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Hoofdstuk 1 Algemeen 
 

Artikel 1.1 Begrippen 
 

In dit reglement wordt verstaan onder: 
 : het instellingsbestuur als bedoeld in artikel 1.1 en 10.8 

WHW; 
Decaan : leidinggevende van een faculteit; 
Deelraad : raad als bedoeld in art. 10.25 WHW; 
Faculteit : organisatorische eenheid waarin door de hogeschool 

onderwijs wordt aangeboden; 
Hogeschool : de door de Stichting Hogeschool van Amsterdam in stand 

gehouden instelling voor hoger onderwijs; 
Kiesdistrict : personeelsgeleiding of studentengeleding van een 

organisatorische eenheid waar een verkiezing wordt 
gehouden; 

Medezeggenschapsraad : raad als bedoeld in artikel 10.17 WHW; 
Medezeggenschapsreglement : reglement als bedoeld in artikel 10.21 WHW; 
Opleidingscommissie : commissie als bedoeld in artikel 10.3c WHW; 
Organisatorische eenheid : bij bestuurs- en beheersreglement ingestelde faculteiten of 

andere organisatorische eenheden als bedoeld in art. 10.3a 
WHW; 

Personeelsgeleding : onderdeel van de medezeggenschapsraad of deelraad 
waarvan de leden uit en door het personeel worden 
gekozen; 

Raad van toezicht : raad van toezicht van de stichting als bedoeld in artikel 
10.3d WHW; 

Stichting : de Stichting Hogeschool van Amsterdam te Amsterdam; 
Student : degene die als student als bedoeld in artikel 7.32 WHW is 

ingeschreven bij de hogeschool; 
Studentengeleding : onderdeel van de medezeggenschapsraad of deelraad 

waarvan de leden uit en door studenten worden gekozen 
Studiejaar : het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 

augustus van het daarop volgende kalenderjaar; 
WHW : Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 

 
 

Artikel 1.2 Medezeggenschapsraad en deelraden, omvang en samenstelling 
 

1. Aan de hogeschool is een medezeggenschapsraad verbonden. De medezeggenschapsraad telt 
vierentwintig leden en bestaat voor de helft uit leden die uit en door het personeel worden 
gekozen en voor de helft uit leden die uit en door studenten worden gekozen. 

2. Aan elke organisatorische eenheid als bedoeld in artikel 1.1 is een deelraad verbonden. Het 
aantal leden van een deelraad bedraagt twaalf voor een organisatorische eenheid met minder 
dan drieduizend studenten, achttien leden voor een organisatorische eenheid met drie- tot 
tienduizend studenten en vierentwintig leden voor een organisatorische eenheid met meer dan 
tienduizend studenten1. Een deelraad bestaat voor de helft uit leden die uit en door het personeel 

 
 

1 Voor de vaststelling van de omvang van een organisatorische eenheid wordt uitgegaan van de gegevens die het 
studiejaar waarin de verkiezingen worden georganiseerd. 
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van de betreffende organisatorische eenheid worden gekozen en voor de helft uit leden die uit 
en door studenten van de betreffende organisatorische eenheid worden gekozen. 

3. In afwijking van het tweede lid bestaat een deelraad uitsluitend uit leden die uit en door het 
personeel worden gekozen indien in de betreffende organisatorische eenheid geen onderwijs 
wordt aangeboden. De deelraad als bedoeld in de vorige volzin telt acht leden. 

4. Indien een AD-programma van de hogeschool als bedoeld in artikel 7.8a WHW voor een deel 
wordt uitgevoerd door een instelling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b van de Wet 
educatie en beroepsonderwijs, is of wordt dit geen organisatorische eenheid waar een deelraad 
aan is verbonden, tenzij dit reglement hier in voorziet. 

5. Het college van bestuur is de gesprekspartner van de medezeggenschapsraad. De decaan is de 
gesprekspartner van een deelraad, met uitzondering van de deelraad als bedoeld in het derde lid. 
Bij die deelraad is de secretaris van het college van bestuur de gesprekspartner. 

6. Elke opleiding of groep van opleidingen heeft een (gemeenschappelijke) 
opleidingscommissie (OC) waarvan de taak, omvang en samenstelling is geregeld in het 
OC-reglement. De decaan besluit jaarlijks in overleg met de FR of er wordt overgegaan tot 
een andere wijze van samenstelling van de OC dan verkiezing. 

7. Indien verkiezingen voor Opleidingscommissies worden gehouden, gebeurt dat op basis van 
de algemene kaders en uitgangspunten die in het Kiesreglement zijn vervat.  
 

Artikel 1.3 Vereisten voor lidmaatschap medezeggenschapsraad en deelraad 
 

1. Medewerkers kunnen uitsluitend lid van de medezeggenschapsraad of een deelraad zijn als zij 
een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan met de stichting. Zij verliezen het lidmaatschap van 
een raad op het moment dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd. 

2. Studenten kunnen uitsluitend lid van de medezeggenschapsraad of een deelraad zijn als zij als 
student zijn ingeschreven bij de hogeschool en – ingeval van een deelraad – als student zijn 
ingeschreven bij een opleiding die door de faculteit waartoe de deelraad behoort, wordt 
aangeboden. Zij verliezen het lidmaatschap van de raad op het moment dat zij niet meer zijn 
ingeschreven als student. Ingeval van een deelraad verliezen zij het lidmaatschap als zij niet 
meer als student zijn ingeschreven bij de opleiding die door de faculteit waartoe de deelraad 
behoort, wordt aangeboden. 

3. Studenten en medewerkers kunnen gelijktijdig lid zijn van de medezeggenschapsraad en een 
deelraad. 

4. Het is niet toegestaan om gelijktijdig zowel lid van de personeelsgeleding als van de 
studentengeleding van een raad te zijn. Het is evenmin mogelijk om gelijktijdig lid van meer 
dan een deelraad te zijn. 

5. Leden van het college van bestuur en de raad van toezicht, de secretaris van het college van 
bestuur, decanen kunnen in die functie niet tevens lid van de medezeggenschapsraad of een 
deelraad. Directeuren bedrijfsvoering en opleidingsmanagers kunnen uit hoofde van die functie 
niet tevens lid zijn van een deelraad. 

