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Artikel 1 Begripsbepalingen
College van bestuur

Dagelijks bestuur
Hogeschoolraad
Instelling
Personeel
Personeelsgeleding
Student
Studentgeleding
WHW

Het college van bestuur vormt het dagelijks bestuur van de hogeschool en
bezit alle bestuurlijke bevoegdheden, die niet aan de raad van toezicht zijn
voorbehouden
Het dagelijks bestuur van de hogeschoolraad bestaat uit de voorzitter, een
personeelslid en een student-lid
De hogeschoolraad is de medezeggenschapsraad van Hogeschool de
Kempel
Hogeschool de Kempel
Zij die een arbeidsovereenkomst hebben met Hogeschool de Kempel
Het deel van de hogeschoolraad dat uit en door het personeel is gekozen
Diegene, die bij Hogeschool de Kempel ingeschreven staat als student of
extraneus
Het deel van de hogeschoolraad dat uit en door de studenten is gekozen
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Artikel 2 Vaststelling van het medezeggenschapsreglement
1. Het college van bestuur stelt het medezeggenschapsreglement van de hogeschool vast.
2. Het 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
tweederde van het aantal leden van de raad heeft verworven (artikel 10.21, lid 2 WHW).

Artikel 3 Samenstelling van de hogeschoolraad
1. De hogeschoolraad bestaat uit acht zetels, waarvan de helft wordt bezet door leden, die uit en
door het personeel worden gekozen en de helft door leden, die uit en door de studenten worden
gekozen (artikel 10.17, leden 2 en 3 WHW).
2. Zij die deel uitmaken van het college van bestuur kunnen niet tevens lid zijn van de raad (artikel
10.17, lid 4 WHW).
3. De leden van het dagelijks bestuur kunnen niet uitsluitend tot één geleding behoren.

Artikel 4 Zittingsduur en zittingstermijn
1. De leden van de raad worden voor een termijn van twee jaar gekozen en kunnen tweemaal
aaneengesloten worden herkozen.
2. De termijn begint op 1 september en eindigt, twee jaar later, op 31 augustus. Werving van
studenten en personeel heeft plaats in de maanden mei/juni.

Artikel 5 Beëindiging lidmaatschap en vervulling van tussentijdse
vacatures
1. Het lidmaatschap van de raad eindigt:
a) aan het einde van de zittingstermijn;
b) indien niet meer voldaan wordt aan de vereisten van het passief kiesrecht;
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2.
3.

4.

5.

6.

c) door schriftelijke opzegging door het lid zelf;
d) bij ontslag als lid, omdat hij of zij de werkzaamheden van de hogeschoolraad ernstig
belemmert;
e) door overlijden van het lid;
f) door het onder curatele stellen van een lid.
Een besluit tot ontslag van een lid, zoals bedoeld in dit artikel lid 1d, wordt met tweederde
meerderheid van stemmen genomen.
In geval door beëindiging van een lidmaatschap een tussentijdse vacature ontstaat, wijst de
verkiezingscommissie, zoals bedoeld in het verkiezingsreglement, tot opvolger van het betrokken
lid de kandidaat aan die blijkens de vastgestelde uitslag van de laatst gehouden verkiezingen
daarvoor als eerste in aanmerking komt.
De aanwijzing geschiedt binnen dertig dagen na het ontstaan van de vacature. Indien een
aangewezen kandidaat niet beschikbaar is voor het lidmaatschap van de raad dan 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 derde en vierde lid van dit artikel beschikbaar is, wordt in
de vacature voorzien door een tussentijdse verkiezingsprocedure, tenzij de zittingstermijn binnen
zes maanden afloopt.
Bij tussentijdse vacaturevervulling eindigt het lidmaatschap van het nieuw lid tegelijk met de
zittingstermijn van het lid dat hij vervangt.

Artikel 6 Verkiezingen van de hogeschoolraad
De verkiezingen van de leden van de hogeschoolraad vindt plaats overeenkomstig het
Verkiezingsreglement hogeschoolraad.

