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Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van het Netwerk 
Onderwijsprofessionals (www.NetwerkOnderwijsprofessionals.nl). We adviseren je deze Algemene 
Voorwaarden aandachtig door te nemen. 

Artikel 1. Definities 
Aanbieder: Onderwijsprofessional of beheerder die professionaliseringsaanbod op de verzamelsite 
wil plaatsen, heeft geplaatst of heeft laten plaatsen.  

Account:  een door jou bevestigde combinatie van e-mailadres en wachtwoord waarmee je toegang 
hebt tot het besloten deel van de website NetwerkOnderwijsprofessionals.nl. Er zijn verschillende 
rollen gedefinieerd met bijbehorende rechten: 

Mbt. verzamelsite:  

• Professional: kan Professionaliseringsaanbod inzien en eigen aanbod invoeren, bewerken en 
verwijderen; 

• Redactie: kan professionaliseringsaanbod inzien, aanbieden, accorderen en verwijderen; 
• Aanbodbeheerder: heeft toegang tot en bewerkingsrechten voor al het op het Netwerk 

geplaatste aanbod, kan Accounts accorderen. 

Mbt. informatieve pagina’s: 

• Content-editor: kan informatie op de website plaatsen, wijzigen en verwijderen 
• Site-beheerder: heeft toegang tot en bewerkingsrechten op alle onderdelen van het 

Netwerk; 

Algemene Voorwaarden:  deze Algemene Voorwaarden van Netwerk Onderwijsprofessionals.  

Content:  alle informatie die op NetwerkOnderwijsprofessionals.nl is geplaatst, waaronder begrepen 
maar niet beperkt tot de lay-out en look-and-feel van het Netwerk, de opgenomen logo's en merken 
en bepaalde teksten.  

Gebruikers: Personen die met dan wel zonder Account gebruik maken van het Netwerk. 

Geregistreerde Gebruikers: Gebruikers met een Account. 

HAN Academie Educatie (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen): initiafiefnemer en financieerder van het 
Netwerk.  

Intellectuele Eigendomsrechten:  alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante 
rechten, zoals auteursrechten, merkenrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, 
databankenrecht en naburige rechten.  

Netwerk:  Het Netwerk Onderwijsprofessionals, zoals beschreven op de website 
www.NetwerkOnderwijsprofessionals.nl en onderliggende pagina's. 

Netwerkcommissie: Commissie die tot taak heeft toe te zien op de ontwikkeling en het gebruik van 
het Netwerk , heeft het recht te beslissen over het al dan niet toelaten of verwijderen van Accounts 
en Professionaliseringsaanbod. 

Netwerk Onderwijsprofessionals: De samenwerking tussen opleidingsinstituten, schoolbesturen en 
scholen, gebaseerd op de partnerschappen Samen Opleiden van HAN Academie Educatie in de 
brede regio Arnhem-Nijmegen. 

Onderwijsinstelling: School voor PO, VO, MBO of lerarenopleiding HBO, WO. 

http://www.netwerkonderwijsprofessionals.nl/
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Onderwijsprofessional; Leraar, lerarenopleider en/of onderwijsonderzoeker werkzaam bij een 
onderwijsinstelling. 

Professionaliseringsaanbod: Activiteiten, expertises en/of producten van onderwijsprofessionals die 
zijn opgenomen in de database van de verzamelsite. 

Registratie: het aanmaken en/of aanvragen van een Account. 

Verzamelsite: Het gedeelte van de website waar professionaliseringsaanbod zichtbaar en 
doorzoekbaar is, inclusief achterliggende systemen om dat mogelijk te maken en te beheren. 

Zichtbaarheidsniveaus voor te plaatsen content: Mate van de door Aanbieder aangegeven 
openbaarheid van het professionaliseringsaanbod, de volgende niveaus worden gehanteerd: 

• Openbaar: op algemeen niveau. Zichtbaar voor iedereen, zonder account 
• Besloten: op netwerkniveau. Zichtbaar voor professionals met account 
• Intern: op organisatieniveau. Zichtbaar voor professionals met account van betreffende 

organisatie 
• Niet: op datebase-niveau. Alleen zichtbaar voor daartoe bevoegd beheerder. 
• Zolang geen toestemming is gegeven, staat geplaatste content als concept. 