 
Artikel 1.4 Einde lidmaatschap medezeggenschapsraad en deelraad 

 
1. Het lidmaatschap van de medezeggenschapsraad en de deelraad eindigt: 

a. Indien men niet meer voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap als bedoeld in artikel 
1.3; 

b. met het verstrijken van de zittingstermijn; 
c. op eigen – schriftelijk – verzoek, gericht aan het dagelijks bestuur van de 

medezeggenschapsraad of de deelraad; 
d. door een besluit van het dagelijks bestuur van de medezeggenschapsraad of de deelraad 

indien een lid zonder geldige berichten van verhindering meer dan drie aaneengesloten 
maanden van een zittingsperiode niet deelneemt aan vergaderingen van de 
medezeggenschapsraad of een deelraad én tevens op tenminste drie opeenvolgende 
geconvoceerde vergaderingen van de raad niet aanwezig is. 
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2. De beoordeling of sprake is van een situatie als bedoeld in het eerste lid onder letter d is 
opgedragen aan het dagelijks bestuur van de medezeggenschapsraad of de betreffende deelraad. 
Het dagelijks bestuur neemt niet eerder een besluit als bedoeld in de vorige volzin dan nadat het 
betreffende lid ten minste een keer schriftelijk is gewaarschuwd voor het verliezen van het 
lidmaatschap van de raad. 

3. Tegen een besluit als bedoeld in het eerste lid letter d kan het betreffende lid bezwaar 
aantekenen bij de medezeggenschapsraad of de deelraad waar het lidmaatschap van is 
ontnomen. Deze raden kunnen het besluit ongedaan maken indien meer dan twee derde deel van 
de aanwezige leden van de betreffende raad dit ondersteunt. De geldigheid van besluiten die 
door de betreffende raad zijn genomen na een besluit als bedoeld in het eerste lid letter d, wordt 
door voornoemd besluit niet aangetast. 

 
Artikel 1.5 Zittingstermijn 

 
1. De zittingstermijn van de leden van de medezeggenschapsraad en de deelraad is gelijk aan een 

studiejaar, tenzij het betreffende lid is toegetreden tot een raad gedurende de zittingstermijn. 
2. De zittingstermijn van de leden van de medezeggenschapsraad en de deelraad is twee jaren. 
3. De zittingstermijn van een lid dat tussentijds is toegetreden tot de medezeggenschapsraad of een 

deelraad eindigt – in afwijking van het tweede en derde lid – na het verstrijken van de 
zittingstermijn van degene in wiens plaats men is getreden. 

4. Na het verstrijken van de zittingstermijn zijn de leden van de medezeggenschapsraad en de 
deelraad terstond herkiesbaar. 

 
Artikel 1.6 Algemene bevoegdheden en taken 

 
1. De medezeggenschapsraad en de deelraden bespreken ten minste twee maal per jaar met 

de betreffende gesprekspartner als bedoeld in artikel 1.2 lid 5 de algemene gang van zaken 
van de hogeschool, respectievelijk de organisatorische eenheid waartoe de deelraad 
behoort. 

2. De medezeggenschapsraad en de deelraden zijn bevoegd over alle aangelegenheden die de 
hogeschool of de organisatorische eenheid waartoe de deelraad behoort aan de gesprekspartner 
als bedoeld in artikel 1.2 lid 5, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. Op 
voorstellen als bedoeld in de vorige volzin brengt de gesprekspartner een schriftelijke – met 
redenen omklede – reactie uit aan de betreffende raad; echter niet eerder dan nadat die raad ten 
minste een maal in de gelegenheid is gesteld met de gesprekspartner over het voorstel overleg te 
plegen. 

3. De medezeggenschapsraad en de deelraden zijn bevoegd de gesprekspartner als bedoeld in artikel 
1.2 lid 5 ten minste twee maal per jaar uit te nodigen om het voorgenomen beleid van de 
hogeschool, respectievelijk de organisatorische eenheid waartoe de deelraad behoort te 
bespreken aan de hand van een door de betreffende raad opgestelde agenda. 

4. De medezeggenschapsraad en de deelraden bevorderen naar vermogen openheid, openbaarheid 
en onderling overleg in de hogeschool, respectievelijk de organisatorische eenheid waartoe de 
deelraad behoort. 

5. Om overleg en afstemming tussen de medezeggenschapsraad en de deelraden te bevorderen 
kan de medezeggenschapsraad een commissie instellen bestaande uit leden van de 
medezeggenschapsraad. Aan deze commissie worden geen bevoegdheden toegekend die 
toebehoren aan de medezeggenschapsraad en/of de deelraden. De omvang en werkwijze van de 
commissie wordt geregeld in het huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 1.7. 

6. De medezeggenschapsraad en de deelraden waken in het algemeen tegen discriminatie op welke 
grond dan ook en bevorderen in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. 
De medezeggenschapsraad en de deelraden bevorderen de inschakeling van personen met een 
handicap of chronische ziekte en allochtonen en waken jegens discriminatie van deze groepen. 
Aan de medezeggenschapsraad komt de bevoegdheid toe als bedoeld in artikel 10, lid 2, aanhef 
en onderdeel d van de Wet College voor de rechten van de mens. 
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7. De medezeggenschapsraad doet jaarlijks schriftelijk verslag van haar werkzaamheden en 
draagt er zorg voor dat alle bij de hogeschool betrokkenen van het verslag kennis kunnen 
nemen. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing voor de deelraad, 
met dien verstande dat bij een deelraad onder betrokkenen wordt verstaan alle bij de 
organisatorische eenheid waartoe de deelraad behoort betrokken medewerkers en studenten, 
alsmede het college van bestuur. De jaarverslagen van de deelraden worden besproken in de 
medezeggenschapsraad. 
Desgewenst kan de medezeggenschapsraad besluiten een decaan of een deelraad te verzoeken 
een toelichting te geven. De bevindingen van de medezeggenschapsraad over de jaarverslagen 
van de deelraden worden besproken met het college van bestuur. 

8. De gesprekspartner als bedoeld in artikel 1.2, lid 5 verschaft de medezeggenschapsraad 
respectievelijk de deelraad, al dan niet gevraagd, tijdig alle inlichtingen die deze voor de 
vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft, alsmede de gegevens als bedoeld in artikel 
10.19, lid 6 WHW. 

 
Artikel 1.7 Huishoudelijk reglement 
 

1. De medezeggenschapsraad of deelraad stelt een reglement vast voor huishoudelijke zaken en 
regelt tevens de wijze waarop het aan de raden beschikbaar gestelde budget wordt verdeeld. 

