Reglement studentenoverleg academies HZ
Stichting HZ
Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences;
Stelt het hierna volgende reglement studentenoverleg academies HZ vast.
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Reglement studentenoverleg 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.
SO: studentenoverleg;
4.
student: diegene die als student staat ingeschreven bij de HZ in de zin van titel drie
van hoofdstuk 7 WHW;
5.
academiedirecteur: hoofd van een academie, verbonden aan de HZ;
6.
academie: organisatorische eenheid van de HZ waarbinnen met elkaar
samenhangende opleidingen zijn gegroepeerd;
7.
hogeschoolraad: het medezeggenschapsorgaan als bedoeld in artikel 10.17 WHW
artikel 2. instelling
2.1
Elke academiedirecteur stelt voor zijn academie of (groepen van) opleiding(en) een SO
in.
2.2
Aan het SO kan een academiedirecteur werkgroepen verbinden.
2.3
Het besluit waarbij het SO wordt ingesteld wordt in afschrift toegezonden aan het
college van bestuur.
2.4
Het instellingbesluit bevat tenminste:
- de academie, danwel de (groepen van) opleiding(en), waarop het SO betrekking
heeft;
- de datum van instelling;
- het aantal leden van het SO;
- vermelding van evt. ingestelde werkgroepen;
- de personalia van de leden en hun functie (bij aanvang).
Artikel 3. doelstelling en taken
3.1
Het SO heeft als doel:
- het bevorderen van betrokkenheid van studenten bij de inhoud en uitvoering van
het onderwijs in opleidingen binnen de academie;
- het verlenen van een bijdrage aan het verbeteren van het onderwijs in een
opleiding of (groepen van) opleidingen binnen de academie door het genereren van
inbreng door visies, inzichten en opvattingen van studenten.
3.2
Het SO heeft tot taak het fungeren als klankbord en platform voor overleg tussen
academiedirecteur, opleidingscoördinator(en) en studenten inzake aangelegenheden
die het onderwijs in de desbetreffende opleiding of opleidingen binnen de academie
betreffen, behoudens (de wijze van uitvoeren van) de onderwijs- en examenregeling.
artikel 4. samenstelling
4.1
Het SO bestaat minimaal uit 6 leden.
4.2
Het SO bestaat uit:
- de betrokken academiedirecteur;
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4.3
4.4

4.5
4.6
4.7
4.8

- (tenminste) één aan de betrokken academie verbonden opleidingscoördinator;
- (tenminste) vier aan de betrokken academie verbonden studenten.
De betrokken academiedirecteur en de opleidingscoördinator(en) zijn van rechtswege
lid van het SO.
De studentleden van het SO worden benoemd door de betrokken academiedirecteur op
voordracht van de opleidingscoördinator. De academiedirecteur bevordert daarbij een
gelijke verdeling over de leerjaren danwel de propedeutische -en hoofdfase van de
betrokken opleidingen. In het kader van het opmaken van een voordracht
inventariseert de opleidingscoördinator de interesse voor het lidmaatschap van het SO
onder de studenten van de betrokken opleiding.
Indien van het SO meerdere opleidingen deel uitmaken, wordt de voordracht als
bedoeld in het vorige lid van dit artikel uitgebracht door de gezamenlijke
opleidingscoördinatoren.
De academiedirecteur is voorzitter van het SO.
Plaatsvervangend voorzitter van het SO is de (oudst in jaren zijnde)
opleidingscoördinator.
De academiedirecteur is bevoegd, na deze te hebben gehoord, een lid van de SO te
schorsen danwel te ontslaan.

Artikel 5. zittingsduur
5.1
De zittingsduur voor de studentleden van de SO bedraagt 2 jaar.
5.2
De academiedirecteur kan de studentleden na expiratie van de zittingsduur maximaal
één keer herbenoemen voor een termijn van 2 jaar.
5.3
De zittingsperiode voor studentleden vangt aan aanstonds na benoeming, danwel op
de datum, aangegeven in het benoemingsbesluit.
5.4
De academiedirecteur ziet toe op een volledige bezetting van het SO. Bij het ontstaan
van een vacature treedt de betrokken academiedirecteur in overleg met de
opleidingscoördinator in verband met het uitbrengen van een voordracht, teneinde zo
spoedig mogelijk in een vacature te voorzien.
5.5
Het lidmaatschap eindigt:
a. bij overlijden;
b. bij faillissement of van toepassing verklaring van de wettelijke
schuldsaneringsregeling;
c. bij onder bewind- of curatelestelling;
d. bij strafrechtelijke veroordeling;
e. bij het verstrijken van de zittingstermijn;
f. ten aanzien van de academiedirecteur of opleidingscoördinator, met ingang van de
dag waarop zijn functie of dienstverband eindigt;
g. ten aanzien van een studentlid, door opzegging danwel met ingang van de dag
waarop hij niet meer staat ingeschreven als student bij de HZ of bij een opleiding
waarvoor het SO is ingesteld.
Artikel 6. secretaris
6.1
Aan het SO wordt een secretaris toegevoegd.
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6.2

De secretaris draagt zorg voor het vervaardigen van notulen en actielijsten van
bijeenkomsten. De notulen dienen (in gecomprimeerde vorm) datgene te bevatten wat
tijdens de bijeenkomsten is besproken.