Artikel 2. Toepasselijkheid 
2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat jij van het Netwerk maakt.  

2.2  Netwerk Onderwijsprofessionals is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te 
wijzigen of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op het Netwerk te vinden 
zijn of worden tijdens het gebruik van het Netwerk onder jouw aandacht gebracht. Indien je het 
Netwerk blijft gebruiken na wijziging of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteer je 
daarmee de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien je niet instemt 
met de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden, is de enige mogelijkheid om het Netwerk 
niet meer te gebruiken en je Account te verwijderen.  

Artikel 3. Account 
3.1  Om optimaal gebruik te kunnen maken van het Netwerk, kun je een Account aanmaken op de 
manier zoals beschreven op het Netwerk. Je staat er jegens Netwerk Onderwijsprofessionals voor in 
dat de informatie die je bij het aanmaken van je Account verstrekt compleet en juist is.  

3.2 Als je werkzaam bent bij éen van de onderwijsinstellingen van het Netwerk 
Onderwijsprofessionals, kun je zonder tussenkomst van derden een Account aanmaken op basis van 
jouw persoonlijk zakelijke e-mailadres. Wanneer je werkzaam bent bij een niet-verbonden 
onderwijsinstelling wordt jouw Registratie beoordeeld door de Aanbodbeheerder (zie definiëring 
Account). 

3.3  Je bent zelf verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte gegevens 
alsmede voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. Je erkent en 
begrijpt dat de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens van groot belang is voor de 
optimale werking van het Netwerk.  

3.4  De gegevens die je tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in een 
database bij de systeemeigenaar (Emixion). Deze gegevens worden verwerkt volgens de tussen 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Emixion vastgestelde verwerkersovereenkomst en in 
overeenstemming met het Privacystatement van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.  

https://www.han.nl/privacyreglement/
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3.5  Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van je wachtwoord en gebruikersnaam 
combinatie. Je mag je gebruikersnaam en/of wachtwoord niet aan derden verstrekken dan wel 
derden op enigerlei wijze toegang geven tot jouw Account. Je bent dan ook zelf aansprakelijk voor al 
het gebruik dat via jouw gebruikersnaam en het wachtwoord van het Netwerk wordt gemaakt. 
Netwerk Onderwijsprofessionals mag ervan uitgaan dat jij ook daadwerkelijk degene bent die zich 
aanmeldt met jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra je weet of reden hebt te vermoeden dat 
een gebruikersnaam of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet je dat aan 
Netwerk Onderwijsprofessionals laten weten. Verder heb je de verplichting om zelf doeltreffende 
maatregelen te treffen, zoals het veranderen van het wachtwoord.  

3.6  Netwerk Onderwijsprofessionals is te allen tijde gerechtigd het Netwerk te wijzigen, aan te 
passen en/of af te sluiten zonder op enigerlei wijze schadeplichtig te worden jegens jou. Indien je je 
niet kunt vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen is de enige remedie om het 
Netwerk niet meer te gebruiken en je Account te verwijderen.  

3.7  Netwerk Onderwijsprofessionals behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of jouw 
wachtwoord en/of gebruikersnaam te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van 
het functioneren van het Netwerk.  

3.8  Netwerk Onderwijsprofessionals is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige 
ongeoorloofde toegang tot of gebruik van het Netwerk door derden.  

3.9  Je erkent en stemt er mee in dat je door het aanmaken van een Account, aan Netwerk 
Onderwijsprofessionals toestemming verleent om jouw naam zichtbaar te maken voor andere 
Geregistreerde Gebruikers zodat zij kunnen aangeven dat je mede Aanbieder bent van 
Professionaliseringsaanbod. Publicatie als mede Aanbieder kan te allen tijden worden ingetrokken 
door een bericht aan de Redactie via het contactformulier.  