2. Het huishoudelijk reglement als bedoeld in het eerste lid mag niet in strijd zijn met dit 
reglement en de voor de stichting en de hogeschool geldende regelgeving. 

 
Hoofdstuk 2 Dagelijks bestuur 

 
Artikel 2.1 Samenstelling en taak 

 
1. De medezeggenschapsraad en de deelraden hebben een dagelijks bestuur die uit en door de 

leden van de betreffende raden wordt gekozen. 
2. Het dagelijks bestuur bestaat uit minimaal twee en maximaal vier personen. Deze personen 

vervullen de functie van voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, secretaris en/of 
penningmeester. Een lid van het dagelijks bestuur kan in dat bestuur meerdere functies 
vervullen. 

3. Het dagelijks bestuur heeft tot taak: 
a. de vergaderingen van de raad voor te bereiden; 
b. de besluitvorming van de raad vast te leggen en kenbaar te maken en te (doen) archiveren; 
c. het aan de raad toegekende budget te beheren en over de besteding daarvan verantwoording 

af te leggen. 
4. Bij ontstentenis of afwezigheid van een lid van het dagelijks bestuur, bepalen de overige leden 

onderling welk lid van het dagelijks bestuur met de taken van het afwezige lid wordt belast. 
 

Artikel 2.2 Voorzitter 
 

De voorzitter van de (deel)raad leidt de vergaderingen van de raad en ziet toe op een ordelijk verloop 
daarvan. De voorzitter vertegenwoordigt de raad, tenzij er sprake is van een tegenstrijdig belang of de 
raad anders beslist. 

 
Artikel 2.3 Secretaris 

 
De secretaris van het dagelijks bestuur ziet er op toe dat van de vergaderingen van de (deel)raad verslag 
wordt gemaakt en dat de goedgekeurde verslagen openbaar worden gemaakt. De secretaris is 
verantwoordelijk voor de correspondentie van de (deel)raad en ziet er op toe dat de verslagen en de 
correspondentie op deugdelijke wijze worden gearchiveerd. De secretaris is tevens belast met het (doen) 
opstellen van het jaarverslag van de (deel)raad. 
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Artikel 2.4 Penningmeester 

 
De penningmeester van het dagelijks bestuur beheert het aan de (deel)raad toegekende budget en legt 
over de besteding daarvan verantwoording af. 
 
Hoofdstuk 3 Verkiezingen 

 

Artikel 3.1 Het houden van een verkiezing 
 

1. Er wordt een verkiezing uitgeschreven voor de medezeggenschapsraad en de deelraden uiterlijk 
drie maanden voor het verstrijken van de zittingstermijn van de zittende raden. 

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt een jaar na de reguliere verkiezingen een  
(tussentijdse) verkiezing uitgeschreven als door niet- benoembaarheid van - in de laatst 
gehouden verkiezing – eerder gekozen personen er na het bepalen van de uitslag van de 
verkiezing vacante zetels in de betreffende raad zijn ontstaan.  

 
Artikel 3.2 Actief kiesrecht 

 
1. Medewerkers die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst zijn van de stichting bezitten 

actief kiesrecht voor de medezeggenschapsraad en voor de deelraad waar zij bij het uitschrijven 
van een verkiezing volgens de personeelsadministratie van de hogeschool meer dan de helft van 
hun taakomvang werkzaamheden voor verrichten. Medewerkers waarvan de taakomvang van  
de werkzaamheden bij twee of meer organisatorische eenheden dezelfde is, oefenen het 
kiesrecht voor de deelraad uit in de organisatorische eenheid waar zij de langste tijd voor hebben 
gewerkt. Kan op grond van het voorgaande niet worden bepaald voor welke deelraad het actief 
kiesrecht kan worden uitgeoefend, dan bepaalt het stembureau voor welke deelraad dit zal zijn. 
Tegen voornoemd besluit van het stembureau is geen bezwaar of beroep mogelijk. 

2. Studenten die zijn ingeschreven bij de hogeschool bezitten actief kiesrecht voor de 
medezeggenschapsraad en voor de deelraad waar zij bij het uitschrijven van een verkiezing 
volgens de administratie van de hogeschool onderwijs volgen. Studenten die onderwijs volgen 
bij twee of meer organisatorische eenheden, oefenen het kiesrecht voor de deelraad uit in de 
organisatorische eenheid waar zij sinds hun inschrijving het eerst aan waren verbonden. Kan op 
grond van het voorgaande niet worden bepaald voor welke deelraad het actief kiesrecht kan 
worden uitgeoefend, dan bepaalt het stembureau voor welke deelraad dit zal zijn. Tegen 
voornoemd besluit van het stembureau is geen bezwaar of beroep mogelijk. 

3. Medewerkers die tevens als student zijn ingeschreven bij de hogeschool dienen na het 
uitschrijven van een verkiezing en voor het opstellen van de kieslijsten aan het stembureau 
schriftelijk kenbaar tot welk kiesdistrict zij willen behoren. Voldoen betrokkenen niet aan het 
bepaalde in de vorige volzin, dan worden zij geacht te behoren tot het kiesdistrict studenten. 

 
Artikel 3.3 Passief kiesrecht 

 
1. Medewerkers die ten minste zes maanden in dienst zijn bij de stichting op basis van een 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd bezitten het recht om gekozen te worden 
in de medezeggenschapsraad en/of de deelraad waar zij bij het uitschrijven van een verkiezing 
volgens de personeelsadministratie van de hogeschool meer dan de helft van hun taakomvang 
werkzaamheden voor verrichten. Medewerkers waarvan de taakomvang van de werkzaamheden 
bij twee of meer organisatorische eenheden dezelfde is, bezitten het passief kiesrecht voor de 
deelraad in de organisatorische eenheid waar zij de langste tijd voor hebben gewerkt. Kan op 
grond van het voorgaande niet worden bepaald bij welke deelraad men het passief kiesrecht 
bezit, dan bepaalt het stembureau voor welke deelraad dit zal zijn. Tegen voornoemd besluit van 
het stembureau is geen bezwaar of beroep mogelijk. 

