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FACILITERINGSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAP HOGESCHOOL 
VAN AMSTERDAM 
 
Vastgesteld door het college van bestuur op 20 mei 2008 
Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad op 20 mei 2008 
 
 
Artikel 1   Begripsbepalingen 
 
Dit reglement regelt de faciliteiten van de leden van de medezeggenschapsraad en 
de deelraden van de Hogeschool van Amsterdam en is gebaseerd op het 
medezeggenschapsreglement van de Hogeschool van Amsterdam dat op 1 juni 2008 
in werking is getreden. In dit reglement wordt verstaan onder: 
college van bestuur:   het college van bestuur van de Hogeschool van 

Amsterdam 
deelraad   de deelraad als bedoeld in artikel 1 letter k van het 

medezeggenschapsreglement. 
directie:    de dagelijkse leiding van een organisatorische 

eenheid 
griffier     een door het college van bestuur of een directie 

aangewezen ambtelijk secretaris van de 
medezeggenschapsraad, respectievelijk deelraad 

hogeschool:    Hogeschool van Amsterdam die in stand 
gehouden wordt door de Stichting Hogeschool van 
Amsterdam. 

medezeggenschapsraad: de medezeggenschapsraad van de hogeschool 
als bedoeld in artikel 10.17 WHW. 

medezeggenschapsreglement het medezeggenschapsreglement van de 
hogeschool 

normbetrekking betrekking als bedoeld in de cao-hbo waarvan de 
arbeidsduur op jaarbasis 1.659 uur bedraagt 

student: degene die als student aan de hogeschool staat 
ingeschreven  

WHW   Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek, zoals deze laatstelijk is vastgesteld. 

 
Artikel 2 Gelegenheid tot vergaderen 
 
1. Het college van bestuur en de directie zijn verplicht de 

medezeggenschapsraad, respectievelijk de deelraad in de gelegenheid te 
stellen te vergaderen in een daarvoor bestemde ruimte. 

2. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad en de deelraad worden in 
de regel overdag gehouden in de perioden waarin onderwijs wordt 
aangeboden. Van het bepaalde in de vorige volzin kan steeds in bijzondere 
en/of spoedeisende gevallen worden afgeweken. Het college van bestuur en 
de directie zien er op toe dat leden van de medezeggenschapsraad, 
respectievelijk de deelraad in de gelegenheid worden gesteld hun 
werkzaamheden voor die raad naar behoren te kunnen uitvoeren. 
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Artikel 3 Ambtelijke ondersteuning 
 
De medezeggenschapsraad en elke deelraad hebben een griffier die de betreffende 
raad ondersteunt. 
 
Artikel 4  Facilitering in tijd en geld 
 
1. De tijd die leden van de medezeggenschapsraad besteden aan hun 

werkzaamheden in die raad wordt vastgesteld op 0.15 deel van de 
normbetrekking, ongeacht de werkelijk bestede tijd. 

2. De tijd die leden van een deelraad besteden aan hun werkzaamheden in die 
raad, wordt ongeacht de werkelijk bestede tijd vastgesteld op: 

 - 0.15 deel van een normbetrekking bij een deelraad met 10.000 of meer 
studenten; 

 - 0.125 deel van de normbetrekking bij een deelraad met minder dan 10.000 
en 3.000 of meer studenten; 

 - 0.1 deel van een normbetrekking bij een deelraad met minder dan 3.000 
studenten. 

 Voor een deelraad waar studenten geen deel van kunnen uitmaken is het 
bepaalde in dit lid van overeenkomstige toepassing waarbij voor het woord 
“studenten” het woord “medewerkers” moet worden gelezen. 

3. Kent de medezeggenschapsraad of een deelraad een dagelijks bestuur dan 
wordt de extra tijd die de leden van dat dagelijkse bestuur - waaronder de 
voorzitter - gezamenlijk aan hun werkzaamheden besteden vastgesteld op: 
• 0,8 deel van een normbetrekking ingeval van de medezeggenschapsraad; 
• 0.4 deel van een normbetrekking ingeval van een deelraad met 10.000 of 

meer studenten; 
• 0,3 deel van de normbetrekking ingeval van een deelraad met meer dan 

3.000 maar minder dan 10.000 studenten 
• 0.2 deel van een normbetrekking ingeval van een deelraad met minder dan 

3.000 studenten. 
De in dit lid bedoelde tijd wordt toegevoegd aan de in de leden 1 en 2 
genoemde tijd. 

