn plaats. Er wordt ook 

verwezen naar de HR-adviseur als de zaak erom vraagt. 

 Er is regelmatig overleg geweest over de verschillende werkwijzen van de ombudsman en 

vertrouwenspersoon en over de verschillen in mogelijkheden waardoor je beter op elkaar 

aan kan sluiten en klagers eerder naar het juiste loket kunnen worden doorverwezen. 

Medewerkers komen bij de ombudsman als sprake is van een vermeende onzorgvuldige 

procedure of onjuiste of onbillijke behandeling met de vraag of dat klopt. Advisering is een 

gewenste manier van klachtbehandeling als een medewerker zelf de regie wil houden. 

Zo gingen medewerkers met informatie van de ombudsman, opnieuw in gesprek met de 

leidinggevende en lieten afspraken vastleggen of vroegen om nadere uitleg van een besluit. 

De toepasselijke wet en regelgeving is altijd de eerste toetssteen en kan in sommige gevallen 

direct opheldering geven, bijvoorbeeld wanneer duidelijk wordt dat de leidinggevende 

bevoegd is om een bepaald besluit te nemen maar de medewerker het besluit niet begrijpt 

of het schort aan uitleg of dat de medewerker het er niet mee eens is. De ombudsman 

adviseert dan om opnieuw met de leidinggevende in gesprek te gaan en een beschrijving 

te geven over hoe dit proces voor de klager verlopen is, wat onduidelijk is en waar hij 

opheldering over wil krijgen. Dat kan een gemeenschappelijk referentiekader opleveren en 

een nieuw vertrekpunt. 

Wanneer de klacht niet met een advies is opgelost dan kan met toestemming van de klager 

bemiddeling worden ingezet. De ombudsman zal in dat geval verdergaand onderzoek 

verrichten en hoor en wederhoor toepassen om een compleet beeld te krijgen van de zaak. 

Wederhoor is bedoeld om de leidinggevende in de gelegenheid te stellen om zijn visie te 

geven op het verhaal. Op basis van haar bevindingen stelt de ombudsman een behandelwijze 

voor bijvoorbeeld of de klacht met bemiddeling op te lossen is. Bemiddeling vindt altijd 

plaats op basis van vrijwilligheid. Zodra de medewerker hiermee instemt wordt door de 

ombudsman gevraagd of de leidinggevende hier ook positief tegenover staat. Het verschil 

met mediation is dat bij ombudsbemiddeling de klacht als onderwerp centraal staat en 

opgelost moet worden. In een of twee gesprekken moet een afronding plaats kunnen vinden, 

terwijl mediation als doelstelling heeft de relatie te herstellen en dat kan dan ook een langer 

traject zijn. 
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Wanneer een driegesprek onder leiding van de ombudsman geen oplossing biedt of dat 

de klager ontevreden blijft, dan heeft de klager de mogelijkheid om een formele klacht in 

te dienen bij de ombudsman en om een beoordeling van de klacht vragen. Een formele 

klachtrapportage van de ombudsman kan voor betrokken partijen uitsluitsel geven over 

de klacht en voor de organisatie verheldering opleveren over hoe de klacht is ontstaan. De 

procedure voor een formele klacht is opgenomen en vastgelegd in de Regeling Ombudsman 

Personeel HvA . 3 De uitspraak van de ombudsman wordt, zoals in de Regeling is bepaald, 

verstuurd naar de klager en beklaagde en desbetreffende Decaan van de faculteit of Hoofd 

van de desbetreffende (Staf) Dienst en naar het College van Bestuur. De ombudsman is 

bevoegd om een oordeel uit te spreken over de gegrondheid van de klacht. De ombudsman 

kan geen sancties opleggen maar bij een gegronde klacht wel aanbevelingen doen aan 

het College van Bestuur om de klacht op te lossen, bijvoorbeeld doordat excuses worden 

aangeboden aan de klager of dat er een maatregel genomen wordt om het probleem alsnog 

op te lossen of soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen.  

