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Reglement raden van advies college van bestuur en academies HZ  
 

Stichting HZ  
 
Artikel 1. definities 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
1. HZ: de stichting HZ; 
2. college van bestuur: het college van bestuur van de HZ; 
3. academie: organisatorische eenheid van de HZ waarbinnen met elkaar 

samenhangende opleidingen zijn gegroepeerd;  
4.  niche-academie: academie waarmee de HZ zich zowel nationaal als internationaal 

profileert.  
5. academiedirecteur: hoofd van een academie, verbonden aan de HZ; 
  
artikel 2. instelling  
2.1 De HZ kent de volgende raden van advies: 

- raad van advies op corporate niveau; 
- raden van advies op academieniveau. 

2.2 Het college van bestuur stelt raden van advies in.  
 
Artikel 3. doelstelling en taken raad van advies op corporate niveau 
3.1 De raad van advies op corporate niveau heeft als doel relevante stakeholders van de 

HZ op prominente wijze te betrekken bij strategische beleidsthema’s.  
3.2 De raad van advies op corporate niveau heeft tot taak het desgevraagd en ongevraagd 

adviseren van het college van bestuur inzake: 
- strategische beleidsthema’s uit het instellingsplan; 
- de strategische agenda van het college van bestuur; 
- regionale, nationale en internationale ontwikkelingen/trends die van strategisch 

belang zijn voor de HZ. 
3.3 De raad van advies op corporate niveau: 

- fungeert als klankbord voor het college van bestuur; 
- fungeert als platform voor overleg met en tussen stakeholders. 

3.4 De leden van de raad van advies behartigen de belangen van de HZ in regionale, 
nationale en internationale netwerken en zijn HZ-ambassadeurs. 

 
Artikel 4. doelstelling en taken raden van advies op academieniveau  
4.1 De raden van advies verbonden aan academies hebben als doel relevante regionale en 

(inter)nationale stakeholders van academies terzake van voor die academies van 
belang zijnde regionale en (inter)nationele ontwikkelingen op prominente wijze te 
betrekken bij state of the art (groepen van) opleidingen binnen die academies. 

4.2 De raden van advies verbonden aan de academies hebben tot taak het desgevraagd en 
ongevraagd adviseren van academiedirecteuren inzake: 
- relevante regionale, nationale en internationale ontwikkelingen/trends die van 

belang zijn voor (curricula van) (groepen van) opleidingen binnen een academie; 
- de aansluiting van het opleidingsaanbod binnen academies op de regionale en 

(inter)nationale scholingsbehoefte en onderzoeksvraag; 
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- het toepassen van in het onderwijs opgedane en ontwikkelde kennis in de regionale 
en (inter)nationale praktijk (“kennis-kunde-kassa”); 

- externe financiering van regionale en (inter)nationale onderwijsactiviteiten en 
onderzoekprojecten; 

- het waarborgen van een structurele relatie met alumni; 
- andere regionale en (inter)nationale aangelegenheden de (groepen van) 

opleidingen die de academie aangaan.  
4.3 De raden van advies verbonden aan de academies:  

- fungeren als klankbord voor academiedirecteuren;  
- fungeren als platform voor overleg met en tussen regionale en (inter)nationale 

stakeholders. 
4.4 De gezamenlijke leden van de raden van advies verbonden aan de academies vormen 

een regionaal en (inter)nationaal netwerk van professionals binnen dat deel van het 
kennisdomein van de (groepen van) opleidingen waarop de academies zich profileren. 

4.5 De leden van raden van advies verbonden aan de academies behartigen de belangen 
van de academies in regionale en (inter)nationale netwerken en zijn ambassadeurs van 
de academies. 

4.6 Aan de Delta Academy en de Scaldis Academy zijn in het instellingsplan bijzondere 
profielen toegekend, te weten Delta resp. Toerisme. Voor deze academies gelden ten 
aanzien van deze profielen bijzondere ambities, gericht op het realiseren van excellent 
onderwijs en onderzoek met een (inter)nationale scope en van (inter)nationale allure. 
De samenstelling en werkwijze van de raden van advies dragen bij aan het realiseren 
van deze bijzondere ambities. 

 
artikel 5. samenstelling 
5.1 De raden van advies bestaan uit tenminste 5 leden. 
5.2 De leden van de raden van advies worden benoemd door het college van bestuur. Voor 

zover het de leden van de raden van advies op (niche-)academieniveau betreft vindt 
benoeming door het college van bestuur plaats op voordracht van de betrokken 
academiedirecteuren.  

