Het medezeggenschapsreglement HZ
Stichting HZ University of Applied Sciences
Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences;
Gelet op het bepaalde in artikel 10.21 van de wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek;
Gelet op het bepaalde in het bestuurs- en beheersreglement HZ;
Gelet op het besluit van het college van bestuur van juni 2010, met instemming van
het medezeggenschapsorgaan, om de Wet op de ondernemingsraden niet van
toepassing te verklaren op de hogeschool voor een periode van 5 jaren, ingaande 1
juli 2010;
Gelet op de instemming van het medezeggenschapsorgaan d.d. 30 april 2015;
Trekt het op 7 juli 2011 vastgestelde medezeggenschapsreglement in;
Stelt het hierna volgende medezeggenschapsreglement vast.
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paragraaf 1 algemene bepalingen
Artikel 1
1.1

begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
HZ:
de Stichting HZ University of Applied
Sciences
instellingsplan:
het instellingsplan HZ 2013-2017
hogeschoolraad:
het medezeggenschapsorgaan als bedoeld
in artikel 10.17 WHW
voorbereidingscommissie: een door de hogeschoolraad ingestelde
commissie, belast met de voorbereiding
zaken, de medezeggenschap betreffende

Artikel 2: vaststelling van het medezeggenschapsreglement
2.1
Het college van bestuur stelt het medezeggenschapsreglement van de
hogeschool vast.
2.2
Het college van bestuur legt het reglement, daaronder elke wijziging ervan
mede begrepen, als voorstel aan de hogeschoolraad voor en stelt het niet
vast dan voor zover het voorstel de instemming van twee derde van het
aantal leden van de hogeschoolraad heeft verworven.
Artikel 3: hogeschoolraad
3.1
De hogeschoolraad oefent haar wettelijke en in dit reglement opgenomen
bevoegdheden van de medezeggenschap uit jegens het college van
bestuur.
Artikel 4: samenstelling hogeschoolraad
4.1
De hogeschoolraad omvat 18 leden, waarvan 9 leden uit en door het
personeel en 9 leden uit en door studenten worden gekozen. De
hogeschoolraad streeft een evenwichtige verdeling over de academies en
diensten na. Met het oog op die evenwichtige verdeling worden de 18
zetels voorbestemd, op de volgende wijze:
(i) van de 9 zetels voor het personeel worden er 6 voorbestemd
(‘geoormerkt’) voor de academies en 3 voor de diensten, waarbij geldt dat
er maximaal 2 personeelsleden per academie in (de personeelsgeleding
van) de hogeschoolraad vertegenwoordigd zijn;
(ii) van de 9 zetels voor de studenten wordt per academie een zetel
voorbestemd voor een student van die academie. Uitgaande van de 7
academies van de HZ, geldt dat er 7 geoormerkte zetels zijn, en 2 nietgeoormerkte zetels. Er zijn maximaal 2 studenten per academie in de
(studentgeleding van de) hogeschoolraad vertegenwoordigd.
4.2
Leden van het college van bestuur en de raad van toezicht alsmede
academiedirecteuren en diensthoofden, kunnen geen deel uitmaken van
de hogeschoolraad.
Artikel 5: zittingsduur en zittingstermijn
5.1
De zittingsduur van leden van de hogeschoolraad is drie jaar. Studenten
hebben de mogelijkheid om desgewenst te kiezen voor een zittingsduur
van een jaar.
5.2
Leden van de hogeschoolraad kunnen, tenzij sprake is van bijzondere
omstandigheden, ten hoogste drie termijnen voor een maximale periode
van drie jaar worden herkozen.
5.3
De zittingstermijn van leden uit de personeelsgeleding loopt af op 31
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augustus. De zittingstermijn van studentleden loopt af op 31 januari.
Ieder jaar treedt een deel van de personeelsgeleding af, volgens een door
de hogeschoolraad vast te stellen rooster in het huishoudelijk reglement.
Artikel 6: beëindiging lidmaatschap, vervulling van tussentijdse vacatures
6.1
Het lidmaatschap van de hogeschoolraad eindigt:
− aan het einde van een zittingstermijn;
− indien niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden om zich
verkiesbaar te stellen voor de hogeschoolraad (passief kiesrecht);
− door schriftelijke opzegging;
− door overlijden;
− door faillissement dan wel het van toepassing verklaren van de
wettelijke schuldsaneringsregeling.
6.2