2. Studenten die zijn ingeschreven bij de hogeschool bezitten het recht om gekozen te worden voor 
de medezeggenschapsraad en/of de deelraad waar zij bij het uitschrijven van een verkiezing 
volgens de administratie van de hogeschool onderwijs volgen, mits zij vanaf het begin van het 
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studiejaar onafgebroken zijn ingeschreven als student. Studenten die onderwijs volgen bij twee 
of meer organisatorische eenheden, bezitten het passief kiesrecht voor de deelraad in de 
organisatorische eenheid waar zij sinds hun inschrijving het eerst aan waren verbonden. Kan op 
grond van het voorgaande niet worden bepaald bij welke deelraad men het passief kiesrecht 
bezit, dan bepaalt het stembureau voor welke deelraad dit zal zijn. Tegen voornoemd besluit van 
het stembureau is geen bezwaar of beroep mogelijk. 

3. Medewerkers die tevens als student zijn ingeschreven bij de hogeschool dienen na het 
uitschrijven van een verkiezing en voor het opstellen van de kieslijsten aan het stembureau 
schriftelijk kenbaar tot welk kiesdistrict zij willen behoren. Voldoen betrokkenen niet aan het 
bepaalde in de vorige volzin, dan worden zij geacht te behoren tot het kiesdistrict studenten. 

 
Artikel 3.4 Kandidaatstelling 

 
1. Medewerkers die voldoen aan de vereisten voor het actief en passief kiesrecht als bedoeld in 

artikel 3.2 en 3.3, kunnen zich kandidaat stellen voor de medezeggenschapsraad en/of de 
deelraad. Bij de kandidaatstelling voor de deelraad is het bepaalde in artikel 3.3 lid 1en 3 van 
overeenkomstige toepassing. 

2. Studenten die voldoen aan de vereisten voor het actief en passief kiesrecht als bedoeld in artikel 
3.2 en 3.3, kunnen zich kandidaat stellen voor de medezeggenschapsraad en/of de deelraad. Bij 
de kandidaatstelling voor de deelraad is het bepaalde in artikel 3.3 lid 2 en 3 van 
overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel 3.5 Kiesreglement 

 
1. Ten behoeve van de organisatie van de verkiezingen van de medezeggenschapsraad en de 

deelraden stelt de medezeggenschapsraad een kiesreglement vast. Dit reglement behoeft de 
instemming van het college van bestuur. 

2. In het kiesreglement als bedoeld in het eerste lid wordt onder meer geregeld de samenstelling 
van het centraal stembureau en de benoeming, het ontslag en de facilitering van de leden. 

3. Het kiesreglement mag niet in strijd zijn met dit reglement en de voor de hogeschool en de 
stichting geldende regels. 

 
Artikel 3.6 Stembureau 

 
1. Het stembureau telt drie leden die worden benoemd door het college van bestuur. Personen die 

lid zijn van een raad of zich daar verkiesbaar voor hebben gesteld, alsmede leden van het 
college van bestuur, de secretaris van het college van bestuur, de decanen, de directeuren 
bedrijfsvoering en opleidingsmanagers kunnen geen deel uitmaken van het stembureau. 

2. Het stembureau is belast met de organisatie van een verkiezing en een correct verloop daarvan. 
Het stembureau wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die wordt benoemd door het 
college van bestuur. 

3. De in het tweede lid bedoelde taak heeft in het bijzonder betrekking op: 
a. de bepaling van het tijdstip van de verkiezing; 
b. de kandidaatstelling; 
c. het bewaken van de termijnen; 
d. het bepalen van de uitslag van een stemming; 
e. het beslechten van een geschil over een onderwerp als bedoeld onder a, b, c en d van dit lid, 

voor zover deze taak aan het centraal stembureau is toegekend; 
f. het behandelen van bezwaarschriften als bedoeld onder b en d van dit lid. 

4. Bij de uitoefening van de taak als bedoeld in het tweede lid dient het stembureau dit reglement 
en het kiesreglement in acht te nemen. 

5. Indien er zich tijdens een verkiezing dermate ernstige onregelmatigheden voordoen dat  
daardoor de uitslag van de verkiezing op aantoonbare en beslissende wijze is bepaald, kan het 
stembureau besluiten de verkiezing ongeldig te verklaren. Tegen het ongeldig verklaren van een 
verkiezing kan elke belanghebbende uiterlijk binnen vijf dagen na de bekendmaking schriftelijk 
bezwaar maken bij het college van bestuur. Het college van bestuur beslist – gehoord het 
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stembureau – binnen twee werkdagen op het bezwaar en deelt dit betrokkene en het stembureau 
schriftelijk mede. 

6. Wordt een verkiezing – al dan niet in beslissing op bezwaar - ongeldig verklaard, dan dient 
binnen een termijn van ten hoogste zes weken een nieuwe verkiezing te worden gehouden. 

7. Klachten over het functioneren van het stembureau worden gericht aan de secretaris van het 
college van bestuur. Na ontvangst van een klacht besluiten het dagelijks bestuur van de 
medezeggenschapsraad en het college van bestuur op de kortst mogelijke termijn – na het 
stembureau gelegenheid te hebben gegeven op de klacht te reageren – in een gezamenlijk 
overleg of de klacht gegrond wordt verklaard. Wordt de klacht gegrond verklaard, dan wordt 
een nieuw stembureau benoemd met inachtneming van het eerste lid. Na aantreding beslist het 
nieuw benoemde stembureau of en zo ja wanneer er een nieuwe verkiezing moet worden 
gehouden. 

8. Een klacht als bedoeld in het vorige lid wordt uitsluitend gegrond verklaard als blijkt: 
a. dat de besluitvorming van het stembureau met betrekking tot een verkiezing aantoonbaar 

partijdig en/of vooringenomen is geweest waardoor het verloop van een verkiezing is 
beïnvloed; 

b. dat het stembureau de haar opgedragen taken in zeer ernstige mate verwaarloost. 
 

Artikel 3.7 Verloop van de verkiezing 
 

1. De verkiezingen voor de medezeggenschapsraad en de deelraden worden op hetzelfde tijdstip 
gehouden, tenzij er sprake is van een tussentijdse verkiezing of een verkiezing als bedoeld in 
artikel 3.6 zesde en zevende lid. 

2. De verkiezing wordt gehouden bij geheime schriftelijk stemming. In afwijking van de vorige 
volzin, kan digitaal gestemd worden indien dit naar het oordeel van het stembureau mogelijk is 
en met voldoende waarborgen van geheimhouding is omgeven. 

3. Ten minste vier en ten hoogste zes weken voor de datum waarop de verkiezing wordt gehouden, 
kunnen degenen die zich verkiesbaar willen stellen voor de medezeggenschapsraad en/of een 
deelraad dit schriftelijk kenbaar maken bij het stembureau op een door dat bureau te bepalen 
wijze. 

