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Artikel 1   Begripsbepalingen 
 
Dit reglement regelt de faciliteiten van de leden van de raden en de opleidingscommissies van de 
Hogeschool van Amsterdam en is gebaseerd op de WHW, het Medezeggenschaps- en het OC-
reglement van de Hogeschool van Amsterdam. 
 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
1. Centrale Medezeggenschapsraad Medezeggenschapsraad als bedoel in artikel 10.17 WHW. 
2. College van Bestuur:   Instellingsbestuur als bedoeld in artikel 10.2 WHW. 
3. Dagelijks Bestuur   Het dagelijks bestuur is een door de raad uit de eigen 

geledingen gekozen bestuur dat de dagelijkse gang van 
zaken bestuurt voor dan wel namens de raad. 

4. Decaan    Leidinggevende van een faculteit en overlegpartner van de 
deelraad. 

5. Deelraad Staven en Diensten Raad als bedoeld in artikel 10.25 WHW. 
6. Facultaire deelraad Raad als bedoeld in artikel 10.25 WHW. 
7. Faculteit  Organisatorische eenheid, als bedoeld in artikel 10.3a 

WHW, waarin opleidingen en andere onderwijs- en 
onderzoeksactiviteiten zijn ondergebracht.  

8.Griffier    Een door het college van bestuur of een decaan dan wel 
secretaris van de hogeschool in overleg met de 
medezeggenschapsraad of deelraad aangewezen 
functionaris die de Centrale Medezeggenschapsraad 
respectievelijk deelraad ondersteunt, zoals beschreven in 
het medezeggenschapsreglement. 

9. Hogeschool van Amsterdam  De door de Stichting Hogeschool van Amsterdam in stand 
gehouden instelling voor hoger onderwijs. 

10. Medezeggenschapsreglement Reglement als bedoeld in artikel 10.21 WHW. 
11. Medezeggenschapsorgaan  Medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 10.17, 

deelraad als bedoeld in artikel 10.25 WHW en 
opleidingscommissie als bedoeld in artikel 10.3c WHW. 

12. Normbetrekking   Aanstelling als bedoeld in de cao-hbo waarvan de 
arbeidsduur op jaarbasis 1.659 uur bedraagt. 

13. Opleiding    Opleiding als bedoeld in artikel 76.3 WHW. 
14. Opleidingscommissie  Commissie als bedoeld in artikel 10.3c WHW. 
15. Opleidingsmanager   Leidinggevende van een (deel van het) organisatieonderdeel 

(opleidingencluster) waarin één of meer opleidingen zijn 
ondergebracht, met taken en bevoegdheden als beschreven 
in het betreffende faculteitsreglement.  

16. Personeel    Zij die op basis van de cao-hbo een arbeidsovereenkomst 
hebben met de hogeschool. 

17. Personeelsgeleding   Onderdeel van een medezeggenschapsorgaan waarvan de 
leden uit en door het personeel worden gekozen.  

18. Raden    De Centrale Medezeggenschapsraad, de facultaire 
deelraden en de Deelraad Staven en Diensten. 

19. Secretaris van de hogeschool Leidinggevende die binnen de bestuursstaf leiding geeft aan 
hoofden van staven, aan de staf- en dienstdirecteuren 
alsmede het personeel binnen de ondersteunende afdeling 
Bestuursondersteuning. 

20, Studentgeleding Onderdeel van een medezeggenschapsorgaan waarvan de 
leden uit en door de studenten worden gekozen. 

21. Studiejaar Het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 
augustus van het daaropvolgende kalenderjaar. 

22. WHW  Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 
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Artikel 2 Gelegenheid tot vergaderen 
 
1. Het college van bestuur, de decaan dan wel de secretaris van de hogeschool en de 

opleidingsmanager zijn verplicht de raden en de opleidingscommissies in de gelegenheid te 
stellen te vergaderen in een daarvoor bestemde ruimte. 
 

2. De vergaderingen van de raden en de opleidingscommissies worden in de regel overdag 
gehouden in de perioden waarin onderwijs wordt aangeboden. Opleidingscommissies van 
deeltijdse opleidingen kunnen op een afwijkend tijdstip vergaderen. Van het bepaalde in de 
vorige volzin kan steeds in bijzondere en/of spoedeisende gevallen worden afgeweken.  