De ombudsman heeft een onafhankelijke positie maar is tegelijkertijd ook onderdeel van 

het Klachtproces binnen de HvA. In dat proces zijn de vertrouwenspersonen het eerste 

aanspreekpunt voor klachten van medewerkers en kunnen zij doorverwijzen naar de 

ombudsman. De ombudsman behandelt klachten over een onjuiste of onbillijke toepassing 

van regels of procedures. De ombudsman kan een klacht veelal oppakken als de klager 

geen gehoor vindt voor zijn klacht of ontevreden blijft over de uitkomst of vanwege een 

vertrouwensbreuk deze niet in de eerste lijn durft in te dienen.

Aantal klachten en behandeling  
In 2020 zijn 38 klachten aan de ombudsman voorgelegd waarvan er 2 niet op zijn plaats 

waren bij de ombudsman. Er zijn geen formele klachten ter beoordeling voorgelegd en in 1 

geval heeft de ombudsman een melding bij een faculteit gedaan over een vermeend onjuist 

gevolgde procedure en over communicatie. De meeste zaken konden met bemiddeling of 

met een advies worden opgelost.

3  Art. 4 en verder Regeling Ombudsman Personeel HvA
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Een medewerker heeft 2 klachten ingediend over verschillende kwesties. Een enkele zaak uit 

2019 liep door tot in 2020. 

Hoe vonden medewerkers de ombudsman? 

De meeste medewerkers vonden de ombudsman via de website. Ook de 

vertrouwenspersoon verwees in 13 gevallen al dan niet na overleg een medewerker naar de 

ombudsman. Maar ook werden sommige medewerkers op de functie geattendeerd door een 

facultaire medezeggenschapsraad of door een directe collega. Door medewerkers van de 

faculteiten werden de meeste zaken ingediend.

Ook in 2020 werden vanuit het OP de meeste klachten aan de ombudsman voorgelegd. 

Verhoudingsgewijs zijn er natuurlijk ook veel meer OP-personeelsleden dan OBP-

personeelsleden.
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Figuur 1 Aantal verwijzingen per verwijskanaal 2020
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Figuur 2 Herkomst

Tabel 1 Aantal klachten per faculteit, staf/dienst 2020

Categorie Onderdeel Aantal  
medewer-

kers 

Zaken 
2020

Onderwijs  Bewegen, Sport en Voeding (FBSV) 195 2
 Onderwijs en Opvoeding (FOO) 434 4
 Techniek (FT) 513 3
 Business en Economie (FBE) 715 4
 Gezondheid (FG) 259 2
 Digitale Media en Creatieve Industrie   
 (FDMCI) 700 9

 Maatschappij en Recht (FMR) 578 6
Centrale Diensten en Bestuursstaf4 591 6
Niet op zijn plaats bij de ombudsman 2
Totaal HvA 4015 38

Over 1 faculteit zijn 9 klachten ingediend bij de ombudsman Er was geen onderlinge 

samenhang tussen deze zaken en het bleken incidenten. 

De ombudsman is niet bevoegd een klacht van studenten te behandelen maar heeft beide 

studenten wel te woord gestaan en doorverwezen naar het juiste loket (categorie : niet op 

zijn plaats).
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Figuur 3 Aantal meldingen per geslacht 2020 

4 Centrale Diensten: Administratief Centrum; Facility Services; ICT-Services; HvA Bibliotheek; 
Studentenzaken. Bestuursstaf (BS); Human Resources (HR); Onderwijs en Onderzoek (O&O); Finance, 
Planning & Control (FP&C);   Communicatie (COM); Informatie Regie Secretariaat (IRS); Juridische Zaken 
(JZ); Institutional Research (IR);  Bestuursondersteuning (BO); Bedrijfsvoering Bestuursstaf (BB).
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Aard van de binnen gekomen klachten

Tabel 2 Aard van de klachten 2020 

2020

Aanstelling 1
Bejegening 5
Communicatie 7
Informatievoorziening 4
Faciliteiten en voorzieningen 1
Financieel -
Functioneren / beoordelen 3
Herplaatsing / interne mobiliteit -
Loopbaanontwikkeling -
Ontslag / einde dienstverband 1
Procedure en regelgeving 11
Rechtmatigheid 4
Re-integratie 2
Reorganisatie / herstructurering -
Samenwerking / werkrelatie 7
Sollicitatie -
Taakverdeling / taaklast 1
Anders -

 

Een klacht kan over meer dan 1 probleemgebied gaan en dit verklaart dat er meer klachten 

zijn dan het aantal mensen dat zich tot de ombudsman heeft gewend. De meeste zaken 

gingen over procedures.  