4. Bij de verkiezing voor de medezeggenschapsraad of deelraad vormt elke organisatorische 
eenheid een kiesdistrict voor het personeel en een kiesdistrict voor de studenten van de 
organisatorische eenheid. Dit laatste geldt niet indien geen studenten aan de organisatorische 
eenheid zijn verbonden. In dat geval is er alleen een kiesdistrict voor het personeel. 

5. Het stembureau stelt de kieslijst op waar per kiesdistrict in alfabetische volgorde de namen op 
staan van degenen die zich kandidaat hebben gesteld. Het stembureau controleert of degenen die 
zich kandidaat hebben gesteld daartoe gerechtigd zijn. Heeft een kandidaat zich ten onrechte 
verkiesbaar gesteld, dan wordt de naam van de kandidaat op de kieslijst geschrapt en wordt de 
betreffende persoon terstond daarover geïnformeerd. Tegen het besluit van het stembureau om 
de naam van een kandidaat van de kieslijst te schrappen, kan de betrokkene uiterlijk binnen drie 
dagen schriftelijk bezwaar maken bij het college van bestuur. Het college van bestuur beslist 
uiterlijk binnen drie dagen. 

6. Ten minste twee weken voor de datum waarop de verkiezingen worden gehouden, maakt het 
stembureau de kieslijst openbaar op het intranet van de hogeschool. Het college van bestuur 
stelt de kandidaten in de gelegenheid zich op het moment van de openbaarmaking van de 
kieslijst aan de kiezers te presenteren op het intranet van de hogeschool. De kandidaten dienen 
daarbij algemeen aanvaarde fatsoensnormen in acht te nemen. 

7. Iedere stemgerechtigde kan zowel voor de medezeggenschapsraad als voor de deelraad waartoe 
hij of zij behoort een stem uitbrengen op een kandidaat van de geleding waartoe hij of zij 
behoort. 

8. Het stembureau ziet er op toe dat op juiste wijze wordt gestemd. Doet er zich tijdens het 
stemmen een onregelmatigheid voor, dan legt het stembureau dit schriftelijk vast. Na de sluiting 
van de stemming vormt het stembureau zich een oordeel over de gerapporteerde 
onregelmatigheden en geeft – zo nodig – toepassing aan het bepaalde in artikel 3.6 lid 5 en 6. 



11  

Artikel 3.8 Uitslag verkiezing en toekenning zetels 
 

1. Bij de verkiezingen voor de medezeggenschapsraad kan iedere stemgerechtigde een stem 
uitbrengen op een kandidaat uit het eigen kiesdistrict of op een kandidaat uit de eigen geleding 
buiten het kiesdistrict. Bij de verkiezingen van een deelraad kan ieder stemgerechtigde een stem 
uitbrengen op een kandidaat uit het eigen kiesdistrict. 

2. De leden van de medezeggenschapsraad en de deelraad worden verkozen op basis van het 
personenstelsel. 

3. Vanuit de kiesdistricten als bedoeld in artikel 3.7 lid 4 worden de kandidaten met de meeste 
stemmen verkozen in de deelraad en de medezeggenschapsraad in de volgorde van het aantal 
stemmen dat op de betreffende kandidaat is uitgebracht en als het gaat om de 
medezeggenschapsraad met een maximum van drie personen per kiesdistrict. Bij kandidaten op 
wie eenzelfde aantal stemmen is uitgebracht, wordt de in de vorige volzin bedoelde volgorde 
bepaald door het lot. 

4. Wordt een kandidaat niet gekozen en ontstaat er in de medezeggenschapsraad of een deelraad 
een tussentijdse vacature, dan kan een kandidaat – met inachtneming van de volgorde als 
bedoeld in het derde lid - voor de resterende zittingsperiode zonder verkiezing tot de volgende 
verkiezing de vacante zetel innemen. 

 
Hoofdstuk 4 Vergadering en besluitvorming 

 
Artikel 4.1 Openbaarheid 

 
1. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad en de deelraden zijn openbaar. 
2. De in het eerste lid bedoelde vergaderingen vinden met gesloten deuren plaats indien de 

bescherming van privacy in het geding is en indien daar door de gesprekspartner als bedoeld in 
artikel 1.2 lid 5 om wordt verzocht, dan wel twee derden van de bij de vergadering aanwezige 
leden van de medezeggenschapsraad, respectievelijk deelraad van oordeel is dat het belang van 
de organisatie beslotenheid van vergadering rechtvaardigt. 

3. Voor de deelnemers aan een besloten vergadering bestaat geheimhoudingsplicht, tenzij deze 
door een later besluit van de raad wordt opgeheven, dan wel door het verloop van de tijd wordt 
geacht te zijn beëindigd. 

4. De geheimhoudingplicht als bedoeld in het derde lid vervalt niet door beëindiging van het 
lidmaatschap van de medezeggenschapsraad of deelraad of van het niet meer betrokken zijn bij 
de hogeschool. 

5. De secretaris zorgt dat het verslag van een besloten (gedeelte van een) vergadering wordt 
bewaard in het archief van de raad. Het betreffende (gedeelte van het) verslag wordt niet 
openbaar gemaakt. 

 
Artikel 4.2 Frequentie en agendering 

 
1. De medezeggenschapsraad of deelraad vergadert in de regel volgens een jaarlijks vast te stellen 

vergaderrooster. Van het bepaalde in de vorige volzin kan in spoedeisende gevallen van worden 
afgeweken op verzoek van een gesprekspartner als bedoeld in artikel 1.2 lid 5 of op verzoek van 
de betreffende raad. 

2. De medezeggenschapsraad en de deelraden komen tenminste zes keer per studiejaar voor 
overleg bijeen met hun gesprekspartner als bedoeld in artikel 1.2 lid 5. Tijdens dit overleg kan 
voornoemde gesprekspartner zich laten vertegenwoordigen door een ander, tenzij de betreffende 
raad dit – gelet op het te behandelen onderwerp – niet wenselijk acht. 

3. Zowel de raden als de gesprekspartner als bedoeld in artikel 1.2 lid 5 kunnen onderwerpen 
agenderen. De onderwerpen als bedoeld in de vorige volzin worden steeds geagendeerd voor de 
eerst volgende vergadering, tenzij de gesprekspartner en de raad in onderling overleg anders 
overeenkomen. 



