Faciliteitenregeling Opleidingscommissies (OC) HZ
Algemeen
Deze faciliteitenregeling is een uitwerking van artikel 9 Reglement voor de
Opleidingscommissies HZ, is vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 29 oktober 2019 en
heeft de instemming van de Hogeschoolraad d.d. 18 september 2019.
Faciliteiten
1. De domeindirecteur staat de OC het gebruik toe van de voorzieningen waarover deze kan
beschikken en die de OC voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft. Hieronder
wordt in ieder geval verstaan ambtelijke, financiële en juridische ondersteuning en scholing. Ten
behoeve van de werkzaamheden zal binnen het kader van de toegekende middelen en
voorzieningen in ieder geval vergader- en archiefruimte ter beschikking worden gesteld. Deze
ruimte dient voorzien te zijn van de voor de taakuitoefening normaal te achten faciliteiten.
2. Aan de OC wordt in overleg met de domeindirecteur een budget ter beschikking gesteld ter
vergoeding van de aan de werkzaamheden verbonden kosten, waaronder een scholingsbudget
en een budget voor inhuur van interne of externe deskundigen.
3. Aan de personeelsleden van de OC zal tijd ter beschikking worden gesteld. Voor de
personeelsleden wordt twee uur per week (ongeacht de omvang van het dienstverband) van het
dienstverband ter beschikking gesteld (vrijstelling) ten behoeve van de OC.
4. De studentleden van de OC ontvangen een financiële onkostenvergoeding, die neerkomt op een
netto bedrag van € 8.50 per uur, voor twee uur per week. Betalingen vinden plaats gedurende
10 maanden van het boekjaar, waarbij de maanden juli en augustus uitgesloten worden in
verband met de vakantieperiode. Studentleden dienen elke maand digitaal het
declaratieformulier in bij HZ, waarop de uren vermeld staan, alsook eventuele overige kosten.
5. Een studentlid kan, indien hij door zijn werkzaamheden voor de OC studievertraging oploopt,
een verzoek doen om financiële ondersteuning conform het reglement Profileringsfonds van HZ.
6. Reiskosten voor studentleden van de OC worden enkel vergoed, indien deze niet vallen binnen
de OV-kaart, de reiskosten zijn gemaakt voor activiteiten ten behoeve van de OC en met
overlegging van een betaalbewijs.
7. Voor personeelsleden van de OC geldt ten aanzien van gemaakte reiskosten de gebruikelijke
personeelsdeclaratieregeling van HZ.
8. Voor overige kosten die gemaakt zijn door OC-leden ten behoeve van de OC, geldt dat van geval
tot geval wordt bekeken of deze vergoed worden. Om teleurstellingen achteraf ten aanzien van
deze kostenvergoedingen te voorkomen, is het goed dat vooraf overleg wordt gepleegd over de
te maken en te vergoeden kosten.
9. De leden van de OC hebben recht op vrijroostering van werkzaamheden en studieactiviteiten
om de taken voor de OC te kunnen vervullen. De vergaderingen van de OC worden op een
zodanig tijdstip gehouden dat studentleden in staat zijn om aan de vergaderingen deel te
nemen zonder daarvoor delen van het onderwijsprogramma te moeten missen.
Citeertitel
Dit reglement kan worden aangehaald als "Faciliteitenregeling Opleidingscommissies HZ".
Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op de dag volgend op die waarop het College van Bestuur het
reglement heeft vastgesteld, na instemming van de Hogeschoolraad.
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