Klachten over procedures gaan over een vermeend onjuist uitgevoerde procedure of over 

de procedure die helemaal niet gevolgd is waardoor iemand zich onheus bejegend voelt. 

Bijvoorbeeld dat medewerkers ook soms meemaken dat de leidinggevende niet met de 

medewerker bespreekt dat hij niet goed functioneert, maar dat er in een enkel geval wel 

gevraagd wordt om korter te gaan werken. 

De HvA is een grote organisatie en in 11 zaken ging het over een vermeend onjuiste 

uitgevoerde procedure of dat de procedure niet gevolgd is. Dat regelgeving niet helder is, 

is hier niet aan de orde. Het zit in de uitvoering en in communicatie. Vermeend onjuiste 

procedure ontstaat bijvoorbeeld, omdat klachten ontstaan wanneer de medewerker niet 

geïnformeerd wordt wat de redenen zijn van de leidinggevende. Het gaat dan niet over de 

toepasselijke regelgeving maar over gebrek aan uitleg. Medewerkers willen erop vertrouwen 

dat procedures correct worden uitgevoerd. Correct uitgevoerde procedures versterken 

het vertrouwen in de organisatie en is in het belang bij het bieden van een sociaal veilige 

werkplek aan medewerkers.

Figuur 5 Doorlooptijd 2020 
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De meeste zaken werden binnen 3 weken behandeld.
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Bevindingen, waarnemingen en 
aanbevelingen
De ombudsman onderzoekt hoe een klacht ontstaat. Onderzoek leidt tot aanbevelingen 

hoe klachten te voorkomen. Het zijn bevindingen niet gebaseerd op een gegronde klacht. 

Zij zijn gebaseerd op wat de ombudsman is opgevallen, wat medewerkers vertellen en wat 

leidinggevenden erkennen. 

Herstel van vertrouwen
Wanneer er fouten zijn gemaakt of iets niet goed is verlopen dan wordt het vaak wel 

rechtgezet door de leidinggevende maar niet altijd goed afgehecht. Er wordt bijvoorbeeld 

geen excuus aangeboden. Als een leidinggevende dat wel doet als iets niet goed gegaan 

is dan draagt het bij aan herstel van vertrouwen. Dus het verdient aanbeveling dat een 

leidinggevende niet alleen erkent dat er iets verkeerd is gegaan maar ook zijn excuses 

aanbiedt.  

Communicatie
In sommige gevallen neemt een leidinggevende een besluit zonder uitleg te geven 

bijvoorbeeld wanneer hij ervan uitgaat dat de medewerker zelf van regelgeving op de hoogte 

is. Als een medewerker daarnaar vraagt en er wordt niet verwezen naar regelgeving of als 

regelgeving niet bestaat en er ook geen uitleg gegeven wordt, dan kan het lijken alsof het hier 

om een individuele mening van de leidinggevende gaat. Dan ontstaan klachten. Dat ontstaat 

op dat moment omdat het draagvlak mist en de medewerker het besluit niet begrijpt en dat 

geeft weerstand bij de medewerker. Bovendien kan de medewerker het persoonlijk gaan 

opvatten. Het verdient dus aanbeveling dat een leidinggevende uitlegt aan een medewerker 

waar hij een besluit op baseert. Als je transparant bent en je geeft uitlegt dan bevorder je de 

aanspreekcultuur omdat je daarmee ook in gesprek kunt komen met elkaar. Door navraag te 

doen of iemand het heeft begrepen, wordt de medewerker ook in de gelegenheid gesteld om 

vragen te stellen over het besluit.  
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Hoor en Wederhoor
Als klachten over een medewerker worden ingediend bij de leidinggevende dan ligt het in 

de rede dat een leidinggevende hoor en wederhoor toepast en dus ook bij degene die het 

betreft navraag doet. Het is ook van belang dat hij in dat stadium nog geen oordeel geeft 

over de klacht die hij heeft gehoord en daar nog geen conclusie aan verbindt bijvoorbeeld, 

over het takenpakket. Als er geen hoor en wederhoor is toegepast dan kan de medewerker 

zich niet verweren. Bovendien kan het zijn dat de zaak heel anders in elkaar steekt.
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Bekendheid  
 
Om te zorgen dat medewerkers weten dat er een ombudsman is en wat zij doet wordt door 

de afdeling Communicatie binnen het intranet de zoekfunctie in de A tot Z lijst en contact- 

informatie op interne pagina’s van de faculteiten en diensten bijgehouden. 