Artikel 7. bijeenkomsten
7.1
Het SO komt tenminste 3 maal per jaar bijeen.
7.2
Het SO stelt jaarlijks in september de data vast waarop het komende studiejaar
bijeenkomsten plaatsvinden.
7.3
Het SO kan op voordracht van de voorzitter danwel op verzoek van twee leden
tussentijds bijeenkomen.
7.4
Het SO kan derden voor haar bijeenkomsten uitnodigen.
7.5
Minimaal 4 weken vóór het plaatsvinden van een bijeenkomst inventariseert de
voorzitter bij de leden van het SO de te bespreken onderwerpen. Aangedragen
onderwerpen dienen te zijn voorzien van een (korte) schriftelijke toelichting.
7.6
De voorzitter draagt er zorg voor dat de leden van het SO minimaal 7 dagen,
voorafgaande aan de bijeenkomst, beschikken over de agenda en de daarbij
behorende stukken.
7.7
De voorzitter draagt er zorg voor dat, behoudens in door hem te bepalen gevallen, de
agenda en daarbij behorende stukken ter openbare inzage worden gelegd bij het
desbetreffende academiebureau.
7.8
Bijeenkomsten van het SO zijn, behoudens in door de voorzitter te bepalen gevallen,
openbaar.
Artikel 8. rapportage
8.1
De academiedirecteur brengt jaarlijks vóór 1 februari schriftelijk verslag uit over het
voorafgaande studiejaar aan het college van bestuur, waarin in ieder is opgenomen:
- de samenstelling van het SO;
- het aantal bijeenkomsten;
- de besproken onderwerpen en het resultaat van die besprekingen.
- op welke wijze aan de doelstelling en de taken van het SO uitvoering is gegeven;
8.2
De rapportage wordt door de academiedirecteur besproken met de betreffende
opleidingscoördinator(en) en door de opleidingscoördinator(en) binnen de (plenaire)
docentenvergadering.
Artikel 9. rechtsbescherming
9.1
Het college van bestuur en de academiedirecteur dragen er zorg voor dat de leden van
het SO ten gevolge van hun lidmaatschap niet benadeeld worden in hun positie met
betrekking tot de HZ.
Artikel 10. informatievoorziening
10.1 De academiedirecteur draagt er zorg voor dat het SO beschikt over alle relevante
informatie waarover zij in het kader van haar functioneren redelijkerwijze dient te
beschikken. Dit betreft onder meer:
- het academieplan;
- het opleidingsplan;
- de studiegids.
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Artikel 11. faciliteiten
11.1 Een studentlid kan het lidmaatschap van het SO betrekken in de vrije compositieruimte
als omschreven in de onderwijs- en examenregeling.
11.2 Het college van bestuur stelt in de regeling voor het profileringsfonds zoals bedoeld in
artikel 7:51 WHW nadere regels vast inzake de financiële ondersteuning van
studentleden van het SO.
11.3 Het college van bestuur stelt regels vast inzake bijzondere scholingsfaciliteiten voor
studentleden van het SO.
11.4 Het college van bestuur stelt regels vast voor de vergoeding van studentleden van het
SO voor het bijwonen van bijeenkomsten.
11.5 De betrokken academiedirecteur draagt er zorg voor dat studentleden van het SO bij
aanvang van hun lidmaatschap actief worden geïnformeerd over het academieplan en
het opleidingsplan, teneinde te bevorderen dat zij adequaat kunnen functioneren in het
SO.
11.6 In het geval één of meerdere studentleden van het SO, gegeven het academieplan, op
uitzonderlijke wijze bijdraagt aan het onderwijs in een opleiding danwel een groep van
opleidingen, waarvoor het SO is ingesteld, kan het college van bestuur, op voorstel van
de academiedirecteur, aan één of meer studentleden van het SO, een bijzonder blijk
van waardering toekennen.
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.
12.3 Dit reglement dient te worden aangehaald als “reglement studentenoverleg academies
HZ”.
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