6.3

6.4

6.5

In geval door beëindiging van het lidmaatschap van de hogeschoolraad
een tussentijdse vacature ontstaat wijst de verkiezingscommissie als
bedoeld in artikel 10 die kandidaat tot opvolger aan die blijkens de
vastgestelde uitslag van de laatst gehouden verkiezingen daarvoor als
eerste in aanmerking komt, met inachtneming van artikel 4.1.
De aanwijzing geschiedt binnen dertig dagen na het ontstaan van de
vacature. Indien een aangewezen kandidaat niet beschikbaar is voor het
lidmaatschap van de hogeschoolraad wijst de verkiezingscommissie
volgens de in het vorige lid beschreven procedure de eerstvolgende in
aanmerking komende kandidaat aan.
Indien geen opvolger als bedoeld in het tweede en derde lid van dit artikel
beschikbaar is, wordt in de vacature voorzien door tussentijdse verkiezing,
tenzij de zittingstermijn binnen zes maanden afloopt. Het huishoudelijk
reglement van de hogeschoolraad voorziet in een procedure indien de
zittingstermijn binnen 6 maanden afloopt.
Bij een tussentijdse vacaturevervulling eindigt het lidmaatschap van het
nieuwe lid gelijktijdig met de formele zittingstermijn van de
hogeschoolraad.

paragraaf 2 verkiezingen
Artikel 7: actief en passief kiesrecht
7.1
Alle personeelsleden en ingeschreven studenten zijn kiesgerechtigd.
7.2
Verkiesbaar tot lid van de personeelsgeleding van de hogeschoolraad zijn
personeelsleden met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ten minste de duur van drie
jaren, waarbij de omvang van de aanstelling ten minste 0,3 fte bedraagt.
7.3
Verkiesbaar tot lid van de studentgeleding van de hogeschoolraad zijn alle
bij de hogeschool ingeschreven studenten die een opleiding volgen van
minimaal twee jaar.
Artikel 8: rechtstreekse verkiezingen
8.1
Leden van de hogeschoolraad worden via rechtstreekse verkiezingen
gekozen.
Artikel 9: kandidaatstelling, verkiezingen
9.1
Aan verkiezing van de hogeschoolraad gaat kandidaatstelling vooraf.
9.2
Kandidaatstelling geschiedt door inlevering bij de verkiezingscommissie
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9.3
9.4
9.5

9.6

9.7
9.8

van door de betrokken kandidaten getekende
kandidaatstellingsformulieren.
Kandidaten voor de verkiezingen van het deel van de hogeschoolraad dat
uit en door het personeel wordt gekozen, worden gesteld door
personeelsleden van de HZ.
Per geleding is sprake van één kandidatenlijst. Op de kandidatenlijst en op
de stembiljetten wordt bij iedere kandidaat vermeld aan welke academie
of dienst de kandidaat is verbonden.
Slechts kiesgerechtigde studenten kunnen een stem uitbrengen op
kandidaten voor de studentgeleding van de hogeschoolraad. Slechts
kiesgerechtigd personeel kan een stem uitbrengen op kandidaten voor de
personeelsgeleding van de hogeschoolraad.
Per geleding stelt de verkiezingscommissie aan de hand van de
verkiezingsuitslagen een rangorde vast van de kandidaten, met dien
verstande dat de kandidaat met de meeste stemmen op de eerste plaats
komt, de kandidaat met de op één na meeste stemmen op de tweede
plaats, enzovoorts. Is er voor een bepaalde geoormerkte zetel geen enkele
kandidaat, dan wordt die zetel aan de eerstvolgende kandidaat toegekend
die daar blijkens de uitslag recht op heeft, een en ander met inachtneming
van artikel 4.1.
Hebben twee kandidaten uit dezelfde geleding een gelijk aantal stemmen
voor de laatste te verdelen zetel dan beslist het lot. Wie dat wenst kan
aanwezig zijn bij het tellen van de stemmen en het vaststellen van de
rangorde.
Stembiljetten, waaruit naar het uitsluitend oordeel van de
verkiezingscommissie niet duidelijk de keuze van de kiesgerechtigde blijkt,
zijn ongeldig.
Verkiezingen vinden niet plaats indien het aantal kandidaten gelijk is aan
of kleiner dan het aantal beschikbare aantal zetels. In dat geval worden
deze kandidaten geacht te zijn verkozen.