 
3.  Het college van bestuur, de decaan dan wel secretaris van de hogeschool en de 

opleidingsmanager zien erop toe dat leden van de raden en de opleidingscommissies in de 
gelegenheid worden gesteld hun werkzaamheden voor die raad c.q. commissie naar behoren 
te kunnen uitvoeren. 

 
Artikel 3  Facilitering in tijd en geld van de leden 
 
1. De tijd die leden van de Centrale Medezeggenschapsraad besteden aan hun werkzaamheden 

in die raad wordt vastgesteld op 0.20 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 van een organisatorische eenheid met 
10.000 (tienduizend) of meer studenten; 

 - 0.125 deel van een normbetrekking bij een deelraad van een organisatorische eenheid met 
minder dan 10.000 (tienduizend) en 3.000 (drieduizend) of meer studenten; 

 - 0.12 deel van een normbetrekking bij een deelraad van een organisatorische eenheid met 
minder dan 3.000 (drieduizend) studenten; 

 - 0.15 deel van een normbetrekking bij de deelraad Staven en Diensten.  
 
3. Voor student- en medewerkersleden van de opleidingscommissie bedraagt de facilitering in 

tijd 0.05 deel van een normbetrekking. Voor de voorzitter en secretaris van de 
opleidingscommissie geldt een facilitering in tijd van in totaal 0.06 deel van een 
normbetrekking. 

 
4. Kent de Centrale 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 Centrale Medezeggenschapsraad; 
- 0.4 deel van een normbetrekking ingeval van een deelraad van een organisatorische 
eenheid met 10.000 (tienduizend) of meer studenten; 
- 0.3 deel van een normbetrekking ingeval van een deelraad van een organisatorische 
eenheid met meer dan 3.000 (drieduizend)  maar minder dan 10.000 (tienduizend) studenten; 
- 0.25 deel van een normbetrekking ingeval van een deelraad van een organisatorische 
eenheid met minder dan 3.000 (drieduizend) studenten; 

 - 0.2 deel van een normbetrekking bij de deelraad Staven en Diensten. 
 

Hierbij wordt voor de Centrale Medezeggenschapsraad en de deelraden uitgegaan van een 
dagelijks bestuur van vier leden. Bestaat een dagelijks bestuur uit minder leden dan wordt de 
totaal beschikbare vergoeding in tijd naar rato gereduceerd. Bestaat een dagelijks bestuur uit 
meer dan vier leden dan wordt de totaal beschikbare vergoeding in tijd niet verhoogd.  
De leden van het dagelijks bestuur bepalen in onderling overleg de verdeling van de totaal 
beschikbare vergoeding in tijd, met inachtneming van de toepasselijke regeling in de cao-hbo. 
Indien zij niet tot overeenstemming geraken, beslist de Centrale Medezeggenschapsraad of 
deelraad. 
 
Voor de voorzitters van de commissies Personeel & Organisatie en Financiën & Reglementen 
van de Centrale Medezeggenschapsraad wordt gedurende de kalenderjaren 2021 en 2022 de 
extra facilitering in tijd voor het vervullen van de voorzittersrol vastgesteld op 0.05 deel van 
een normbetrekking. 
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5. De in artikel 3 lid 4 bedoelde tijd wordt toegevoegd aan de in artikel 3, leden 1 en 2 genoemde 
tijd.  
 

6. De op basis van artikel 3 lid 1,2,3, en 4 berekende tijd maakt bij leden die behoren tot de 
personeelsgeleding van de Centrale Medezeggenschapsraad, deelraad of 
opleidingscommissie deel uit van hun jaartaak. 
Voor deze tijd worden zij vrijgesteld van hun andere werkzaamheden. 
 

