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Huis- en Ordereglement HZ 

Stichting HZ 

 

Het college van bestuur van de Stichting HZ; 

 

Gelet op het bepaalde in art. 7.57h van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek; 

 

Gelet op het advies van de hogeschoolraad ex artikel 10.20a, eerste lid onder a van de wet op 

het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; 

 

Stelt het hierna volgende huis- en orde reglement HZ vast. 
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Huis- en ordereglement HZ 

Stichting HZ 

 

Artikel 1. definities 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

1. HZ: de stichting HZ; 

2. college van bestuur: college van bestuur van de HZ dan wel via het college van 

bestuur verleende mandaten 

3. student: persoon die als student of extraneus staat ingeschreven bij de HZ in de zin 
van titel 3 van hoofdstuk 7 WHW; 

4. medewerker: persoon die, al dan niet op grond van de HBO-cao, bij de HZ werkzaam 

is; 

5. bezoeker: een ieder die gerechtigd is te participeren in (plaats te vinden) activiteiten 

op/in bij de HZ in gebruik zijnde terreinen en gebouwen en daartoe aldaar aanwezig is; 
6. WHW: wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; 

7. MyHZ: Het portaal voor studenten en medewerkers op de website van de HZ (intranet) 

 

Artikel 2. voorschriften, doel 

2.1 Het college van bestuur geeft voorschriften en neemt maatregelen inzake de goede 

gang van zaken in de gebouwen en terreinen van de hogeschool als in dit reglement 

bepaald, teneinde het doelmatig gebruik ervan overeenkomstig hun bestemming te 

bevorderen. 

2.2 Onder gebouwen en terreinen als bedoeld in dit reglement worden verstaan die 

gebouwen en terreinen die in eigendom toebehoren aan, dan wel in gebruik zijn bij HZ. 

 

Artikel 3. bezoektijden 

3.1 Het is, behoudens instemming van het college van bestuur, niet toegestaan zich buiten 

de bezoektijden te bevinden op terreinen en in gebouwen van de HZ. 

3.2 De bezoektijden van de onderscheiden HZ-locaties zijn weergegeven op de website van 

HZ (www.hz.nl/over-de-hz/contact). 
3.3 Gedurende vakanties is sprake van afwijkende bezoektijden. 

3.4 Wijzigingen van bezoektijden worden gepubliceerd op MyHZ. 

 

Artikel 4 voorschriften algemeen 

4.1 Ten aanzien van de goede gang van zaken in gebouwen en op terreinen van de HZ 

gelden voor een ieder de volgende voorschriften. 

4.2 Een ieder is gehouden tijdig de juiste gegevens omtrent zijn naam, adres en 

woonplaats en mutaties daarvan op te geven en bij te houden via MyHZ (“mijn profiel 

wijzigen”). 

4.3 Op verzoek van een medewerker dient een ieder die aanwezig is in gebouwen en op 

terreinen van de HZ een HZ-pas resp. identiteitsbewijs te tonen teneinde diens 

identiteit vast te kunnen stellen. 

http://www.hz.nl/over-de-hz/contact)


3 
huis- en orde reglement HZ, vastgesteld CvB: 29-03-2022, positief advies HR: 06-07-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bij verlies van de HZ-pas kan een nieuwe pas worden aangevraagd via MyHZ en 

verkregen tegen betaling van €10,- administratiekosten. 

4.4 In de gebouwen en op terreinen zijn niet toegestaan: 

a. dieren, met uitzondering van geleidehonden; 

b. alcohol, met uitzondering van toegestaan gebruik in het HZ-café conform het 

huisreglement HZ-café en in andere ruimten in uitzonderlijke gevallen bij speciale 

aangelegenheden met instemming van de desbetreffende directeur; 

c. drugs en andere verdovende middelen; 

d. gokspelen; 

e. ongewenst gedrag (fysieke of verbale agressie, geweld en intimidatie, seksuele 

intimidatie, pesten); 

f. discriminatie (op basis van 1 of meerdere wettelijke discriminatiegronden zoals 

leeftijd, seksuele gerichtheid, godsdienst en levensovertuiging, ras, geslacht, 

nationaliteit, handicap of chronische ziekte, politieke overtuiging, burgerlijke staat, 

soort contract (vast of tijdelijk) of arbeidsduur (fulltime of parttime werk)); 

g. pornografisch en seksueel getint materiaal. 

Voor artikel 4.4. e t/m g geldt dat dit ook niet is toegestaan in de online omgeving van 

de HZ.  

4.5 Het is verboden geluidsoverlast te veroorzaken. 

4.6 Wettelijke en andere voorschriften en bepalingen op het gebied van 

arbeidsomstandigheden en veiligheid dienen in de gebouwen en op de terreinen van de 

HZ te worden nageleefd. 

4.7 Aanwijzingen van het personeel betreffende de zorg voor een schoon milieu in de 

gebouwen en op de terreinen van de hogeschool dienen te worden nageleefd. De 

Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn hierbij richtinggevend. 