Artikel 10: organisatie verkiezingen
10.1
De Hogeschoolraad geeft leiding aan de verkiezingen van de leden van de
hogeschoolraad. Als de hogeschoolraad daarbij in gebreke blijft draagt het
college van bestuur zorg voor verkiezingen.
10.2
De hogeschoolraad stelt een verkiezingscommissie in, die de organisatie
van de verkiezingen namens de hogeschoolraad verzorgt. Beide
geledingen zijn in de commissie vertegenwoordigd.
10.3
De verkiezingscommissie is bevoegd ter nadere uitwerking van dit
reglement alle regelingen vast te stellen, die zij nodig acht voor een goed
verloop van de verkiezingen.
10.4
De leden van de verkiezingscommissie verdelen hun taken en
werkzaamheden onderling.
10.5
De verkiezingscommissie:
− stelt de verkiezingsdatum c.q. data vast, maakt bekend en informeert
hoe, wanneer en waar gestemd kan worden, waarbij als richtlijn geldt
dat de verkiezingen voor de personeelsgeleding in mei plaatsvinden en
die voor de studentengeleding in november;
− stelt vast en maakt bekend hoe, op en tot welke datum
kandidaatstelling kan plaatsvinden;
− zorgt per geleding voor lijsten van personeelsleden en studenten, die
zich kandidaat kunnen stellen en lijsten met alle kiesgerechtigden per
geleding;
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10.6

− zorgt dat deze lijsten op een voor de betreffende kandidaten en kiezers
toegankelijke plaats ter inzage worden gelegd;
− organiseert voor kandidaten en kiezers de mogelijkheid voorafgaand
aan kandidaatstelling en verkiezingen correcties bij de
verkiezingscommissie te melden op de lijsten waarop de
stemgerechtigden en degenen die verkiesbaar zijn aangegeven en stelt
de definitieve lijsten vast;
− stelt de (geldige) kandidatenlijsten vast en ontwerpt stembiljetten;
− organiseert de telling van geldig ingebrachte stemmen, stelt vast wie
verkozen zijn en maakt de nieuwe samenstelling van de
hogeschoolraad bekend;
− stelt een draaiboek voor de verkiezingen vast;
− legt een verslag van de verkiezingen ter goedkeuring voor aan het
college van bestuur
− is bevoegd in dit verslag aanbevelingen op te nemen betreffende alles
wat met de organisatie van de verkiezingen te maken heeft.
De gehele verkiezingsprocedure dient uiterlijk veertien dagen voor het
verstrijken van de zittingstermijn van de aftredende leden van de
hogeschoolraad te zijn afgerond.

Artikel 11 beroepsprocedure m.b.t. de verkiezingen
11.1
Een ieder die meent dat een of meer besluiten van de
verkiezingscommissie in strijd zijn met dit reglement kan daartegen
schriftelijk beroep aantekenen bij het college van bestuur, mits hij of zij
daarbij gelijktijdig bewijzen van de overtreding overlegt.
11.2
Beroep kan worden aangetekend tijdens de aanloop naar de verkiezingen
en tot tien dagen na de verkiezingen.
11.3
Het college van bestuur doet binnen zeven werkdagen uitspraak over het
beroep.
11.4
Indien beroep wordt ingesteld tijdens de aanloop naar de verkiezingen en
het college van bestuur dit beroep ontvankelijk en gegrond verklaart, kan
het de verkiezingscommissie opdracht geven het betreffende verzuim te
herstellen.
11.5
Indien het beroep betrekking heeft op de telling van stemmen kan het
college van bestuur opdracht geven tot een gecontroleerde hertelling van
de uitgebrachte stemmen.
11.6
Het college van bestuur kan de verkiezingen ongeldig verklaren, indien
vaststaat dat sprake is van een ernstige inbreuk ten aanzien van de
eerlijkheid bij de verkiezingen, die niet door beperkte ingrepen hersteld
kan worden.
paragraaf 3 algemene rechten en plichten
Artikel 12 informatie aan de hogeschoolraad
12.1
Het college van bestuur verschaft de hogeschoolraad al dan niet gevraagd
tijdig alle inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak
redelijkerwijs nodig heeft. Daartoe worden in ieder geval begrepen
tenminste éénmaal per jaar gegevens over de hoogte en de inhoud van de
arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken per groep van de in de
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12.2

12.3

12.4

instelling werkzame personen, de leden van het college van bestuur en de
raad van toezicht.
Het college van bestuur verstrekt de hogeschoolraad aan het begin van
het studiejaar schriftelijk basisgegevens met betrekking tot samenstelling
van het college van bestuur van de hogeschool alsmede de geldende
verdeling van taken en bevoegdheden binnen het college van bestuur en
de hoofdpunten van het reeds vastgestelde beleid.
Het college van bestuur stelt de hogeschoolraad ten minste eenmaal per
jaar schriftelijk in kennis van het door hem in het afgelopen jaar gevoerde
beleid en van de beleidsvoornemens voor het komende jaar ten aanzien
van de HZ op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied.
Het college van bestuur stelt de hogeschoolraad onverwijld in kennis van
voornemens met betrekking tot aangelegenheden, die in het
instellingsplan zijn genoemd en inzake alle aangelegenheden, ten aanzien
waarvan de hogeschoolraad instemmings- en adviesbevoegd is.