Artikel 7 Raadsvergaderingen
1. De hogeschoolraad stelt in overleg met het college van bestuur een vergaderrooster vast ten
behoeve van onderling overleg.
2. Het rooster voor de overlegvergaderingen biedt de raad ten minste twee keer per jaar
gelegenheid om de algemene gang van zaken in de hogeschool met het college van bestuur te
bespreken (artikel 10.19, lid 1 WHW).
3. De hogeschoolraad stelt naast het in lid 1 bedoelde vergaderrooster tevens een vergaderrooster
op voor de zelfstandige raad. Dit rooster kan geheel of gedeeltelijk samenvallen met het in lid 1
bedoelde rooster.
4. 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 10.19, lid 1 WHW).

Artikel 8 Openbaarheid der vergaderingen
1. De vergaderingen van de hogeschoolraad kunnen door personeel en studenten van de
hogeschool als toehoorder worden bijgewoond.
2. Toehoorders hebben zich zowel wat betreft hun toelating als wat betreft hun gedrag tijdens de
vergadering te houden aan de aanwijzingen van de voorzitter.

4

3. Indien een toehoorder zich niet houdt aan de aanwijzingen van de voorzitter, dan is de voorzitter
bevoegd haar of hem te sommeren de vergaderruimte te verlaten.
4. De raad draagt er zorg voor, dat de agenda's en verslagen van de vergaderingen ten behoeve van
belangstellenden ter inzage worden gelegd op een toegankelijke plaats in de hogeschool (artikel
10.19, lid 8 WHW).
5. De hogeschoolraad stuurt zijn agenda's en verslagen toe aan het college van bestuur (artikel
10.19, lid 8 WHW).
6. 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 besluit dan tevens dat de
behandeling van de desbetreffende aangelegenheid in een besloten vergadering plaats heeft
(artikel 10.19, lid 7 WHW).

Artikel 9 Termijnen, quorum en besluiten
1.

Het college van bestuur zorgt voor aanbieding van voorgenomen besluiten ten minste tien
werkdagen voorafgaand aan de dag van de raadsvergadering (artikel 10.22, lid g WHW).
2. De termijn voor instemming door de raad bedraagt maximaal zes werkweken vanaf de dag van
de in het eerste lid genoemde raadsvergadering. De raad kan per voorgenomen besluit waar aan
een instemmingsbevoegdheid gekoppeld is, eenmaal schriftelijk om een verlenging met zes
werkweken van de hier bedoelde termijn vragen. Indien deze vraag ingediend wordt vóór het
verstrijken van de eerste termijn van zes werkweken, kan het college van bestuur alleen op
grond van zwaarwegende argumenten het verzoek afwijzen (artikel 10.22, lid g WHW).
3. In onderling overleg kunnen college van bestuur en raad een van het tweede lid afwijkende
termijn bepalen.
4. Indien de raad binnen de overeenkomstig het tweede en derde lid bepaalde termijn geen besluit
tot instemming of onthouding daarvan heeft genomen, dan wordt hij geacht instemming te
hebben verleend.
5. De raadsleden ontvangen ten minste vijf werkdagen voor de raadsvergadering daarvoor een
schriftelijke uitnodiging met agenda en bijbehorende stukken.
6. Besluiten vereisen een gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet of dit reglement
anders bepalen. Een besluit, dat niet ten minste een gewone meerderheid van stemmen
behaalt, wordt geacht te zijn verworpen.
7. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
8. Indien bij een mondelinge stemming de stemmen staken beslist de voorzitter. De voorzitter kan
in dit geval ook besluiten over te gaan tot een schriftelijke herstemming. Indien bij een
schriftelijke stemming de stemmen staken wordt opnieuw gestemd. Indien de stemmen dan
opnieuw staken beslist het lot.
9. Om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen moet ten minste de helft plus één van het aantal
leden van de raad in de vergadering aanwezig zijn.
10. Indien geen rechtsgeldig besluit genomen kan worden, omdat het vereiste aantal leden niet
aanwezig is, wordt terstond een nieuwe vergadering uitgeschreven met inachtneming van lid 1.
Wordt er op deze vervolgvergadering het quorum wederom niet bereikt, dan kunnen er toch
rechtsgeldige besluiten genomen worden.
11. De leden van de raad stemmen zonder last of ruggespraak.
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12. Het besluit van de raad met betrekking tot een voorgenomen besluit, zoals in lid 1 bedoeld,
blijkt uit het goedgekeurde schriftelijk verslag van de raadsvergadering, waarin het besluit is
genomen, dan wel uit een door de voorzitter ondertekend stuk, indien deze daartoe door de
raad is gemandateerd.
13. Het schriftelijk verslag van een raadsvergadering wordt in de eerstvolgende reguliere
raadsvergadering ter goedkeuring voorgelegd.
14. Dit artikel kan in het huishoudelijk reglement nader worden uitgewerkt.