Artikel 4. Aanbieden en plaatsen van Professionaliseringsaanbod 
4.1  Via het Netwerk kun je Professionaliseringsaanbod uploaden. Dit Professionaliseringsaanbod 
kan vervolgens door andere Gebruikers gevonden worden via de Verzamelsite. In je Account staat 
een overzicht van het Professionaliseringsaanbod dat je op het Netwerk aanbiedt. Je kunt daar je 
aanbod inzien, bewerken en verwijderen. 

4.2  De wijze waarop en het format waarin je het Professionaliseringsaanbod kunt uploaden naar het 
Netwerk staat op het Netwerk vermeld. Jij bent degene die bepaalt welk Professionaliseringsaanbod 
wordt geüpload en aan jouw Account wordt gekoppeld.  

4.3  Het Professionaliseringsaanbod dat je invoert, wordt bekeken door de Redactie (zie definiëring 
Account) en op basis van de volgende punten geaccordeerd of beargumenteerd afgewezen: 

• Het aanbod is onderwijsrelevant; 
• De beschrijving is volledig en in correct Nederlands; 
• Eventuele hyperlinks werken en sluiten aan bij het betreffende Professionaliseringsaanbod.  

Bij twijfel over bovenstaande punten of twijfel anderszins, beslist de Netwerkcommissie.  

4.4  Professionaliseringsaanbod dat je op het Netwerk invoert, wordt door de Redactie niet bewerkt 
tenzij er sprake is van een kleine aanpassing in bijvoorbeeld interpunctie. Inhoudelijke en grotere 
wijzigen leiden tot het niet accorderen van het Professionaliseringsaanbod. Het 
Professionaliseringsaanbod blijft in ‘concept’ beschikbaar zodat je zelf de benodigde aanpassingen 
kunt doen.  

https://netwerkonderwijsprofessionals.nl/contact
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4.5  Netwerk Onderwijsprofessionals plaatst geen advertenties en staat geen advertenties toe. 
Content moet passen binnen de doelstelling van het Netwerk en direct gerelateerd zijn aan een 
Onderwijsinstelling in de regio.  

4.6  Wanneer je Professionaliseringsaanbod upload naar het Netwerk, sta je er voor in dat:  

• je volledig rechthebbende bent ten aanzien van het Professionaliseringsaanbod en dat je 
gerechtigd en bevoegd bent om het naar het Netwerk te uploaden en aan andere Gebruikers 
aan te bieden; 

• de Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, op het 
Professionaliseringsaanbod bij jou berusten, althans dat je aantoonbare toestemming hebt 
van degene bij wie de Intellectuele Eigendomsrechten berusten om het 
Professionaliseringsaanbod te uploaden naar het Netwerk en aan andere gebruikers aan te 
bieden; 

• het Professionaliseringsaanbod niet in strijd zijn met enige wet- of regelgeving dan wel 
inbreuk maakt op enige (Intellectuele Eigendoms)rechten van derden en/of onrechtmatig is 
jegens derden of Netwerk Onderwijsprofessionals; 

• het Professionaliseringsaanbod in het juist format en goed leesbaar wordt geüpload; 
• Netwerk Onderwijsprofessionals niet verplicht zal zijn om enige betaling te verrichten van 

welke aard dan ook aan wie dan in verband met het uploaden en gebruik van het 
Professionaliseringsaanbod; en 

• je bij uitsluiting verantwoordelijk bent voor alle licenties en betalingsverplichtingen jegens 
enige derde partij in verband met het uploaden en gebruik van het 
Professionaliseringsaanbod. 

4.7  Netwerk Onderwijsprofessionals heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de inhoud van het 
Professionaliseringsaanbod dat door jou of andere professionals op de website ter beschikking 
wordt gesteld. Voor de inhoud van het Professionaliseringsaanbod is degene die het uploadt zelf 
verantwoordelijk. Netwerk Onderwijsprofessionals kan daarom geen aansprakelijkheid accepteren 
voor de inhoud van het Professionaliseringsaanbod dat door jou of andere Gebruikers via het 
Netwerk wordt aangeboden.  