7. Leden die behoren tot de studentgeleding van de Centrale Medezeggenschapsraad, deelraad 
of opleidingscommissie, ontvangen een vacatiegeld voor voorbereiding van en deelname aan 
de vergaderingen.  Voor de berekening van het vacatiegeld wordt uitgegaan van een uurtarief 
van € 12,00 per 1 september 2021. Dit bedrag wordt jaarlijks per 1 september verhoogd met 
het % stijging van de CAO-lonen in het voorafgaande studiejaar. Het vacatiegeld per 
vergadering wordt bepaald door de in artikel 3 lid 1, 2, 3, en 4 berekende tijd te delen door het 
aantal reguliere vergaderingen per jaar 
Door de hogeschool worden geen loonbelasting en/of premies werknemersverzekeringen op 
vacatiegelden ingehouden. De student is er zelf verantwoordelijk voor de ontvangen 
vergoeding op correcte wijze aan de belastingdienst te melden. 
 

8. De betaling van de in dit artikel 3 lid 7 bedoelde vacatievergoeding geschiedt in termijnen 
achteraf, na accordering door de griffier van de raad dan wel de voorzitter van de 
opleidingscommissie.  
 

9. In afwijking van het bepaalde in artikel 3, lid 1, 2, 3 en 4 kan college van bestuur, de decaan 
dan wel de secretaris van de hogeschool of de opleidingsmanager de in dat lid bedoelde 
facilitering incidenteel en voor een bepaalde tijd verhogen indien er - objectief gezien - sprake 
is van een relatief omvangrijke en onvoorziene extra belasting als gevolg van bijzonder 
omstandigheden. Een situatie als bedoeld in de vorige volzin kan zich bij 
opleidingscommissies onder meer voordoen ingeval van een voorbereiding op een 
accreditatie van de opleiding of een ingrijpende curriculumherziening. 

 
10. Indien een lid van een medezeggenschapsorgaan bij een regulier vergadering afwezig is, zal 

het dagelijks bestuur, dan wel de voorzitter en secretaris van de opleidingscommissie, bij het 
betrokken lid nagaan of er een gegronde reden is voor de afwezigheid en het al dan niet 
voorbereiden reden van de vergadering. Indien het een lid van het dagelijks bestuur dan wel 
de voorzitter of secretaris van de opleidingscommissie zelf betreft, laten zij zich vervangen 
door één van de leden.  
Ingeval van een gegronde reden en afdoende voorbereiding wordt de vacatievergoeding voor 
studentleden alsnog uitbetaald.   
Ingeval een lid van de personeelsgeleding zonder gegronde reden afwezig is en de 
vergadering niet afdoende heeft voorbereid, wordt de leidinggevende van betrokken 
medewerker hiervan in kennis gesteld. 
 

Artikel 4 Ambtelijke ondersteuning 
 
1. De Centrale Medezeggenschapsraad en elke deelraad hebben een griffier die de betreffende 

raad ondersteunt. De facilitering van de griffier is vastgesteld op tenminste: 
- 0.8 fte ingeval van de medezeggenschapsraad; 
- 0.6 fte ingeval van een deelraad van een organisatorische eenheid met 10.000 (tienduizend) 
of meer studenten; 
- 0.5 fte ingeval van een deelraad van een organisatorische eenheid met meer dan 3.000 
(drieduizend) maar minder dan 10.000 (tienduizend) studenten; 
- 0.3 fte ingeval van een deelraad van een organisatorische eenheid met minder dan 3.000 
(drieduizend) studenten en de deelraad Staven en Diensten.  
 

2. In uitzondering op artikel 4 lid 1 kan de facilitering van de griffier van de Centrale 
Medezeggenschapsraad of de deelraad door het college van bestuur, respectievelijk de 
decaan dan wel secretaris van de hogeschool op basis van de te verrichten werkzaamheden, 
en in overleg met de Centrale Medezeggenschapsraad of de betreffende deelraad al dan niet 
tijdelijk worden verhoogd. De Centrale Medezeggenschapsraad of deelraad kan ook het 
initiatief voor genoemd overleg nemen. 
 