De ombudsman heeft ook extern, buiten de HvA informatie verstrekt over de ombudsfunctie. 

Zo heeft er een gesprek plaatsgevonden met mevr. S. (Sandra) Storm, Hoofd organisatie 

en strategische planning bij de Vereniging van Hogescholen om haar informatie te geven 

over de functie. Omdat de ombudsman HvA tevens secretaris is van de VOHO, heeft Sandra 

Storm contact met haar opgenomen. 

Er heeft ook een gesprek plaatsgevonden met mevr. L. (Leontien) Vreeburg, Projectadviseur 

bij Zestor, arbeidsmarkt -en opleidingsfonds hbo om haar informatie te geven over de functie 

in relatie tot sociale veiligheid. 

Deze activiteiten van de ombudsman zijn gericht op het geven van voorlichting om zo de 

zichtbaarheid, beeldvorming en toegankelijkheid van de functie te versterken.
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Professionalisering 
 

De effectiviteit van de ombudsman heeft ook te maken met de kwaliteit van haar werk. 

Om de ombudsfunctie goed te blijven uitvoeren is deskundigheidsbevordering en scholing 

noodzakelijk. De ombudsman is lid en Secretaris van de Vereniging Ombudsmannen in 

het Hoger Onderwijs (VOHO) en binnen de vereniging al een aantal jaren coach 5voor 

collega ombudsmannen bij andere onderwijsinstellingen die nieuw zijn in het ombudswerk. 

Doelstelling van de vereniging is deskundigheid en effectiviteit van de leden in hun 

werk te bevorderen. Maar ook om kennis te vergroten en vaardigheden te verbeteren 

en ondersteuning te verlenen bij en te streven naar professionele uitoefening van het 

ombudswerk in het onderwijs. De ombudsman neemt deel aan de algemene vergaderingen 

en intervisiebijeenkomsten van VOHO waar ten behoeve van genoemde doelstellingen 

ervaringen en deskundigheid met elkaar worden gedeeld.  

Het lidmaatschap van The European Network for Ombudsmen in Higher Education 

(ENOHE) en de Amerikaanse International Ombudsman Association verschaffen op allerlei 

manieren informatie over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van klachtrecht en 

jurisprudentie op het gebied van ombudswerk. 

Via de nieuwsbrief en symposia van de Vereniging voor Klachtrecht heeft de ombudsman 

toegang tot informatie op het gebied van klachtrecht. Deze vereniging wil in- en 

externe klachtregelingen verder professionaliseren en verbeteren ter bevordering van 

vakbekwaamheid van interne en externe klachtbehandelaars.

 

5 Https://verenigingombudsmannenho.nl/ 
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Overige interne/externe  
contacten 
De ombudsman heeft deelgenomen aan de jaarlijkse bijeenkomst van vertrouwenspersonen 

met de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag. Het is belangrijk dat wij op de hoogte zijn van 

elkaars werk en dat klachten tijdig bij het juiste loket terechtkomen

De ombudsman heeft samen met de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit 

deelgenomen aan een vergadering met vertrouwenspersonen personeel om casuïstiek en 

doorverwijzing met elkaar te bespreken . 

 De Vereniging Ombudsmannen in het Hoger Onderwijs (VOHO) komt jaarlijks een 

aantal keren bijeen voor een Algemene Leden Vergadering, in roulatie telkens op een 

onderwijsinstelling. Op dinsdag 28 januari 2020 heeft de ALV plaatsgevonden bij de HvA en 

werden 22 ombudsmannen van onderwijsinstellingen die lid zijn van VOHO, welkom geheten 

door de toenmalige voorzitter van het College van Bestuur, de heer Prof. mr. H.M. (Huib) de 

Jong. Er vond een uitwisseling plaats in een gesprek met Huib de Jong, tevens vice -voorzitter 

van de Vereniging Hogescholen, over de rol van de ombudsman bij sociale veiligheid en de 

visie van de Vereniging van Hogescholen.
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