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Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit  

Hogeschool Inholland hecht grote waarde aan een integere uitvoering van onderzoek. De instelling 
onderschrijft daarom de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (code). De code 
geldt voor al het onderzoek van universiteiten en hogescholen in Nederland. Voor ethisch 
verantwoord onderzoek formuleert de code principes en stelt het normen op waarlangs alle 
onderzoekers werken.  

Ethische Commissie Onderzoek  
Om onderzoekers te faciliteren met de ethische aspecten van onderzoek is de Ethische Commissie 
Onderzoek (ECO) opgericht: een onafhankelijke, Inholland brede commissie. De commissie adviseert 
over zaken zoals informed consent, privacy, of het voorkomen van negatieve gevolgen van onderzoek 
voor respondenten.  

Adviesaanvraag indienen 
Onderzoekers kunnen een adviesaanvraag indienen bij de ECO op onderstaand e-mail adres.  
 
De ECO beoordeelt onderzoeksvoorstellen op de criteria: schadevrijheid, vrijwillige en geïnformeerde 
deelname, data management en wetenschappelijke integriteit (bv. belangenverstrengeling). Bij 
positief advies kan de commissie een letter of approval afgeven voor onderzoek financiers of voor 
publicatie van onderzoeksresultaten in een wetenschappelijk tijdschrift.  
 
Op verzoek geven de leden van de ECO voorlichting, bijvoorbeeld via gastcolleges en werkgroepen. Ze 
kunnen ook meedenken over de ethiek van onderzoek in curriculum. 
 
Samenstelling 
De ECO bestaat uit leden van alle domeinen bij Inholland en met diverse expertisen (o.a. ethisch, 
juridisch). Voorzitter is lector Petra Biemans. Leden zijn lectoren: Frens Pries, Ander de Keijzer, Wina 
Smeenk, Mascha Enthoven en Berno van Meijel.   
 
Contact 
Ambtelijk Secretaris: Bart Muusse 

• eco@inholland.nl  

• 06-54352700 
 
Vertrouwenspersoon en Commissie Wetenschappelijke Integriteit 
Naast de Ethische Commissie Onderzoek is er een klachtenregeling wetenschappelijke integriteit 
(regeling op te vragen bij de ambtelijk secretaris) ingevoerd, met een Commissie Wetenschappelijke 
Integriteit en een vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit. Zij zullen klachten over 
schending van de wetenschappelijke integriteit bij onderzoek afhandelen danwel erover adviseren en 
bemiddelen. 
 
Commissie Wetenschappelijke Integriteit 
De commissie werkt samen met de commissies van andere hogescholen (HvA, HU, HR, HHS, HSL) om 
de onafhankelijkheid, objectiviteit en deskundigheid te borgen. Bij een klacht binnen Inholland bestaat 
de commissie uit voorzitter (emeritus Inholland lector) Ineke van den Berg en lid lector Lilian Linders 
aangevuld met een extern lid van een van de deelnemende hogescholen.  
 
Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit  
In voormalig Inholland lector Leefwerelden van Jeugd, Pauline Naber, is een geschikte kandidaat 
gevonden de functie van vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit. Pauline is aanspreekpunt 
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voor vragen en meldingen over mogelijke schending van wetenschappelijke integriteit. Zij zal, als 
mogelijk, bemiddelen of de melding anderszins proberen in der minne op te lossen en informeert 
klager over de procedure voor het indienen van een klacht bij de commissie. 
  
Denk hierbij aan zaken zoals belangenverstrengeling, falsificeren van data of oneigenlijke druk vanuit 
een manager. Alle gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk.  
 
Bij vermoeden van schending van wetenschappelijke integriteit kun je contact opnemen met Pauline 
Naber: vpwi@inholland.nl of op 06-11717995.    
 
Als je een formele klacht wil indienen dan kan dat bij de commissie wetenschappelijke integriteit.  
 
Contact 
Afdeling Juridische Zaken  
Ambtelijk secretaris: Sofie Odekerken 

• E-mail: cwi@inholland.nl  

• Telefoon: 06-31006710 
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