3. De decanen van de faculteiten dragen zorg voor passende organisatorische en 
administratieve ondersteuning van de opleidingscommissies binnen een faculteit.   
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Artikel 5   Terbeschikkingstelling van hogeschool faciliteiten 
 
1. Het college van bestuur, de decaan dan wel de secretaris van de hogeschool en 

opleidingsmanager stellen de Centrale Medezeggenschapsraad, deelraad en 
opleidingscommissie in staat gebruik te maken van de communicatiemiddelen van de 
hogeschool zodat de leden van de betreffende raden en opleidingscommissies onderling en 
de betreffende raden met hun achterban kunnen communiceren, een en ander binnen het 
voor interne communicatie geldende beleid. 
 

2. Het college van bestuur, de decaan dan wel de secretaris van de hogeschool en 
opleidingsmanager stellen de Centrale Medezeggenschapsraad, de deelraad en 
opleidingscommissie, in de gelegenheid gebruik te maken van faciliteiten (waaronder 
printfaciliteiten, email en eenvoudige vloeibare catering) die toebehoren aan de hogeschool, 
voor zover dit voor het goed functioneren van de raden en de opleidingscommissies. 
 
 

Artikel 6  Financiële en juridische ondersteuning 
 
1. Het college van bestuur, de decaan dan wel de secretaris van de hogeschool en 

opleidingsmanager stellen jaarlijks voor en in overleg met de Centrale 
Medezeggenschapsraad, de deelraad of opleidingscommissie een exploitatiebudget vast, ten 
behoeve van kosten van de raden en de opleidingscommissies, waaronder scholing. 
 

2. Onafhankelijk van het exploitatiebudget als bedoeld in artikel 6 lid 1 kunnen ook de kosten 
voor het inhuren van deskundigen ten laste van de hogeschool gebracht worden als het 
college van bestuur, de decaan dan wel secretaris van de hogeschool of opleidingsmanager 
vooraf haar uitdrukkelijke schriftelijk toestemming heeft gegeven de betreffende kosten te 
maken. Dit alles naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. 
 

3. De Centrale Medezeggenschapsraad, deelraad en opleidingscommissie kunnen het college 
van bestuur, de decaan of de secretaris van de hogeschool of opleidingsmanager verzoeken 
om aanvullende middelen ter beschikking te stellen voor juridische ondersteuning. De kosten 
van juridische ondersteuning kunnen alleen ten laste van de hogeschool gebracht als het 
college van bestuur, respectievelijk de decaan dan wel secretaris van de hogeschool of 
opleidingsmanager vooraf haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven de 
betreffende kosten te maken, dit alles naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. 
 

 
Artikel 7  Scholing 
 
1. De raden en opleidingscommissies zijn bevoegd om voorstellen te doen op het terrein van 

scholing van leden. De kosten van deze scholing maken deel uit van het exploitatiebudget, dit 
alles naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. 
 

2. Het college van bestuur, de decaan of de secretaris van de hogeschool of opleidingsmanager 
en de directie zijn verplicht erop toe te zien dat de leden van de Centrale 
Medezeggenschapsraad, deelraad en opleidingscommissie in staat worden gesteld aan de 
scholing deel te nemen. 

 
 
Artikel 8  Wijziging reglement 
 
1. Het college van bestuur legt elk voorstel tot wijziging van dit reglement voor aan de Centrale 

Medezeggenschapsraad voor en stelt het niet vast dan voor zover het voorstel in vergadering 
van Centrale Medezeggenschapsraad met gewone meerderheid van stemmen is 
aangenomen. 
 

2. Indien de Centrale Medezeggenschapsraad of het college van bestuur te kennen geeft 
overleg over wijzigingen van dit reglement te willen openen, zijn beiden gehouden tot dit 
overleg. 
 

3. Het overleg zoals bedoeld in artikel 8 lid 2 kan slechts eenmaal per twee jaar plaatsvinden, 
gerekend vanaf het moment van inwerkingtreding van dit reglement. 
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Van deze termijn kan worden afgeweken indien het college van bestuur en de Centrale 
Medezeggenschapsraad zulks overeenkomen.  

 
 
Artikel 9  Inwerkingtreding  
 
 
1. Dit reglement kan worden aangehaald als Faciliteringsreglement Medezeggenschap HvA en 

treedt in werking met ingang van 1 september 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d.6 juli 2021 
met instemming van de Centrale Medezeggenschapsraad d.d. 29 juni 2021 
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