Artikel 13 geheimhouding
Indien bij een bepaalde vergadering of een onderdeel daarvan een bij
uitstek persoonlijk belang van een van de leden van de raad in het geding
is, kan de raad besluiten dat het betrokken lid aan die vergadering of dat
onderdeel daarvan niet deelneemt. De raad bepaalt dan tevens dat de
behandeling van de desbetreffende aangelegenheid in een besloten
vergadering plaats heeft.
13.1
De door of namens het college van bestuur aan de hogeschoolraad te
verstrekken informatie kan worden verstrekt onder de plicht tot
geheimhouding aan de leden van de Hogeschoolraad.
13.2
Degene die de geheimhouding oplegt deelt tevens mee, welke schriftelijke
of mondelinge verstrekte gegevens onder de geheimhouding vallen,
hoelang deze dient te duren, alsmede of er personen zijn ten aanzien van
wie de geheimhouding niet in acht behoeft te worden genomen.
13.3
De leden van de hogeschoolraad zijn verplicht tot geheimhouding van alle
zaken die zij in hun hoedanigheid als lid van de hogeschoolraad vernemen
en waarvan zij, eventueel in verband met opgelegde geheimhouding, het
vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. De hogeschoolraad besluit
daarbij dat de vergadering en de beraadslagingen of een deel daarvan bij
informatie onder geheimhouding niet openbaar zullen zijn.
13.4
De plicht tot geheimhouding vervalt niet door de beëindiging van het
lidmaatschap van de hogeschoolraad, noch door beëindiging van de band
van de betrokkene met de hogeschool.
13.5
De hogeschoolraad en individuele leden van de hogeschoolraad hebben
het recht bepaalde informatie met opgelegde geheimhouding te weigeren
in ontvangst te nemen voor behandeling.
Artikel 14 rechtsbescherming
14.1
Het college van bestuur draagt er jegens de hogeschoolraad zorg voor, dat
de leden van de hogeschoolraad niet uit hoofde van hun lidmaatschap van
de hogeschoolraad worden benadeeld in hun positie met betrekking tot de
HZ. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van
kandidaat-leden en voormalige leden.
14.2
De beëindiging anders dan op eigen verzoek van de betrekking van een
aan de HZ werkzame persoon, mag geen verband houden met
(kandidaatstelling voor) het (voormalige) lidmaatschap van de betrokkene
van de hogeschoolraad. Een beëindiging van de betrekking in strijd met
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14.3

het in dit lid bepaalde is nietig.
De beëindiging anders dan op eigen verzoek van de inschrijving van een
aan de hogeschool ingeschreven student, mag geen verband houden met
(kandidaatstelling voor) het (voormalige) lidmaatschap van de betrokkene
van de hogeschoolraad.