Artikel 10 Jaarverslag
1.

2.

De hogeschoolraad doet jaarlijks voor 1 februari schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden en
draagt er zorg voor dat belangstellenden er kennis van kunnen nemen (artikel 10.19, lid 8
WHW).
In het jaarverslag van de raad wordt zo veel mogelijk aangegeven door welk beleid de
werkzaamheden van de raad in het afgelopen jaar zijn bepaald en in hoeverre vooraf door de
raad gestelde doelen wel en niet zijn bereikt. Daarnaast schetst het verslag zo mogelijk de
voornaamste aandachtspunten van de raad voor het komend jaar.

Artikel 11 Informatie aan de raad
1.

2.

3.

4.

5.

Het college van bestuur verstrekt de raad -bij wijziging- jaarlijks schriftelijk de basisgegevens met
betrekking tot samenstelling van het bestuur van de hogeschool, alsmede de verdeling van
bestuurlijke taken en bevoegdheden (artikel 10.19, lid 5 WHW).
Het college van bestuur stelt de raad tenminste 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 hogeschool op financieel, organisatorisch en onderwijskundig
gebied (artikel 10.19, lid 5 WHW).
Het college van bestuur stelt de raad onverwijld in kennis van voornemens met betrekking tot
de aangelegenheden, die in het instellingsplan zijn genoemd en met betrekking tot alle
aangelegenheden, waarmee de raad instemmingsbevoegd is.
Het college van bestuur verschaft de raad, al dan niet gevraagd, tijdig alle inlichtingen die deze
voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft (artikel 10.19, lid 5 WHW). Daartoe
worden in ieder geval begrepen ten minste eenmaal per jaar gegevens over de hoogte en
inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken per groep van de in de instelling
werkzame personen, de leden van het college van bestuur en de Raad van Toezicht (artikel
10.19, lid 6 WHW).
Het college van bestuur verschaft in ieder geval informatie als het (sociaal) jaarverslag, de
begroting en jaarrekening schriftelijk. Hetzelfde geldt voor informatie rondom onderwerpen
waarover de hogeschoolraad instemmings- of adviesbevoegdheid heeft (artikel 10.22, lid f
WHW).

Artikel 12 Rechtsbescherming
1.

Het college van bestuur draagt er jegens de hogeschoolraad zorg voor, dat de leden van de raad
niet uit hoofde van hun lidmaatschap van de raad worden benadeeld in hun positie met
betrekking tot de hogeschool. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing ten aanzien
van kandidaat-leden en voormalige leden (artikel 10.19, lid 9 WHW).

6

2.

De beëindiging anders dan op eigen verzoek van de betrekking van een aan de hogeschool
werkzame persoon mag geen verband houden met de kandidaatstelling voor het lidmaatschap
of het voormalig lidmaatschap van de betrokkene van de raad. Een beëindiging van de
betrekking in strijd met het in dit lid bepaalde is nietig (artikel 10.19, lid 10 WHW).

Artikel 13 Recht van initiatief
De hogeschoolraad is bevoegd over alle aangelegenheden, de hogeschool betreffende, aan het
college van bestuur voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. Het college van bestuur
brengt op de voorstellen, bedoeld in de eerste volzin, binnen drie maanden een schriftelijke, met
redenen omklede reactie uit aan de raad in de vorm van een voorstel. Alvorens over te gaan tot het
uitbrengen van de in de vorige volzin bedoelde reactie, stelt het college van bestuur de raad ten
minste eenmaal in de gelegenheid met hem overleg te plegen over zijn voorstel (artikel 10.19, lid 2
WHW).