12  

4. De raadsleden ontvangen ten minste vier werkdagen voor de vergadering de agenda met de 
bijbehorende stukken. 

 
Artikel 4.3 Beslistermijn 

 
1. De termijn voor advies of instemming is maximaal zes weken nadat het onderwerp is 

geagendeerd. In onderling overleg tussen de raad en de gesprekspartner als bedoeld in artikel 
1.2 lid 5 kan van het bepaalde in de vorige volzin worden afgeweken. 

2. Indien binnen de overeenkomstig het eerste lid bepaalde termijn geen advies is uitgebracht, 
onderscheidenlijk instemmingsbesluit is genomen, wordt er van uit gegaan dat er geen advies 
wordt uitgebracht en de gevraagde instemming is verleend. 

3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is de beslistermijn voor een deelraad vier weken 
indien geheel of gedeeltelijk wordt afgeweken van een aan de deelraad uitgebracht advies2. 

 
Artikel 4.4 Besluitvorming 

 
1. Terstond na de beraadslaging over een geagendeerd onderwerp, wordt daarover op verzoek van 

de voorzitter gestemd, tenzij stemming wegens het ontbreken van het vereiste aantal leden niet 
mogelijk is. In afwijking van de vorige volzin kan de voorzitter besluiten de leden over het 
besproken onderwerp pas in de volgende vergadering te laten stemmen, tenzij meer dan de helft 
van de aanwezige leden zich tegen dit besluit verzet. In dat geval wordt de stemming niet 
uitgesteld. 

2. De medezeggenschapsraad of deelraad kan slechts besluiten nemen indien tenminste de helft 
van het aantal leden ter vergadering aanwezig is. 

3. Indien een besluit vanwege het ontbreken van het voorgeschreven aantal leden niet kan worden 
genomen, schrijft de voorzitter terstond een nieuwe vergadering uit. 

4. Indien een vergadering plaatsvindt op basis van het in het derde lid bepaalde, kunnen – in 
afwijking van het tweede lid – ongeacht het aantal aanwezige leden besluiten worden genomen 
over de geagendeerde punten. 

5. Ieder lid van de medezeggenschapsraad of deelraad heeft een stem. Een lid kan een ander lid 
van de betreffende raad schriftelijk machtigen om namens hem of haar een stem in die raad uit 
te brengen, mits het onderwerp waarover gestemd wordt vooraf is geagendeerd en de 
volmachtgever daarvan kennis heeft genomen en schriftelijk bericht heeft gegeven van de 
verleende volmacht aan de secretaris van de betreffende raad. Een lid van de 
medezeggenschapsraad of deelraad kan voor niet meer dan twee leden gemachtigde zijn. 

6. De medezeggenschapsraad of deelraad besluit – met uitzondering van de gevallen waarin de 
wet, dit reglement of de statuten van de stichting anders voorschrijven – met gewone 
meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden niet meegerekend. 
Indien de stemmen staken is het voorstel verworpen. 

7. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. 
8. De leden van de medezeggenschapsraad of deelraad stemmen zonder last of ruggespraak. 

 
Artikel 4.5 Algemeen overleg 

 
1. Tijdens een overlegvergaring als bedoeld in artikel 4.2 wordt tenminste twee keer per jaar de 

algemene gang van zaken van de hogeschool of de betreffende organisatorische eenheid 
besproken. 

2. In de overlegvergadering van de medezeggenschapsraad, waarin de algemene gang van zaken 
van de hogeschool wordt besproken, zijn tenminste twee keer per jaar één of meer leden van de 
raad van toezicht van de stichting aanwezig. 

 
 
 

2 Zie artikel 9, lid1c Reglement opleidingscommissie. 
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Hoofdstuk 5 Instemming en advies 
 

Artikel 5.1 Instemmingsrechten medezeggenschapsraad 
 

1. Het college van bestuur behoeft de voorafgaande instemming van de medezeggenschapsraad 
voor elk door het college van bestuur te nemen beslissing 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 WHW3; 

c. het studentenstatuut; 
d. het bestuurs- en beheersreglement; 
e. de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in artikel 7.13 WHW, met uitzondering van de 

onderwerpen genoemd in het tweede lid, onder a tot en met g, alsmede het derde lid; 
f. regels op het gebied van de arbeidsomstandigheden; 
g. de keuze uit medezeggenschapsstelsels, bedoeld in artikel 10.16a, eerste lid WHW; 
h. het beleid van het college van bestuur bij de toepassing van artikel 7.51 WHW, en de 

regels bedoeld in artikel 7.51h WHW; 
i. een besluit tot fusie als bedoeld in artikel 16.16 WHW; 
j. de faciliteitenregeling voor de leden van de raden; 
k. een belangrijke uitbreiding van de werkzaamheden van de hogeschool of van een 

organisatorische eenheid; 
l. beëindiging en belangrijke inkrimping van de werkzaamheden van de hogeschool of van 

een organisatorische eenheid; 
m. de jaarlijkse begroting van de hogeschool. 

2. Onder belangrijke uitbreiding of inkrimping van de werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid 
letter k en l wordt in ieder geval verstaan het starten, samenvoegen of beëindigen van een 
opleiding als bedoeld in artikel 7.3 WHW. 

3. Het college van bestuur behoeft de voorafgaande instemming van dat deel van de 
medezeggenschapsraad 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 hogeschool. 

4. Het instemmingsrecht in aangelegenheden als bedoeld in het tweede en derde lid wordt niet 
uitgeoefend, voor zover de betreffende aangelegenheid inhoudelijk is geregeld in een bij of 
krachtens de wet gegeven voorschrift of een collectieve arbeidsovereenkomst. Het 
instemmingsrecht wordt evenmin uitgeoefend, voor zover de medezeggenschap met betrekking 
tot de betreffende aangelegenheid reeds op andere wijze is uitgeoefend. 