4.8  Je vrijwaart Netwerk Onderwijsprofessionals en alle aan haar gelieerde personen voor alle 
aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat het Professionaliseringsaanbod 
inbreuk maakt op enig geldend (Intellectueel Eigendoms)recht van derden of anderszins 
onrechtmatig is jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit jouw handelen in strijd 
met deze Algemene Voorwaarden. Alle door Netwerk Onderwijsprofessionals gemaakte kosten en 
geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door jou worden 
vergoed.  

Artikel 5. Gebruik Professionaliseringsaanbod 
5.1 Via het Netwerk is het mogelijk om Professionaliseringsaanbod te doorzoeken, je aan te melden 
voor professionaliseringsactiviteiten, contact op te nemen over expertises en/of producten te 
downloaden.  

5.2 Je kunt contact opnemen met of je aanmelden bij de Aanbieder via de beschikbare informatie 
zoals vermeld bij het Professionaliseringsaanbod. Netwerk Onderwijsprofessionals is hierbij niet 
inhoudelijk betrokken en wijst uitsluitend door. Indien de Aanbieder accountgegevens vraagt, is dat 
niet het account van het Netwerk. 
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5.3 Netwerk Onderwijsprofessionals berekent geen kosten voor het gebruik van de website. Kosten 
behorend bij Activiteiten en/of Producten zijn door de Aanbieder bepaald en worden geregeld 
tussen Aanbieder en Gebruiker. Netwerk Onderwijsprofessionals is hierin geen partij.  

5.4 Commercieel gebruik van Professionaliseringsaanbod verkregen via het Netwerk is niet 
toegestaan. Bij niet-commercieel gebruik wordt recht gedaan aan Intellectuele Eigendomsrechten en 
gebruik gemaakt van correcte bronvermelding. 

Artikel 6. Intellectuele Eigendomsrechten 
6.1  De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot het Netwerk alsmede de via het Netwerk 
openbaar gemaakte Content, met uitzondering van het Professionaliseringsaanbod, berusten bij 
Netwerk Onderwijsprofessionals en/of haar licentiegevers.  

6.2  Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele 
Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.  

6.3 Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Netwerk Onderwijsprofessionals 
substantiële delen van het Netwerk op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch 
niet-substantiële delen van het Netwerk op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de 
Databankenwet.  

6.4 Als je van mening bent dat Professionaliseringsaanbod inbreuk maakt op jouw (Intellectuele 
Eigendoms)rechten verzoeken we je om ons daarvan op de hoogte te stellen via een het 
contactformulier op NetwerkOnderwijsprofessionals.nl. Deze kennisgeving dient:  

• de titel en beschrijving te bevatten van het Professionaliseringsaanbod dat naar jouw 
mening inbreuk maakt; 

• een verklaring te bevatten dat er naar jouw oordeel inbreuk wordt gemaakt op jouw 
(Intellectuele Eigendoms)rechten en te specificeren waarom dat zo is; 

• contactinformatie te bevatten waar Netwerk Onderwijsprofessionals contact met je kan 
opnemen, zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres; 

• een verklaring te bevatten, ondersteund met bewijsmiddelen, dat de informatie in jouw 
kennisgeving juist en volledig is en dat je de eigenaar bent van de betrokken Intellectuele 
Eigendomsrechten; en 

• te zijn ondertekend door degene bij wie de Intellectuele Eigendomsrechten berusten of 
degene die aantoonbaar bevoegd is om te handelen namens de deze persoon. 

6.5 In geval van een melding volgens 6.4 verwijdert Netwerk Onderwijsprofessionals binnen 5 
werkdagen het betreffende Professionaliseringsaanbod uit het zichtbare deel van de website tot 
duidelijkheid is over de (Intellectuele Eigendoms)rechten. Zowel Aanbieder als de Gebruiker die de 
kennisgeving deed, worden hiervan op de hoogte gesteld. Vervolgens bepaalt de Netwerkcommissie 
in lijn hiermee binnen redelijk termijn welke actie moet worden ondernomen.  