Artikel 14 Algemene bevoegdheden en taken van de raad
1. De raad bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de hogeschool
(artikel 10.19, lid 3 WHW).
2. De raad waakt tegen discriminatie in de hogeschool op welke grond dan ook. De raad bezit
hiertoe een overeenkomstige bevoegdheid als bedoeld in artikel 12, tweede lid, aanhef en
onderdeel d, van de Algemene wet gelijke behandeling (artikel 10.19, lid 4 WHW).

Artikel 15 Instemmingsbevoegdheid van de raad
1. Het college van bestuur behoeft de voorafgaande instemming van de medezeggenschapsraad
voor elke door het college van bestuur te nemen beslissing met betrekking tot ten minste de
vaststelling of wijziging van (artikel 10.20 WHW):
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 WHW, tweede volzin,
c) het studentenstatuut,
d) het bestuursreglement, alsmede indien artikel 10.8a WHW van toepassing is, het
desbetreffende deel van de statuten,
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 en x, 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 tot en met 7.51g, en
de regels, bedoeld in artikel 7.51h, en
i) een besluit tot fusie als bedoeld in artikel 16.16 WHW.
2. Het college van bestuur stelt de medezeggenschapsraad in de gelegenheid tijdig voorafgaand aan
het verzoek om instemming met een besluit tot fusie als bedoeld in het eerste lid, onderdeel i,
kennis te nemen van de opgestelde fusie-effectrapportage bedoeld in artikel 16.16a, vierde lid
WHW.
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3. Het college van bestuur behoeft eveneens de voorafgaande instemming van de
medezeggenschapsraad over de hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting, waarbij in ieder geval
aandacht wordt besteed aan de beoogde verdeling van de middelen over de beleidsterreinen
onderwijs, onderzoek, huisvesting en beheer, investeringen en personeel. Artikel 9.36, tweede lid
WHW, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16 Adviesbevoegdheid van de raad: adviesbevoegdheid
studenten
1. Het college van bestuur vraagt, onverminderd het bepaalde in artikel 15, voorafgaand advies aan
de medezeggenschapsraad voor elk door het college van bestuur te nemen besluit in ieder geval
met betrekking tot (artikel 10.20a WHW):
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) de begroting, waaruit onder meer de hoogte van het instellingscollegegeld en die van het
collegegeld, bedoeld in artikel 6.7, eerste lid WHW, onderscheidenlijk artikel 6.8, eerste lid
WHW, dienen te blijken.
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 in
ieder geval met betrekking tot:
a) het algemeen personeels- en benoemingsbeleid, tenzij artikel 10.24, tweede lid WHW, van
toepassing is,
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 regeling van het instellingsbestuur ten aanzien van terugbetaling van wettelijk
collegegeld, bedoeld in artikel 7.48, vierde lid WHW,
d) de regeling die het college van bestuur vaststelt voor de selectiecriteria en de
selectieprocedure bedoeld in artikel 6.7a, eerste lid, onder b WHW, onderscheidenlijk artikel
7.26, 7.26a en 7.53, derde lid WHW, en voor zover het de selectieprocedure betreft artikel
7.30b, tweede lid WHW,
e) de regeling die het college van bestuur vaststelt voor de criteria en de procedure voor
dispensatie van betaling van het hogere collegegeld, bedoeld in artikel 6.7a, eerste lid, onder
c WHW, en
f) de regels die het college van bestuur vaststelt met betrekking tot de selectie, bedoeld in
artikel 7.9b, eerste lid WHW,
g) de regels die het college van bestuur vaststelt met betrekking tot de studiekeuzeadviezen en
studiekeuzeactiviteiten, bedoeld in artikel 7.31b, vierde lid WHW.
3. De aanhef van het eerste lid is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot een
voorgenomen besluit van de Raad van Toezicht:
a) ten aanzien van de profielen, bedoeld in artikel 10.3d, vierde lid WHW,
b) ten aanzien van de profielen, bedoeld in artikel 10.2, derde lid WHW, juncto artikel 9.3,
tweede lid WHW, en
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c)

als bedoeld in artikel 10.3d, tweede lid WHW, onder a, met betrekking tot het benoemen of
ontslaan van de leden van het college van bestuur.

Artikel 17 Bijzondere bevoegdheden inzake personeelsbeleid
1.

