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Redactiestatuut Trajectum 
 
Het Redactiestatuut Trajectum is op 30 maart 2021 vastgesteld door het 
College van Bestuur, en treedt in werking per 1 april 2021 
 
 

Artikel 1 Begripsomschrijving 
 
In dit statuut wordt verstaan onder: 
 

• College van Bestuur: het College van Bestuur van de Hogeschool Utrecht; 
• Hoofdredacteur: De journalist die krachtens zijn aanstelling verantwoorde-

lijkheid draagt voor redactionele inhoud en management van Trajectum 
Online 

• Platform Trajectum: de website trajectum.hu.nl en de hierbij behorende 
sociale media 

• Redactie: De redactie van Trajectum bestaat uit een hoofdredacteur en 
redacteuren, in loondienst van Hogeschool Utrecht. Daarnaast kent de 
redactie ook journalistieke medewerkers op freelance basis, waaronder 
studenten en medewerkers van Hogeschool Utrecht.  

• Redactieraad: het orgaan dat de hoofdredacteur en/of de uitgever 
gevraagd en ongevraagd met raad en daad bijstaat en klachten 
beoordeelt, zoals verderop in het Statuut staat beschreven.   

• Uitgever: de directeur Onderwijs Onderzoek en Studentzaken, die door 
het College van Bestuur is belast met de taken en bevoegdheden 
beschreven in dit Statuut. 
 
 

Artikel 2 Doelstelling en uitgangspunten 
 

1. Het platform Trajectum heeft als doelstelling om studenten en 
personeelsleden van Hogeschool Utrecht (HU) op journalistiek 
verantwoorde wijze te informeren over relevante gebeurtenissen en 
ontwikkelingen binnen en rondom de hogeschool. Het platform biedt 
tevens gelegenheid voor de uitwisseling van meningen van studenten en 
personeelsleden. 
 

2. De redactie streeft naar een professionele journalistieke werkwijze. 
Daartoe  
a. opereert zij op basis van vrije nieuwsgaring en is redactioneel 
onafhankelijk. 
b. stelt zij zich achter de internationale standaard van beroepsgedrag 
zoals vastgesteld door de IFR in de Code van Bordeaux. 
c. neemt zij de gebruikelijke journalistieke normen in acht, in het 
bijzonder: 
- verificatie van feitelijke mededelingen; 



 

 
  2 

- principe van hoor- en wederhoor; 
- rectificatie van feitelijke onjuistheden;  
 
 

Artikel 3 Redactie, hoofdredactie en uitgever 
 

1. De benoeming van een hoofdredacteur gebeurt op voordracht van de 
uitgever, gehoord de redacteuren en Redactieraad.  
 

2. Voor de benoeming van redacteuren in loondienst doet de hoofdredacteur, 
na overleg met redacteuren in loondienst, een voordracht.  
 

3. De hoofdredacteur  
a. is verantwoordelijk voor de inhoud van het Platform en de handhaving 
van de doelstelling zoals geformuleerd in artikel 2 van dit redactiestatuut.  
b. Hij is gehouden tot goed overleg met de uitgever, redacteuren en 
Redactieraad over het redactiebeleid, de journalistieke formule en de 
daarvoor benodigde middelen.  
 

4. Voor de werving van commerciële uitingen (zoals advertenties en 
banners) geldt dat de hoofdredacteur, gehoord de uitgever, advertenties 
kan weigeren. 

 
5. De uitgever  

a. is namens het College van Bestuur verantwoordelijk voor de uitgave en 
exploitatie van Trajectum.  
b.  is gehouden tot goed overleg met de hoofdredacteur en het College 
van Bestuur over de voorgenomen c.q. beschikbare budgettaire ruimte ten 
behoeve van Trajectum.  
c.  erkent daarbij de journalistieke onafhankelijkheid van Trajectum. 
  
 

Artikel 4 Redactieraad 
 

1. De Redactieraad draagt bij aan de ontwikkeling van Trajectum door de 
redactionele en zakelijke leiding van de website met raad en daad bij te 
staan. Voorts neemt de Redactieraad besluiten in die gevallen waarin dit 
Statuut dat voorschrijft onder Artikel 5, Klachten en geschillen. 
 

2. De Redactieraad bestaat uit tenminste vier en ten hoogste zeven 
personen. Bij de samenstelling van de Redactieraad wordt rekening 
gehouden met een mix van professionele journalistieke expertise, kennis 
van de HU-organisatie en kennis van de doelgroep van Trajectum.  
 

3. De leden van de Redactieraad worden benoemd door het College van 
Bestuur, in overeenstemming met de hoofdredacteur en de uitgever. 
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Daarbij wordt een rooster van aan- en aftreden gevolgd, waarbij leden in 
beginsel maximaal twee keer, voor een periode van drie jaar, worden 
benoemd. De Redactieraad en uitgever hebben het recht kandidaten voor 
benoeming voor te dragen. De leden hebben zitting op persoonlijke titel. 
 

4. De hoofdredacteur en de uitgever kunnen, ieder afzonderlijk of 
gezamenlijk, een advies vragen aan de Redactieraad over alle 
aangelegenheden die samenhangen met de functie van Trajectum, het 
redactionele beleid en de condities waaronder Trajectum wordt 
geproduceerd.  
 

5. De Redactieraad bepaalt zijn eigen werkwijze en legt dit vast in een 
Redactiereglement. 
 

 
Artikel 5 Klachten en geschillen 

 
1. Klachten over de inhoud van Trajectum worden schriftelijk ingediend bij 

de hoofdredacteur, die daarop gemotiveerd een beslissing neemt.  
 

2. a. In geval van een geschil tussen één of meer personen en/of instellingen 
binnen of buiten de hogeschool en de hoofdredacteur naar aanleiding van 
een journalistieke publicatie van Trajectum, kunnen partijen 
overeenkomen dat zij het geschil voorleggen aan de Redactieraad die 
terzake beslist. 
 
b. Bij de besluitvorming let de Redactieraad op de vraag of de redactie 
gehandeld heeft binnen de grenzen van het redactiestatuut, de hierin 
genoemde journalistieke normen, inclusief de verwijzing naar de code van 
Bordeaux en rekening houdend met professionele journalistieke 
richtlijnen, wettelijke verplichtingen en regels vanuit Hogeschool Utrecht.  
 
 

Artikel 6 Vaststelling, evaluatie en wijziging 
 

1. Dit Redactiestatuut geldt voor een periode van twee jaar. Aan het einde 
van deze periode vindt een evaluatie van dit statuut plaats. Het College 
van Bestuur neemt het initiatief tot de evaluatie en hoort in elk geval de 
uitgever, de hoofdredacteur en de Redactieraad. 
 
 

2. Dit statuut wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door het College 
van Bestuur. Een desbetreffend besluit wordt eerst genomen na inwinning 
van advies van de uitgever, de hoofdredacteur en de Redactieraad. Indien 
het college afwijkt van een advies, geeft het daarvan een schriftelijke 
motivering.  