4.8 Voor alle bij de HZ in gebruik zijnde gebouwen en toebehorende terreinen geldt een 

algeheel rookverbod. Dit geldt ook voor het roken van e-sigaretten. 
4.9 Lokalen en werkruimtes dienen naar behoren te worden gebruikt en achtergelaten. 

4.10 Het ophangen van mededelingen, affiches, posters en dergelijke op publicatieborden is 

toegestaan op daartoe aangegeven plaatsen. Het college van bestuur is gerechtigd 

deze te verwijderen. 

4.11 Vervallen.  

4.12 Het is niet toegestaan om eigen huishoudelijke apparaten binnen de gebouwen van de 

HZ aanwezig, aangesloten dan wel in gebruik te hebben. Schade ten gevolge van het 

niet naleven van dit voorschrift wordt op de betrokkene verhaald. Het college van 

bestuur is gerechtigd deze te verwijderen. 

4.13 In de gebouwen aanwezige apparatuur moet overeenkomstig haar bestemming worden 

gebruikt. 

4.14 Het gebruik van voertuigen, apparatuur, voorwerpen, andere zaken en 

computerfaciliteiten die in eigendom toebehoren aan de HZ of aan derden dient 

overeenkomstig hun bestemming, in acht nemende de van toepassing zijnde 

gebruiksvoorschriften en de noodzakelijke zorgvuldigheid, plaats te vinden. 

Vermissing, vernieling en beschadiging van deze zaken dient ten spoedigste door de 

betrokkene te worden gemeld. 

4.15 Voertuigen dienen binnen de aangegeven vakken te worden geparkeerd. Onjuist en/of 

langer dan één maand geparkeerde voertuigen worden op last van het college van 

bestuur verwijderd, en de daaraan verbonden kosten op de eigenaar verhaald. Bij 

gebreke van voldoening van deze kosten binnen een redelijke termijn is het college 
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van bestuur gerechtigd het voertuig te verkopen resp. te doen vernietigen. 

4.16 Het college van bestuur is gerechtigd bij onjuist geparkeerde voertuigen een wielklem 

aan te doen brengen. De kosten verbonden aan het verwijderen daarvan ad € 25,-- 

dienen vooraf te worden voldaan bij Dienst Financiën (tijdens kantoortijden, via 

pinbetaling) van de HZ, tegen afgifte van een betalingsbewijs kun je deze door de 

dienstdoende conciërge laten verwijderen. 

4.17 Fietsen, brommers, motoren, scooters e.d. dienen te worden gestald op/in de daartoe 

aanwezige plaatsen en stallingen. 

4.18 Wettelijke en andere voorschriften inzake het kopiëren van auteursrechtelijk 

beschermde werken en andere al dan niet digitale gegevensdragers en programmatuur 

moeten worden nageleefd. Eventuele claims worden op de betrokkene verhaald. 

4.19 Ongevallen moeten ten spoedigste worden gemeld bij de BHV-organisatie 

(locatie Edisonweg: tel. 0118-489777; locatie Het Groene Woud tel. 0118- 

489888). In dat kader gegeven aanwijzingen moeten worden opgevolgd. 

4.20 Het is om veiligheidsoverwegingen verboden eigendommen onbeheerd achter te laten. 

Alle onbeheerde niet aan de HZ toebehorende zaken, welke aanwezig zijn op terreinen 

of in gebouwen van de HZ worden op last van het college van bestuur verwijderd. 

4.21 Het college van bestuur kan andere voorschriften dan in de vorige leden bepaald 

geven. 

4.22 Het college van bestuur kan te allen tijde aanwijzingen verstrekken of doen 

verstrekken welke naar haar oordeel, gegeven een bepaalde situatie, noodzakelijk zijn. 

 

Artikel 5. voorschriften studenten 

5.1 Naast de voorschriften genoemd in artikel 4 gelden met betrekking tot studenten de 

volgende aanvullende bepalingen. 

5.2 Het gebruik van mobiele telefoons, computers en andere communicatieapparatuur en 

geluidsdragers is tijdens onderwijsactiviteiten (zoals lessen, examens etc.) niet 

toegestaan, tenzij daarvoor door de bevoegde medewerker toestemming is verleend. 
5.3 Het betreden van tentamenzalen, laboratoria en werkplaatsen 

zonder dat een medewerker aanwezig is, is niet toegestaan tenzij daartoe door de 

bevoegde medewerker toestemming is verleend. Indien een leslokaal vooraf is 

gereserveerd en deze reservering is goedgekeurd, is de toegang tot het leslokaal 

geoorloofd zonder aanwezigheid van een medewerker. 

5.4 Indien een student verhinderd is om deel te nemen aan een onderwijsactiviteit kan hij 

dit tijdig onder opgave van redenen melden conform de afspraken van de betreffende 

opleiding. 

