
 

Hogescholen stellen gedragscode op: 
 

Eenduidige informatieverstrekking over naamgeving hbo-opleidingen 
 
 
Hogescholen hebben een gedragscode opgesteld met betrekking tot de voorlichting die zij geven over hun oplei-
dingen. Hiertoe hebben de hogescholen, verenigd in de HBO-raad, op 13 februari jongstleden in hun algemene 
vergadering besloten. De code houdt in dat hogescholen in de voorlichting de officieel vastgestelde namen voor 
hun opleidingen gebruiken. Hogescholen willen hiermee de zuiverheid en zorgvuldigheid van hun externe uitingen 
bevorderen. Tegelijkertijd hopen zij dat hiermee voor studenten een duidelijker inzicht in het opleidingenaanbod 
ontstaat. Naleving van de gedragscode zal worden bewaakt door een onafhankelijke codecommissie. Bij deze 
commissie kunnen een of meer hogescholen klachten deponeren over publieke uitingen van andere hogescholen. 
De codecommissie behandelt deze klachten en zal waar daar aanleiding toe bestaat bindende uitspraken doen. 
Deze uitspraken zullen openbaar worden gemaakt. 
Hieronder is de volledige tekst van de code en van het reglement van de codecommissie opgenomen. Naar het zich 
laat aanzien zal de codecommissie begin april worden benoemd. Vanaf dat moment kan het reglement in volle 
werking treden. 
 
 
GEDRAGSCODE OMGANG OPLEIDINGENAANBOD HBO 
EN REGLEMENT CODECOMMISSIE 
 
Preambule 
 
Naar studenten en samenleving toe willen de hogescholen, aangesloten bij hun vereniging de HBO-raad, transpa-
rantie bevorderen over te behalen kwalificaties binnen hun opleidingenaanbod. Tegelijkertijd streven zij een eerlijke 
onderlinge concurrentie na. Met het oog daarop hebben zij zich ten opzichte van elkaar ertoe verbonden zorgvuldig-
heid en zuiverheid te betrachten bij publieke uitingen met betrekking tot hun opleidingaanbod. Tegen deze achter-
grond zijn zij voor de inrichting en publieke presentatie van het opleidingenaanbod zoals geregistreerd in het zo-
genaamde CROHO (Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs) een gedragscode overeengekomen met de 
volgende bepalingen: 
1 Waar die zijn vastgesteld, nemen de hogescholen de landelijke opleidingskwalificaties voor de betreffende oplei-
dingen in acht.  
2 In de publieke presentatie van het aanbod worden de toegestane benamingen (CROHO) van opleidingen gebruikt 
en geen benamingen die daarvan afwijken. 
3 Mogelijke afstudeerrichtingen worden altijd in combinatie met de officiële opleidingsnaam genoemd, zodanig dat 
niet het beeld ontstaat dat afstudeerrichtingen zelfstandige opleidingen zijn. 
4 Voor afstudeerrichtingen worden geen namen gebruikt die overeenkomen met namen van in het CROHO geregis-
treerde opleidingen. 
5 Verwijzing naar het te behalen diploma/getuigschrift zal altijd gerelateerd aan de betreffende CROHO-geregistreer-
de opleiding plaatsvinden. 
 
Ter bewaking van de naleving van deze gedragscode wordt een codecommissie omgang opleidingenaanbod hbo 
(CCOO-HBO) ingesteld. Deze commissie heeft tot taak klachten van een of meer hogescholen jegens een andere 
hogeschool op het vlak van publieke uitingen betreffende het opleidingaanbod te behandelen en waar daartoe aan-
leiding bestaat, daarover een bindende uitspraak te doen. In de navolgende artikelen van dit reglement is zulks nader 
uitgewerkt. 
 
Dit reglement is vastgesteld door de algemene vergadering van de HBOraad op 13 februari 1998. Op voorstel van het 
bestuur van de HBO-raad kan de algemene vergadering besluiten tot wijziging van dit reglement. Bij de voorberei-
ding van een voorstel daartoe vergewist het bestuur zich van de opvattingen van de ingestelde commissie. 
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