Artikel 15 recht van initiatief
15.1
De hogeschoolraad is bevoegd over alle aangelegenheden, de HZ
betreffende, aan het college van bestuur voorstellen te doen en
standpunten kenbaar te maken. Het college van bestuur brengt op die
voorstellen binnen drie maanden een schriftelijke, met redenen omklede
reactie uit aan de hogeschoolraad in de vorm van een voorstel.
15.2
Alvorens over te gaan tot het uitbrengen van de schriftelijke reactie, stelt
het bestuur de hogeschoolraad ten minste eenmaal in de gelegenheid met
hem overleg te plegen over zijn voorstel.
paragraaf 4 taken en bevoegdheden
Artikel 16 algemene taken en bevoegdheden van de hogeschoolraad
Het medezeggenschapsorgaan de hogeschoolraad heeft de in de WHW
vermelde algemene taken en bevoegdheden alsmede de in artikel 16
genoemde bijzondere bevoegdheden.
16.1
De hogeschoolraad bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en
onderling overleg in de hogeschool.
16.2
De hogeschoolraad heeft tot taak de realisering van de doelen van de HZ,
als vastgelegd in het instellingsplan, mede te bevorderen.
16.3
De hogeschoolraad waakt in het algemeen tegen discriminatie in de HZ op
welke grond dan ook en bevordert in het bijzonder de gelijke behandeling
van mannen en vrouwen alsmede inschakeling van gehandicapten en
allochtonen. De hogeschoolraad bezit hiertoe een overeenkomstige
bevoegdheid als bedoeld in artikel 12, tweede lid, aanhef en onderdeel d,
van de Algemene wet gelijke behandeling.
16.4
Het student-lid in het dagelijkse bestuur van de hogeschoolraad (art. 23.2
van dit reglement) is verantwoordelijk voor het contact en
vertegenwoordiging van de hogeschoolraad op de algemene
vergaderingen van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).
Artikel 17 instemmingsbevoegdheid hogeschoolraad
17.1
Het college van bestuur behoeft de voorafgaande instemming van de
hogeschoolraad voor elk door haar te nemen besluit met betrekking tot de
vaststelling of wijziging van:
a. het instellingsplan;
b. de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg overeenkomstig
artikel 1.18, eerste lid, WHW alsmede het voorgenomen beleid in het
licht van de uitkomsten van de kwaliteitsbeoordeling, bedoeld in artikel
2.9, tweede lid, tweede volzin WHW;
c. het studentenstatuut;
d. het bestuursreglement, alsmede het in artikel 10 WHW bedoelde deel
van de statuten.
e. de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in art. 7.13 WHW, met
uitzondering van de onderwerpen genoemd in art. 7.13, tweede lid
onder a tot en met g;
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f. regels op het gebied van de arbeidsomstandigheden;
g. de keuze uit medezeggenschapsstelsels, bedoeld in artikel 10. 16a,
eerste lid WHW en
h. het beleid van het college van bestuur bij de toepassing van artikel
7.51 WHW en de regels, bedoeld in artikel 7.51, vijfde lid WHW.
i. een besluit tot fusie als bedoeld in artikel 16.16 WHW. Hierbij stelt het
college van bestuur de hogeschoolraad in de gelegenheid om tijdig
voorafgaand aan het verzoek om instemming kennis te nemen van de
opgestelde fusie-effectrapportage.
j. het medezeggenschapsreglement.
Artikel 18 adviesbevoegdheid hogeschoolraad
18.1
Het college van bestuur vraagt voorafgaand advies aan de hogeschoolraad
voor elk door het college van bestuur te nemen besluit met betrekking tot:
- aangelegenheden die de doelstellingen, het voortbestaan en de goede
gang van zaken binnen de HZ betreffen;
- de begroting, waaruit onder meer de hoogte van het
instellingscollegegeld dient te blijken;
- een voorgenomen besluit van de raad van toezicht ten aanzien van de
profielen bedoeld in artikel 10.3d, vierde lid WHW;
- de benoeming van een vertrouwenspersoon;
- een voorgenomen besluit met betrekking tot benoeming of ontslag van
leden van het College van Bestuur.
artikel 19 adviesbevoegdheid studentgeleding hogeschoolraad
19.1
Het college van bestuur vraagt voorafgaand advies aan het deel van de
hogeschoolraad dat uit en door de studenten is gekozen, voor elk door het
college van bestuur te nemen besluit met betrekking tot:
- het algemeen personeel- en benoemingsbeleid, tenzij artikel 10.24,
tweede lid WHW van toepassing is;
- het beleid ten aanzien van het instellingscollegegeld, bedoeld in artikel