 
Artikel 5.2 Instemmingsrechten deelraad 

 
1. Indien op een voorstel van een organisatorische eenheid het bepaalde in artikel 5.1 lid 3 laatste 

volzin en lid 4 niet van toepassing is, bezit de deelraad van een organisatorische eenheid 
instemmingsrecht; 
a. op het bepaalde bedoeld in artikel 5.1 lid 1 letter e, k en l voor zover dit onderwerp 

betrekking heeft op de betreffende organisatorische eenheid; 
b. instemmingrecht op het (meerjaren)plan van de organisatorische eenheid dat is afgeleid van 

het instellingsplan als bedoeld in artikel 5.1, lid 1, letter a, waarin onder meer het eigen 
beleid van de betreffende organisatorische eenheid wordt beschreven en dat in ieder geval 
betrekking heeft op de beleidsterreinen onderwijs, onderzoek, huisvesting en beheer, 
investeringen en personeel; 

 
 

3 Het in dit lid bedoelde ‘voorgenomen beleid’ wordt beschreven in het jaarverslag van de hogeschool. 
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c. over het taakbelasting beleid en de wijzigingen daarvan als bedoeld in artikel G-2, lid 4 
CAO-HBO 2014-2016; 

d. met betrekking tot het verzoek van de decaan te mogen afwijken van het aantal leden van 
een opleidingscommissies zoals dit is vastgelegd in het Reglement voor de 
opleidingscommissie. Het bepaalde in de vorige volzin geldt eveneens voor het verzoek de 
termijn voor de afwijking te mogen verlengen. 

2. Deelraden bezitten geen instemmingsrecht over de onderwerpen als bedoeld in artikel 5.1, lid 1 
letter a tot en met d en g tot en met j. Deelraden hebben het recht hun zienswijze over de 
onderwerpen als bedoeld in de vorige volzin kenbaar te maken aan de medezeggenschapsraad. 

 
Artikel 5.3 Adviesrechten medezeggenschapsraad 

 
1. Het college van bestuur vraagt, onverminderd het bepaalde in artikel 5.1, voorafgaand advies 

van de medezeggenschapsraad voor elk door het college van bestuur te nemen besluit met 
betrekking tot: 
a. aangelegenheden die de doelstellingen, het voortbestaan, en de goede gang van zaken 

binnen de hogeschool betreffen, waaronder begrepen een institutionele fusie als bedoeld in 
artikel 16.16, eerste lid WHW, en een bestuurlijke fusie als bedoeld in artikel 16.16, tweede 
lid WHW; 

b. het doen van een belangrijke investering ten behoeve van de hogeschool; 
2. Het college van bestuur vraagt voorafgaand advies van het deel van de medezeggenschapsraad 

dat uit en door de studenten is gekozen, voor elk door het college van bestuur te nemen besluit 
met betrekking tot: 
a. het algemeen personeels- en benoemingsbeleid tenzij dit onderwerp voor de hogeschool 

inhoudelijk is geregeld in een bij of krachtens de wet gegeven voorschrift of bij of krachtens 
collectieve arbeidsovereenkomst; 

b. het beleid ten aanzien van het instellingscollegegeld, bedoeld in artikel 7.46 WHW en het 
collegegeld, bedoeld in artikel 6.7, eerste lid WHW; 

c. de regels die het college van bestuur vaststelt voor de selectiecriteria en de 
selectieprocedure bedoeld in artikel 6.7a, eerste lid, onder b WHW, onderscheidenlijk 
artikel 7.26en 7.53, eerste lid WHW. 

3. Het college van bestuur zorgt er voor dat: 
a. advies wordt gevraagd op een zodanig tijdstip dat het advies van wezenlijke invloed kan 

zijn op de besluitvorming; 
b. de medezeggenschapsraad in de gelegenheid wordt gesteld met het college van bestuur 

overleg te voeren alvorens het advies wordt uitgebracht; 
c. de medezeggenschapsraad zo spoedig mogelijk in kennis wordt gesteld van de wijze 

waarop aan het uitgebrachte advies gevolg wordt gegeven, en 
d. de medezeggenschapsraad, indien het college van bestuur het advies niet of niet geheel wil 

volgen, in de gelegenheid wordt gesteld nader overleg met het college van bestuur te voeren 
alvorens de beslissing definitief wordt genomen. 

 
Artikel 5.4 Adviesrechten deelraad 

 
1. Het adviesrecht tot het doen van een belangrijke investering als bedoeld in artikel 5.3, lid 1 

letter b komt toe aan de deelraad indien de aangelegenheid waar advies over wordt gevraagd 
uitsluitend betrekking heeft op de organisatorische eenheid waartoe de deelraad behoort. 

2. Indien advies wordt gevraagd aan een deelraad zorgt de decaan, respectievelijk de secretaris van 
het college van bestuur er voor dat: 
e. advies wordt gevraagd op een zodanig tijdstip dat het advies van wezenlijke invloed kan 

zijn op de besluitvorming; 
f. de deelraad in de gelegenheid wordt gesteld met de decaan, respectievelijk de secretaris van 

het college van bestuur overleg te voeren alvorens het advies wordt uitgebracht; 
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g. de deelraad zo spoedig mogelijk in kennis wordt gesteld van de wijze waarop aan het 
uitgebrachte advies gevolg wordt gegeven, en 

h. de deelraad, indien de decaan respectievelijk de secretaris van het college van bestuur het 
advies niet of niet geheel wil volgen, in de gelegenheid wordt gesteld nader overleg met de 
decaan, respectievelijk de secretaris van het college van bestuur te voeren alvorens de 
beslissing definitief wordt genomen. 

 
Artikel 5.5 Bijzondere bevoegdheid medezeggenschapsraad en deelraad 

 
1. Alvorens tot benoeming of ontslag van een lid van het college van bestuur over te gaan wordt 

de medezeggenschapsraad vertrouwelijk gehoord over het besluit tot benoeming of ontslag. Het 
horen geschiedt op een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de 
besluitvorming. 

2. Alvorens tot benoeming of ontslag van een decaan of de secretaris van het college van bestuur 
over te gaan wordt de betreffende deelraad vertrouwelijk gehoord over het besluit tot 
benoeming of ontslag. Het horen geschiedt op een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke 
invloed kan zijn op de besluitvorming. 

3. De medezeggenschapsraad bezit adviesbevoegdheid met betrekking tot de vooraf openbaar 
gemaakte profielen van de leden van de raad van toezicht van de stichting en het college van 
bestuur. Deelraden bezitten de in de vorige volzin bedoelde bevoegdheid als het gaat om het 
profiel van de decaan. 

 
Artikel 5.6 Bevoegdheid inzake arbeidsomstandigheden 

 
De medezeggenschapsraad bezit de bevoegdheden inzake de arbeidsomstandigheden die op grond van 
de Arbeidsomstandighedenwet 1998 toekomen aan de ondernemingsraad. 

 
Hoofdstuk 6 Commissies 

 
Artikel 6.1 Adviescommissie 

 
1. Het college van bestuur stelt het personeel en de studenten in de gelegenheid om desgewenst 

onderscheidenlijk een personeelscommissie en een studentencommissie in te stellen. Een 
dergelijke commissie is bevoegd desgevraagd of eigener beweging advies uit te brengen aan de 
medezeggenschapsraad over die aangelegenheden die de betreffende commissie in het bijzonder 
aangaan. 