6.6  Netwerk Onderwijsprofessionals behoudt zich het recht voor om de kennisgeving volgens 6.4 
door te sturen aan de Aanbieder die verantwoordelijk is voor het Professionaliseringsaanbod waarop 
de kennisgeving betrekking heeft.  

6.7  Netwerk Onderwijsprofessionals zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil 
tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de Aanbieder waarop de kennisgeving 
betrekking heeft.  

https://netwerkonderwijsprofessionals.nl/contact
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Artikel 7. Beschikbaarheid Netwerk 
7.1  Netwerk Onderwijsprofessionals is een netwerk waar je andere onderwijsprofessionals uit de 
brede regio Arnhem-Nijmegen kunt ontmoeten, kunt samenwerken en professionaliseringsaanbod 
kunt delen. Netwerk Onderwijsprofessionals zal zich te allen tijde inspannen om de bijbehorende 
website zo veel mogelijk bereikbaar en zonder fouten te houden; 

7.2  Netwerk Onderwijsprofessionals is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder 
daarmee jegens jou schadeplichtig te worden, het Netwerk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of 
het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader 
van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van het Netwerk.  

7.3  Netwerk Onderwijsprofessionals is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, 
procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op het Netwerk aan te brengen.  

7.4  Netwerk Onderwijsprofessionals garandeert niet dat het Netwerk te allen tijde en zonder 
onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen in het Netwerk kunnen mede, doch niet 
uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen 
of fouten/gebreken. Netwerk Onderwijsprofessionals is jegens jou op geen enkele wijze 
aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) 
onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van het Netwerk.  

Artikel 8. Aansprakelijkheid 
8.1   Het Netwerk Onderwijsprofessionals aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten 
gevolg van of gerelateerd aan het gebruik van het Netwerk. 

8.2  Deze aansprakelijkheidsbeperking van het Netwerk met betrekking tot het Netwerk 
Onderwijsprofessionals beoogt niet de aansprakelijkheid voor opzet en/of bewuste roekeloosheid 
van Netwerk Onderwijsprofessionals ("eigen handelen") zelf en/of haar leidinggevende 
ondergeschikten uit te sluiten.  

Artikel 9. Overmacht 
9.1  Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst 
tussen jou en Netwerk Onderwijsprofessionals, indien sprake is van overmacht.  

9.2  Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van 
voor de levering van het Netwerk cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van 
elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, 
tekortkomingen van toeleveranciers van Netwerk Onderwijsprofessionals, tekortkomingen van door 
Netwerk Onderwijsprofessionals ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, 
hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene 
omstandigheden.  

Artikel 10. Beëindiging 
10.1  Je hebt het recht om op elk gewenst moment het gebruik van het Netwerk te staken en je 
Account te beëindigen/ verwijderen.  

10.2  Netwerk Onderwijsprofessionals heeft het recht om jouw gebruik van het Netwerk te 
blokkeren, je af te sluiten en/of je Account te verwijderen indien je in strijd handelt met een 
bepaling uit deze voorwaarden. 
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10.3 Gegevens van een Account worden bij verwijdering van de Account vernietigd en zijn vanaf dat 
moment niet meer opgenomen in de database.  

Artikel 11. Rechtskeuze en jurisdictie 
11.1  Op deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee 
verband houden is Nederlands recht van toepassing.  

11.2  Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, 
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank 
Gelderland.  

Artikel 12. Varia 
12.1  Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan 
wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig worden of zijn, blijven de overige 
bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Netwerk 
Onderwijsprofessionals zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en 
waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, 
zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.  

12.2  Netwerk Onderwijsprofessionals mag rechten en verplichtingen die uit de Algemene 
Voorwaarden voortvloeien, overdragen aan derden en zal je daarvan op de hoogte stellen. Indien je 
deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, is je enige remedie om het 
gebruik van het Netwerk te staken en je Account te beëindigen en/of te verwijderen. 
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