7.46 WHW;
- de regeling van het college van bestuur ten aanzien van terugbetaling
van wettelijk collegegeld, bedoeld in artikel 7.48, vierde lid WHW;
artikel 20 bijzondere bevoegdheden personeelsgeleding hogeschoolraad
20.1
Het college van bestuur behoeft de voorafgaande instemming van het deel
van de hogeschoolraad dat uit en door het personeel is gekozen voor elke
door het college van bestuur te nemen beslissing met betrekking tot
aangelegenheden van algemeen belang voor de bijzondere rechtstoestand
van het personeel van de HZ, tenzij de desbetreffende aangelegenheid
voor de HZ reeds inhoudelijk is geregeld in een bij of krachtens de wet
gegeven voorschrift of bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst.
20.2
Aan het deel van de hogeschoolraad dat uit en door het personeel is
gekozen komen toe die bevoegdheden inzake de arbeidsomstandigheden
die krachtens de Arbeidsomstandighedenwet 1998, de algemene
maatregel van bestuur op grond van artikel 16 van die wet en overige
wetten aan de hogeschoolraad zijn toegekend.
Artikel 21 bijzondere bevoegdheden hogeschoolraad
21.1
Alvorens tot benoeming of ontslag van een lid van het college van bestuur
wordt overgegaan, wordt de hogeschoolraad vertrouwelijk gehoord over
het voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag. Het horen geschiedt
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op een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de
besluitvorming.
Artikel 22 adviesrecht
22.1
Indien een te nemen beslissing op grond van dit reglement vooraf voor
advies dient te worden voorgelegd aan de hogeschoolraad, draagt het
college van bestuur er zorg voor dat:
a. advies wordt gevraagd op een zodanig tijdstip dat het advies van
wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming,
b. de hogeschoolraad in de gelegenheid wordt gesteld met hem overleg te
voeren voordat advies wordt uitgebracht,
c. de hogeschoolraad zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis wordt
gesteld van de wijze waarop aan het uitgebrachte advies gevolg wordt
gegeven, en
d. de hogeschoolraad, indien het college van bestuur het advies niet of
niet geheel wil volgen, in de gelegenheid wordt gesteld nader overleg
met hem te voeren alvorens de beslissing definitief wordt genomen.
Paragraaf 5 werkwijze van de hogeschoolraad
Artikel 23 dagelijks bestuur, commissies
23.1
De hogeschoolraad kiest uit zijn midden een voorzitter. De voorzitter, of
bij diens verhindering een plaatsvervangende voorzitter, vertegenwoordigt
de hogeschoolraad in rechte.
23.2
Het dagelijks bestuur van de hogeschoolraad bestaat naast de voorzitter
uit nog twee leden, waarvan tenminste 1 een student-lid is. Daarnaast
wordt een algemeen adjunct aangewezen, die onder andere als
plaatsvervanger van de voorzitter optreedt.
23.3
De hogeschoolraad kent voorbereidingscommissies.
23.4
Overige bepalingen met betrekking tot het dagelijks bestuur en de
commissies van de hogeschoolraad, daaronder in ieder geval begrepen
bepalingen met betrekking tot het verlenen van mandaat aan het dagelijks
bestuur of de commissies, worden uitgewerkt in het huishoudelijk
reglement van de hogeschoolraad.
Artikel 24 vergaderingen
24.1
De hogeschoolraad stelt in overleg met het college van bestuur een
vergaderrooster vast ten behoeve van onderling overleg.
24.2
Het rooster voor de overlegvergaderingen biedt de hogeschoolraad ten
minste twee keer per jaar in de gelegenheid de algemene gang van zaken
in de hogeschool met het college van bestuur te bespreken.
24.3
Het college van bestuur en de hogeschoolraad komen met elkaar bijeen,
indien daarom onder opgave van redenen wordt verzocht door het college
van bestuur, de hogeschoolraad of het deel van de hogeschoolraad dat uit
en door het personeel of uit en door de studenten is gekozen.
Artikel 25 openbaarheid vergaderingen
25.1
De vergaderingen van de hogeschoolraad kunnen door personeel en
studenten van de hogeschool als toehoorder worden bijgewoond.
25.2
Toehoorders dienen zich zowel wat betreft hun toelating als wat betreft
hun gedrag tijdens de vergadering te houden aan de aanwijzingen van de
voorzitter.
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25.3
25.4