2. Op verzoek van een commissie als bedoeld in het eerste lid stelt de medezeggenschapsraad het 
college van bestuur in kennis van het schriftelijke advies van voornoemde commissie. Het 
college van bestuur brengt binnen twee maanden een met redenen omklede reactie uit aan de 
medezeggenschapsraad in de vorm van een voorstel. 

 
Artikel 6.2 Opleidingscommissie 

 
1. Deelraden zijn verplicht adviezen die door opleidingscommissies worden uitgebracht te 

agenderen voor de vergadering van de raad. Opleidingscommissies worden bij die vergadering 
in de gelegenheid gesteld het advies nader toe te lichten. 

2. Besluit een deelraad een door de opleidingscommissie uitgebracht advies niet te bespreken met 
de decaan, dan wordt dit – uiterlijk binnen vier weken - de opleidingscommissie meegedeeld en 
wordt tevens de reden daarvan aangegeven. 

3. Deelraden bevorderen het contact met de opleidingscommissies in de betreffende faculteit. In 
dat kader worden opleidingscommissies ten minste vier keer per jaar door de deelraad in de 
gelegenheid gesteld overleg te voeren over de gang van zaken in de opleiding of groep van 
opleidingen. 
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4. De jaarverslagen van de opleidingscommissies worden besproken in de deelraad die het 
aangaat. Desgewenst kan de deelraad besluiten de opleidingsmanager of de 
opleidingscommissie te verzoeken een toelichting te geven. De bevindingen van de deelraad 
over de jaarverslagen van de opleidingscommissies worden besproken met de decaan die dit 
aangaat. 

 
Hoofdstuk 7 Rechtsbescherming 

 
Artikel 7.1 Benadeling en ontslagbescherming 

 
1. Het college van bestuur draagt er zorg voor dat de leden, de voormalige leden, de kandidaat- 

leden en het ondersteunend personeel van de medezeggenschapsraad en de deelraden niet uit 
hoofde van dit lidmaatschap in hun positie aan de hogeschool worden benadeeld. 

2. Indien een benadeling als bedoeld in het eerste lid zich voordoet naar het oordeel van de 
medezeggenschapsraad of een betrokkene, richt men zich tot het college van bestuur met een 
met redenen omkleed verzoek om terstond een einde aan de benadeling te maken. Het college 
van bestuur stelt naar aanleiding van een verzoek als bedoeld in de vorige volzin met bekwame 
spoed een onderzoek in en informeert de verzoeker over de uitkomst daarvan, alsmede – indien 
daar aanleiding voor is – over de maatregelen die genomen worden om benadeling te 
voorkomen. 

3. De beëindiging anders dan op eigen verzoek van een betrekking van een aan de hogeschool 
werkzame persoon mag geen verband houden met de kandidaatstelling voor het lidmaatschap, 
het lidmaatschap of het voormalig lidmaatschap van de betrokkene van de raad. Een 
beëindiging van een betrekking in strijd met het in dit lid bepaalde is nietig. 

 
Hoofdstuk 8 Facilitering 

 
Artikel 8.1 Faciliteiten 

 
1. Het college van bestuur voorziet de medezeggenschapsraad en deelraden zodanig van 

faciliteiten dat zij hun taken naar behoren kunnen vervullen. Dit betreft ten minste: 
a. gelegenheid tot vergaderen en scholing in werktijd; 
b. adequate vergaderruimte; 
c. tijd en middelen voor communicatie met kiezers; 
d. een eigen exploitatiebudget; 
e. een stelsel van vergoedingen voor de raadsleden; 
f. een budget om specifieke deskundigheid in te huren voor taken waarvoor dat nodig is. 

2. Het college van bestuur en de medezeggenschapsraad stellen in onderling overleg vast hoeveel 
scholingstijd de leden van de medezeggenschapsraad en de deelraden voor de vervulling van 
hun taak nodig hebben. 

3. Kosten, die het in het eerste lid onder d bedoelde budget te boven gaan, komen slechts ten laste 
van de hogeschool, voor zover het college van bestuur in het dragen daarvan toestemt. Het 
bepaalde in de vorige volzin geldt niet voor het raadplegen van onafhankelijke deskundigheid 
indien dit voor de goede uitoefening van de taak van de raden noodzakelijk wordt geacht. 

 
Artikel 8.2 Secretariële ondersteuning 

 
Ter ondersteuning van de medezeggenschapsraad en de deelraden wordt door het college van bestuur 
respectievelijk de leiding van de organisatorische eenheid secretariële ondersteuning beschikbaar 
gesteld. 
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Hoofdstuk 9 Slotbepalingen 
 
Artikel 9.1 Beslechting geschillen 

 

1. Voor het beslechten van geschillen tussen het college van bestuur en een 
medezeggenschapsorgaan geldt het bepaalde als bedoeld in artikel 10.26 WHW. 

2. Indien een geschil als bedoeld in het eerste lid niet op grond van de WHW kan worden opgelost, 
wordt het aan  de geschillencommissie als bedoeld in artikel 9.39 WHW voorgelegd, conform 
de in artikel 9.40 WHW beschreven procedure.  . 

3. Van een uitspraak van de geschillencommissie, behoudens een geschil als omschreven in artikel 
9.40 lid 7 WHW, staat beroep open bij de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam als 
beschreven in artikel 9.46 WHW.. 

4. De eventuele kosten voor rechtsbijstand ingeval van een geschil worden gedragen door de 
hogeschool. 

 
Artikel 9.2 Vaststelling en wijziging 

 
Het college van bestuur legt het medezeggenschapsreglement, daaronder elke wijziging daarvan mede 
begrepen, als voorstel aan de medezeggenschapsraad voor en stelt het niet vast dan voor zover het 
voorstel de instemming van twee derden van het aantal leden van de raad heeft verworven. 

 
Artikel 9.3 Inwerkingtreding 

 
Dit reglement vervangt het medezeggenschapsreglement dat op 9 juni 2016 door het college van 
bestuur is vastgesteld en treedt in werking op 1 april maart 2018. 

 
Dit reglement:  

• is vastgesteld door het college van bestuur op 7 maart 2018  
• goedgekeurd door de medezeggenschapsraad op 20 maart 2018  
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