5.5 Het is studenten niet toegestaan om online onderwijsvormen op te nemen en te 

verspreiden via social media of anderszins. Het is aan de opleiding en de betreffende 

docent om, in lijn met de beleidsregels van HZ, te bepalen of een les opgenomen mag 

worden en in welke vorm deze openbaar wordt gemaakt. Van studenten wordt 

verwacht dat ze zich tijdens (online) onderwijs naar behoren gedragen. 
 

Artikel 6. aansprakelijkheid, (verhaal) schade 

6.1 De HZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen, in 

de meest brede zin des woords, door welke oorzaak ook ontstaan en ongeacht het 

bedrag van de schade, behoudens opzet of grove schuld van haar zijde. 

6.2 Schade aan gebouwen en voorwerpen dient ten spoedigste te worden gemeld bij de 

teamleider Facilitair (dienst Campusvoorzieningen), te bereiken via de receptie van HZ. 

Datzelfde geldt, indien bekend, voor de (persoons-)gegevens van de 

schadeveroorzaker. 
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6.3 De HZ verhaalt alle aan gebouwen, terreinen of anderszins toegebrachte schade op de 

veroorzaker. 

6.4 Studenten zijn gehouden zich adequaat te hebben verzekerd tegen ziektekosten en 

claims in het kader van wettelijke aansprakelijkheid. 

 

Artikel 7. maatregelen studenten 

7.1 Bij overtreding van voorschriften als bedoeld in dit reglement kan het college van 

bestuur ten aanzien van de student de volgende maatregelen nemen: 
a. waarschuwing; 

b. gehele of gedeeltelijke ontzegging van de (digitale) toegang tot de instelling voor 

de duur van ten hoogste één jaar of de beëindiging van de inschrijving gedurende 

ten hoogste eenzelfde periode; 

c. de definitieve ontzegging van de toegang tot de instelling of beëindiging van de 

inschrijving, ingeval van ernstige overlast welke na aanmaning door of vanwege 

het college van bestuur niet is gestaakt. 

7.2 Het college van bestuur wint omtrent het voornemen een besluit te nemen als hiervoor 

bedoeld advies in bij de betrokken domeindirecteur of directeur bedrijfsvoering 

7.3 Omtrent een (definitieve) uitschrijving of weigering tot (her)inschrijving als 

bovenbedoeld en ontzegging van de toegang tot gebouwen en terreinen, wordt de 

student voorafgaand gehoord, tenzij onverwijlde uitvoering noodzakelijk is. In dat 

geval vindt het horen op een later tijdstip plaats. De student kan zich doen bijstaan 

door een vertrouwenspersoon of raadsman of zich doen vertegenwoordigen door een 

gemachtigde. 

7.4 Een besluit als bedoeld in dit artikel wordt met redenen omkleed. Dit besluit wordt zo 

spoedig mogelijk aan de student medegedeeld doch in elk geval schriftelijk binnen 

twee weken na de dag waarop de beslissing is genomen. 

7.5 Tegen een besluit als bedoeld in dit artikel kan de student in bezwaar komen bij de 

geschillenadviescommissie volgens het “Reglement rechtsbescherming studenten en 

extranei HZ”. 

 

Artikel 8. maatregelen medewerkers en bezoekers 

8.1 De voorschriften als in dit reglement genoemd zijn van toepassing op de medewerker 

en de bezoeker. 

8.2 Namens en of door het college van bestuur kan een medewerker worden aangesproken 

op naleving van de voorschriften. Bij gebreke daarvan is het college van bestuur 

gerechtigd, gehoord de betrokken leidinggevende van de medewerker, maatregelen te 

treffen gericht op naleving van de voorschriften. Dit kan een (disciplinaire) maatregel 

zijn op grond van de geldende Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het hoger 

beroepsonderwijs (cao-hbo). 

8.3 Bij overtreding van voorschriften door de bezoeker kan het college van bestuur 

passende maatregelen treffen, waaronder het, al dan niet voor een door haar te 

bepalen termijn, ontzeggen van de toegang tot gebouwen en terreinen. 

 

Artikel 9. overig 

9.1 Ter zake van terreinen en gebouwen, die de HZ in gebruik heeft doch in eigendom 

toebehoren aan derden geldt dit reglement onverkort. Eventuele specifieke regels 

welke door de eigenaar aan de HZ zijn opgelegd gelden slechts, voor zover zij het 

bepaalde in dit reglement aanvullen dan wel daar uitdrukkelijk van afwijken. 
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9.2 Bij de toegang van terreinen en gebouwen van de HZ en op andere door het college 

van bestuur aangewezen plaatsen wordt door middel van een bord aangegeven dat dit 

reglement van toepassing is. 

 

Artikel 10. slotbepaling 

10.1 Dit reglement is gewijzigd op 29 maart 2022 en vastgesteld op 29 maart 

2022. Alle voorgaande versies van deze regeling komen hierbij te vervallen. 

10.2 Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de HZ. 

10.3 Dit reglement dient te worden aangehaald als “huis- en ordereglement HZ”. 