25.5
25.6

25.7

Indien een toehoorder zich niet houdt aan de aanwijzingen van de
voorzitter, dan is de voorzitter bevoegd hem te sommeren de
vergaderruimte te verlaten.
De hogeschoolraad draagt er zorg voor, dat de agenda's en verslagen van
de vergaderingen ten behoeve van belangstellenden digitaal ter inzage
worden aangeboden via het Infonet van de HZ, met uitzondering van de
documenten waarop geheimhouding ligt (art. 13.3)
De hogeschoolraad stuurt zijn agenda's en verslagen toe aan het college
van bestuur en de voorbereidingscommissies, zoals bedoeld in artikel 23,
derde lid.
Indien bij een bepaalde vergadering of een onderdeel daarvan een bij
uitstek persoonlijk belang van één van de leden van de hogeschoolraad in
het geding is, kan de hogeschoolraad besluiten, dat het betrokken lid aan
die vergadering of dat onderdeel daarvan, niet deelneemt. De
hogeschoolraad besluit dan tevens dat de behandeling van de
desbetreffende aangelegenheid in een besloten vergadering plaats heeft.
In bijzondere gevallen kan de openbaarheid van de vergaderingen, na
stemming in de desbetreffende raad, door de voorzitter worden
opgeheven.

Artikel 26 termijnen, quorum en besluiten
26.1
Het college van bestuur zorgt voor aanbieding van voorgenomen besluiten
van het college van bestuur, ten aanzien waarvan een instemmings- of
adviesbevoegdheid geldt, ten minste 10 werkdagen voorafgaand aan de
dag van de eerste vergadering uit de vergadercyclus (zoals nader
omschreven in het huishoudelijke reglement) van de hogeschoolraad.
26.2
De termijn voor instemming of advies door de hogeschoolraad bedraagt
maximaal 20 werkdagen vanaf de dag van de in het eerste lid genoemde
vergadering van de hogeschoolraad.
26.3
In onderling overleg en met instemming van het college van bestuur en de
hogeschoolraad kunnen het college van bestuur en de hogeschoolraad een
van het eerste en tweede lid afwijkende termijn bepalen.
26.4
Indien de hogeschoolraad binnen de overeenkomstig het tweede en derde
lid bepaalde termijn geen besluit tot instemming of dan wel een besluit tot
onthouding daarvan heeft genomen, dan wel geen advies heeft
uitgebracht of zich van het uitbrengen van advies heeft onthouden, dan
wordt hij geacht instemming te hebben verleend resp. afgezien te hebben
van advies.
26.5
De leden van de hogeschoolraad ontvangen ten minste drie werkdagen
voor de vergadering van de hogeschoolraad een schriftelijke uitnodiging
met agenda en bijbehorende stukken.
26.6
Het hogeschoolraad neemt besluiten bij meerderheid van stemmen, tenzij
de wet anders bepaalt.
26.7
Stemmen over zaken geschiedt mondeling of schriftelijk. Over personen
wordt steeds schriftelijk gestemd.
26.8
Indien bij een mondelinge stemming de stemmen staken beslist de
voorzitter. Indien bij een schriftelijke stemming de stemmen staken wordt
opnieuw gestemd. Indien de stemmen dan opnieuw staken beslist het lot.
26.9
Om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen moet de ten minste de helft
plus één van het aantal leden van de hogeschoolraad in de vergadering
aanwezig zijn.
26.10
Indien geen rechtsgeldig besluit genomen kan worden, omdat het vereiste
aantal leden niet aanwezig is, wordt terstond een nieuwe vergadering
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26.11
26.12

26.13
26.14

uitgeschreven met inachtneming van lid 1 van dit artikel, waarin deze
besluiten opnieuw worden geagendeerd. Het vereiste van lid 9 van dit
artikel is voor deze besluiten in de nieuwe vergadering niet van
toepassing.
De leden van de hogeschoolraad stemmen zonder last.
Het besluit met betrekking tot de advies/instemmingsbevoegdheid van de
hogeschoolraad inzake een voorgenomen besluit, zoals in lid 1 van dit
artikel bedoeld, blijkt uit het goedgekeurde schriftelijke verslag van de
vergadering van de hogeschoolraad, waarin dit besluit is genomen, dan
wel uit een door de voorzitter ondertekend stuk, indien deze daartoe door
de hogeschoolraad is gemandateerd.
Het schriftelijke verslag van een vergadering van de hogeschoolraad wordt
in de eerstvolgende reguliere vergadering van de hogeschoolraad ter
goedkeuring voorgelegd.
Het bepaalde in dit artikel kan in het huishoudelijk reglement nader
worden uitgewerkt.

Artikel 27 huishoudelijk reglement
27.1
De hogeschoolraad stelt bij aanvang van elke zittingsperiode op voorstel
van zijn dagelijks bestuur een huishoudelijk reglement vast. Dit bevat
bepalingen omtrent de vergaderorde, mandatering, de werkwijze van de
hogeschoolraad, de verdeling en het gebruik van door het college van
bestuur aan de hogeschoolraad ter beschikking gestelde middelen voor
scholing en advisering.
27.2
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd komen met het
medezeggenschapsreglement.
27.3
In het huishoudelijk reglement wordt in ieder geval aangegeven op welke
wijze de leden van de hogeschoolraad tijdens de daarvoor vrijgestelde
uren bereikbaar zijn.
Artikel 28 jaarverslag
28.1
De hogeschoolraad doet jaarlijks schriftelijk verslag van zijn
werkzaamheden en draagt er zorg voor dat belangstellenden er kennis van
kunnen nemen. Een afschrift van het jaarverslag zendt de hogeschoolraad
aan het college van bestuur.
28.2
In het jaarverslag wordt zoveel als mogelijk aangegeven door welk beleid
de werkzaamheden van de hogeschoolraad in het afgelopen jaar zijn
bepaald en in hoeverre vooraf door de hogeschoolraad gestelde doelen
zijn bereikt. Daarnaast schetst het verslag de voornaamste
aandachtspunten van de hogeschoolraad voor het komende jaar.
paragraaf 6 geschillen
Artikel 29 geschillencommissie medezeggenschap hoger onderwijs
29.1
De geschillencommissie medezeggenschap hoger onderwijs als bedoeld in
artikel 20.26 jo. 9.39 WHW is bevoegd ten aanzien van geschillen inzake
medezeggenschap.
29.2
De geschillencommissie medezeggenschap neemt kennis van geschillen
tussen de hogeschoolraad en het college van bestuur over:
a. de totstandkoming, wijziging of toepassing van het
medezeggenschapsreglement, bedoeld in artikel 10.21 WHW, en
b. geschillen die voortvloeien uit de artikelen 10.19, 10.20, 10.20a,
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29.3