5.3 Leden van de raden van advies worden benoemd vanwege relevante en 
hooggekwalificeerde kennis en ervaring alsmede aantoonbare affiniteit met het hoger 
onderwijs, passend voor de onderscheiden raden van advies. 

5.4 Het college van bestuur bevordert dat personen zitting hebben in meerdere raden van 
advies binnen de HZ. 

5.5 De leden van de raden van advies bepalen in onderling overleg wie als voorzitter 
fungeert. 

 
Artikel 6. zittingsduur 
6.1 De zittingsduur van leden van raden van advies bedraagt 4 jaar. 
6.2 Het college van bestuur kan de leden na expiratie van de zittingsduur steeds 

herbenoemen voor een termijn van (maximaal) 4 jaar. 
6.3 De zittingsperiode vangt aan aanstonds na benoeming.  
6.4 Beëindiging van het lidmaatschap kan onder opgave van redenen tussentijds 

plaatsvinden door het betrokken lid of door het college van bestuur. 
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6.5 Indien het aantal leden van een raad van advies minder dan vijf bedraagt, bevordert 
het college van bestuur, na eventuele voordracht van de betrokken academiedirecteur, 
de vervulling van de ontstane vacature(s).  

 
Artikel 7. bijeenkomsten  
7.1 De raden van advies komen tenminste 2 maal per jaar bijeen.  
7.2 Het college van bestuur voor wat betreft de raad van advies op corporate niveau en 

academiedirecteuren voor wat betreft de raden van advies op academieniveau 
bereiden in overleg met de voorzitter van de desbetreffende raad van advies 
bijeenkomsten voor en dragen zorg voor het tijdig toezenden van agenda’s en stukken. 

7.3 Het college van bestuur neemt deel aan bijeenkomsten van de raad van advies op 
corporate niveau. 

7.4 Academiedirecteuren, en op hun verzoek, opleidingscoördinatoren, nemen deel aan 
bijeenkomsten van raden van advies op academieniveau.   

7.5 Van bijeenkomsten van de raad van advies op corporate niveau worden verslagen 
gemaakt.  

7.6 Van bijeenkomsten van de raden van advies op academieniveau worden verslagen 
gemaakt, welke in afschrift worden toegezonden aan het college van bestuur.  
 

Artikel 8. rapportage 
8.1 De academiedirecteuren brengen jaarlijks, uiterlijk 1 februari, schriftelijk verslag uit 

aan het college van bestuur terzake van de bijeenkomsten van de raden van advies op 
academieniveau over het daaraan voorafgaande studiejaar. Daarbij worden in elk geval 
die zaken opgenomen, aangegeven in het tweede lid van dit artikel.  

8.2 Het college van bestuur neemt in het jaarverslag van de HZ op: 
-  de samenstelling van de raden van advies;  
- het aantal bijeenkomsten; 
- een samenvattend verslag van de bijeenkomsten. 

 
Artikel 9. informatievoorziening 
9.1 Het college van bestuur draagt er wat betreft de leden van de raad van advies op 

corporate niveau zorg voor dat zij beschikken over relevante informatie. Datzelfde 
geldt voor academiedirecteuren voor wat betreft de leden van de raden van advies op  
academieniveau.  

 
Artikel 10. geheimhouding 
10.1 Het college van bestuur danwel de academiedirecteuren kunnen aan raden van advies 

informatie verstrekken onder het embargo van (volstrekte) vertrouwelijkheid.  
 
Artikel 11. overig 
11.1 De werkzaamheden van de leden van de raden van advies zijn onbezoldigd.  
11.2 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het college van bestuur.  
 
Artikel 12. slotbepalingen 
12.1 Dit reglement treedt in werking op 1 september 2013, zoals gewijzigd op 2 december 

2014. 
12.2 Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de HZ. 
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12.3 Dit reglement dient te worden aangehaald als “reglement raden van advies college van 
bestuur en academies HZ”. 
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