2.

3.

4.

Het college van bestuur behoeft van de personeelsgeleding van de hogeschoolraad de
voorafgaande instemming voor elk te nemen besluit met betrekking tot "aangelegenheden van
algemeen belang voor de bijzondere rechtstoestand van het personeel" in de hogeschool
(artikel 10.24, lid 1 WHW).
Lid 1 van dit artikel is niet van toepassing voor zover de desbetreffende aangelegenheid voor de
hogeschool reeds inhoudelijk is geregeld in een bij of krachtens de wet gegeven voorschrift of bij
of krachtens een collectieve arbeidsovereenkomst (artikel 10.24, lid 2 WHW).
De personeelsgeleding van de hogeschoolraad heeft het recht een verzoek om wetstoepassing
te doen, zoals bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit
onderwijs (artikel 10.22, lid i WHW).
De personeelsgeleding van de hogeschoolraad heeft het recht een bezwaarschrift in te dienen,
zoals bedoeld in het besluit en de wet die in het vorige lid zijn genoemd.

Artikel 18 Gelijke behandeling
De raad kan, indien hij meent, dat in de hogeschool een niet geoorloofd onderscheid is gemaakt,
zoals bedoeld in de Algemene Wet Gelijke Behandeling, bij de Commissie Gelijke Behandeling een
schriftelijk verzoek indienen tot het doen van een onderzoek naar de beschreven situatie (artikel
10.22, lid j WHW).

Artikel 19 Geschillenregeling
1.

2.

3.

4.

Bij geschillen tussen het college van bestuur en de hogeschoolraad, personeelsgeleding of
studentgeleding dient één van beide partijen zich eerst tot de Raad van Toezicht te wenden
alvorens de kwestie aan de commissie voor geschillen voor te leggen. De Raad van Toezicht
onderzoekt of er een schikking mogelijk is (artikel 9.40, lid 2 WHW).
Wanneer dit niet lukt, zoekt de geschillencommissie medezeggenschap, zoals bedoeld in artikel
9.39 WHW, ook naar een schikking. Kan zij dit niet bereiken doet zij een bindende uitspraak
(artikel 9.40, lid 4 WHW).
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 de
raad geen bedenkingen heeft tegen onmiddellijke uitvoering van de beslissing (artikel 9.40, lid 3
WHW)
De geschillencommissie neemt kennis van geschillen over (artikel 10.22, lid l WHW):
a) de algemene bevoegdheden (artikel 10.19 WHW);
b) instemmingsbevoegdheid (artikel 10.20 WHW);
c) de inhoud van dit reglement;
d) adviesbevoegdheden (artikel 10.20a WHW);
e) de werkwijze rondom de adviesbevoegdheid (10.23 WHW);
f) bijzondere bevoegdheden van de raad (artikel 10.24 WHW).
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Artikel 20 Huishoudelijk reglement
De hogeschoolraad stelt in het begin van iedere zittingsperiode op voorstel van zijn dagelijks bestuur
met tweederde meerderheid een huishoudelijk reglement vast. Dit bevat bepalingen omtrent de
vergaderorde, mandatering, de werkwijze van de raad, de verdeling en het gebruik van door het
college van bestuur volgens het daartoe vastgestelde plan voor het raadswerk en voor scholing en
advisering beschikbaar gestelde middelen. Geen enkele bepaling mag in strijd zijn met dit
medezeggenschapsreglement (artikel 10.17, lid 7 WHW).

Artikel 21 Vaststelling en wijzigingen
1.

2.

3.

Dit reglement vormt samen met het Verkiezingsreglement hogeschoolraad een geheel, gaat in
per 1 juni 1997 en zal gelden zo lang het niet is vervangen door een nieuw of gewijzigd
reglement.
Het reglement is geactualiseerd in 2010. De geactualiseerde versie van het
medezeggenschapsreglement is vastgesteld door het college van bestuur en hogeschoolraad op
29 september 2010.
Het reglement is geactualiseerd in 2017. De geactualiseerde versie van het
medezeggenschapsreglement is vastgesteld door het college van bestuur en de hogeschoolraad
op 18 september 2017. Het reglement treedt per 1 september 2017 in werking.

10