29.4

29.5

29.6

29.7

29.8

10.21 jo. 10.22, 10.23 en 10.24 WHW,
Het college van bestuur en de hogeschoolraad spannen zich in om
verschillen van mening inzake aangelegenheden als bedoeld in het tweede
lid van dit artikel in onderling overleg op te lossen. Daartoe hanteren zij
een periode van vier weken, ingaande het moment dat zij gezamenlijk
vaststellen dat sprake is van een verschil van mening. Gedurende die
periode wordt, indien het een kwestie betreft ten aanzien waarvan de
hogeschoolraad adviesbevoegdheid heeft, de (onmiddellijke) uitvoering
van een (voorgenomen) beslissing van het college van bestuur opgeschort
tenzij dit in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd danwel indien
de hogeschoolraad daartegen geen bedenkingen heeft. Zij kunnen deze
termijn in gezamenlijk overleg verlengen.
Indien het college van bestuur en de hogeschoolraad na ommekomst van
de in het derde lid van dit artikel bedoelde periode geen overeenstemming
bereiken onderzoekt de raad van toezicht of een minnelijke regeling
mogelijk is.
Indien de raad van toezicht daar niet in slaagt, legt de hogeschoolraad
danwel het college van bestuur het geschil voor aan de
geschillencommissie. Indien het geschil betrekking heeft op het niet of niet
geheel volgen van het advies van de hogeschoolraad, wordt de uitvoering
van de beslissing opgeschort met vier weken, tenzij dit in redelijkheid niet
kan worden verlangd danwel indien de hogeschoolraad geen bedenkingen
heeft tegen de onmiddellijke uitvoering van de beslissing. Betrokkenen
kunnen deze termijn in gezamenlijk overleg verlengen.
De geschillencommissie is bevoegd een minnelijke regeling tussen
partijen tot stand te brengen. Indien geen minnelijke regeling wordt
bereikt, beslecht de geschillencommissie een aan haar voorgelegd geschil
door een bindende uitspraak.
Indien het college van bestuur voor een voorgenomen beslissing, ingeval
sprake is van een instemmingsbevoegdheid van de hogeschoolraad, geen
instemming heeft gekregen, kan het college van bestuur de
geschillencommissie, in aanvulling op het vijfde lid, toestemming vragen
de beslissing te nemen.
De hogeschoolraad kan voor wat betreft het aanhangig
maken van een geschil in de adviesbevoegdheden van een
opleidingscommissie treden, voorzover dat strookt met het advies van die
opleidingscommissie.

Paragraaf 7 overige bepalingen
Artikel 30 faciliteitenregeling
30.1
Het college van bestuur stelt bij nadere regeling vast over welke
voorzieningen personeelsgeleding en studentgeleding van de
hogeschoolraad kan beschikken. Het college van bestuur voert
voorafgaand aan het vaststellen van deze regeling overleg met de
hogeschoolraad.
30.2
Vergaderingen van de hogeschoolraad vinden zoveel mogelijk tijdens
werktijd plaats.
30.3
Het college van bestuur stelt een scholingsplan vast, waarin
scholingsactiviteiten zijn opgenomen die noodzakelijk zijn voor de
vervulling van de taken van de hogeschoolraad. Het college van bestuur
voert voorafgaand aan het vaststellen van het scholingsplan overleg met
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de hogeschoolraad.
Artikel 31 slotbepalingen
31.1
Dit reglement treedt in werking op 1 april 2015.
31.2
Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de HZ.
31.3
Dit reglement wordt aangehaald als “het medezeggenschapsreglement
HZ”.
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