Faciliteitenregeling Hogeschoolraad HZ
Nadere regeling als bedoeld in artikel 30 van het Medezeggenschapsreglement HZ,
inhoudende de vaststelling van voorzieningen over welke de personeelsgeleding en
de studentgeleding van de hogeschoolraad beschikken. Het college van bestuur
heeft voorafgaand aan het vaststellen van deze regeling overleg gehad met de
hogeschoolraad. De hogeschoolraad heeft met deze nadere regeling ingestemd.

faciliteiten

specificatie

kamer

incl. bureau en overlegtafel

overlegruimte

reservering in overleg met planning & roostering

bij- en nascholing

scholingsplan:
- duur: twee jaar
- inhoud: welke activiteiten, doel activiteiten, wie uit HR
participeert, tijdsbeslag en kosten
- vaststelling: CvB na overleg met HR (art. 10.39 WHW; art.
30, derde lid MZ)
- scholingsbudget € 5000,--

reis- en verblijfkosten

op declaratiebasis (maximum: vier jaarsgemiddelde en
€ 3700,--)

administratie en beheer

op declaratiebasis (maximum: vier jaarsgemiddelde en
€ 4800,--)

inzet uren (op jaarbasis)
personeelsgeleding

totaal

: 1.659 u per jaar (art. V-4, > 4000 studenten)

verdeeld als volgt:
voorzitter : 0,2 fte
lid
: 0,1 fte respectievelijk 0,125 fte
(secretaris/penningmeester)
inzet ambtelijk secretaris

0,4 fte
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inzet studentgeleding

Per lid HR : € 100,-- per maand en 1,25 VCC studiepunt indien
student tenminste 12 maanden zitting heeft gehad in de
Hogeschoolraad; voorwaarde is voorts het bijwonen van tenminste
75% van de vergaderingen van/uitgaande van HR.
Per lid db HR: € 200,-- per maand en 1,25 VCC studiepunt indien
student tenminste 12 maanden zitting heeft gehad in de
Hogeschoolraad; voorwaarde is voorts het bijwonen van
tenminste 75% van de vergaderingen van/uitgaande van HR.
Bedragen zijn bruto bedragen. De HZ meldt deze aan de fiscus.

advisering

inzet deskundigen in onderling overleg met CvB

periode gedurende welke
faciliteitenregeling geldt

twee jaar na vaststelling

Deze regeling treedt in werking op 6 april 2017 en vervangt de eerdere Faciliteitenregeling
Hogeschoolraad HZ.
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