4. De op basis van de voorgaande leden berekende tijd maakt bij leden van de 
medezeggenschapsraad of deelraad die behoren tot de personeelsgeleding 
deel uit van hun jaartaak; voor deze tijd worden zij vrijgesteld van hun andere 
werkzaamheden. De op basis van de voorgaande leden berekende tijd wordt 
bij leden van de medezeggenschapsraad of deelraad die behoren tot de 
studentgeleding betaald in geld. Daarbij wordt uitgegaan van € 10, - bruto per 
uur. Deze beloning wordt aangemerkt als vacatievergoeding waarop geen 
loonbelasting en/of premies werknemersverzekeringen worden ingehouden. 
De betaling van de in dit lid bedoelde vacatievergoeding geschiedt per maand. 
De griffier van de medezeggenschapsraad, respectievelijk de deelraad regelt 
– in overleg met de voorzitter van de betreffende raad - de uitbetaling van de 
vacatievergoeding. 

5. De tijd die leden van de medezeggenschapsraad of de deelraad besteden aan 
door die raden ingestelde commissie(s) wordt geacht deel uit te maken van de 
tijd genoemd in de voorgaande leden. In afwijking van het bepaalde in de 
vorige volzin kan de medezeggenschapsraad, respectievelijk deelraad 
bepalen dat aan de voorzitter van de in de vorige volzin bedoelde 
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commissie(s) een door voornoemde raden vast te stellen (vacatie)vergoeding 
wordt toegekend. Deze vacatievergoeding wordt ten laste gebracht van het 
exploitatiebudget als bedoeld in artikel 6. 

6. De facilitering van de griffier van de medezeggenschapsraad of de deelraad 
wordt vastgesteld door het college van bestuur, respectievelijk de directie op 
basis van de te verrichten werkzaamheden en in overleg met de 
medezeggenschapsraad of de betreffende deelraad. 

 
Artikel 5   Terbeschikkingstelling van middelen 
 
1. Het college van bestuur en de directie stellen de medezeggenschapsraad, 

respectievelijk deelraad in staat gebruik te maken van de 
communicatiemiddelen van de hogeschool zodat de leden van de betreffende 
raden onderling en de betreffende raden met hun kiezers kunnen 
communiceren. 

2. Het college van bestuur en de directie stellen de medezeggenschapsraad, 
respectievelijk de deelraad in de gelegenheid gebruik te maken van zaken die 
toebehoren aan de hogeschool, voorzover dit voor het goed functioneren van 
de raden noodzakelijk is. 

 
Artikel 6  Exploitatiebudget 
 
1. Het college van bestuur en de directie stellen jaarlijks voor en in overleg met 

de medezeggenschapsraad, respectievelijk de deelraad een exploitatiebudget 
vast. 

2. Ten laste van het exploitatiebudget als bedoeld in het eerste lid kunnen ook 
de kosten worden gebracht voor het inhuren van deskundigen. Is het 
exploitatiebudget niet toereikend om de in de eerste volzin van dit lid bedoelde 
deskundigen te kunnen inhuren, dan worden de kosten van deze deskundigen 
alleen ten laste van de hogeschool gebracht als het college van bestuur, 
respectievelijk de directie vooraf haar uitdrukkelijke toestemming heeft 
gegeven de betreffende kosten te maken, dit alles naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid. 

 
Artikel 7  Scholing 
 
1. De medezeggenschapsraad is bevoegd het college van bestuur voorstellen te 

doen op het terrein van scholing van haar leden en die van de deelraden.  
 De kosten van deze scholing komt voor rekening van de hogeschool, dit alles 

naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. 
2. Het college van bestuur en de directie zijn verplicht er op toe te zien dat de 

leden van de medezeggenschapsraad, respectievelijk de deelraad in staat 
worden gesteld aan de scholing deel te nemen. 

 
 
Artikel 8  Inwerkingtreding en citeertitel 
 
1. Dit reglement vervangt de regeling die op 1 december 2005 in werking is 

getreden en treedt met ingang van 1 juni 2008 in werking, de dag nadat het 
college van bestuur dit reglement heeft vastgesteld en de 
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medezeggenschapsraad daarmee heeft ingestemd. De geldigheidsduur van 
dit reglement eindigt uiterlijk op 1 juni 2010 en wordt alsdan niet stilzwijgend 
verlengd, tenzij het college van bestuur en de medezeggenschapsraad 
uitdrukkelijk anders overeenkomen. 

2. Dit reglement wordt aangehaald als Faciliteringsreglement medezeggenschap 
Hogeschool van Amsterdam. 


