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Artikel 1.  Begripsbepalingen 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

a. Ambtelijk secretaris: De ambtelijk secretaris is verantwoordelijk voor de 

werkprocessen van de medezeggenschap en biedt procedurele en secretariële 

ondersteuning. 

b. Bestuursreglement Hogeschool Leiden: Bestuurs- en Beheersreglement, 

bedoeld in artikel 10.3b, van de WHW, van Hogeschool Leiden; 

c. College van Bestuur: het College van Bestuur van Hogeschool Leiden; 

d. Geschillencommissie medezeggenschap: Geschillencommissie 

medezeggenschap als bedoeld in artikel 10.26 van de WHW, in samenhang gelezen 

met artikel 9.39 van de WHW; 

e. Gezamenlijke Vergadering: vergadering als bedoeld in artikel 10.16b van de 

WHW, waarin leden van de Ondernemingsraad en de Studentenraad gezamenlijke 

medezeggenschap uitoefenen; 

f. Ondernemingsraad: Ondernemingsraad van Hogeschool Leiden; 

g. Student: degene die als student in de zin van de WHW is ingeschreven bij 

Hogeschool Leiden; 

h. Roostervrije dagen: de roostervrije dagen zoals bedoeld in de jaarplanning, die 

terug te vinden is op Praktische Informatie; op deze dagen worden er geen lessen 

gegeven, maar kan er wel toetsing plaatsvinden; 

i. Studentenraad: medezeggenschapsorgaan voor studenten dat is ingesteld op 

grond van de medezeggenschapsregeling, bedoeld in artikel 10.16a, derde lid, 

tweede volzin, van de WHW; 

j. WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; 

k. WOR: Wet op de ondernemingsraden. 

 

 

Artikel 2.  Samenstelling Gezamenlijke Vergadering 

1. Hogeschool Leiden heeft een Gezamenlijke Vergadering waarin gezamenlijke 

medezeggenschap van het personeel en de studenten van Hogeschool Leiden 

wordt uitgeoefend. 

2. In de Gezamenlijke Vergadering hebben alle leden van de Ondernemingsraad en 

de Studentenraad zitting. 

3. De ambtelijk secretaris van de desbetreffende raad geeft schriftelijk kennis aan het 

College van Bestuur van elke wijziging in de samenstelling van zijn raad. 

 

 

Artikel 3.  Voorzitter en ondersteuning Gezamenlijke Vergadering 

1. De Gezamenlijke Vergadering benoemt een voorzitter, die de vergaderingen leidt. 

Tevens wordt een vicevoorzitter benoemd. 

2. De voorzitter, of bij diens verhindering de vicevoorzitter, vertegenwoordigt de 

Gezamenlijke Vergadering in rechte.  

3. De voorzitter en vicevoorzitter worden benoemd voor een termijn van één jaar.  

4. a. De voorzitter van de Gezamenlijke Vergadering komt niet uit hetzelfde 

 medezeggenschapsorgaan (Ondernemingsraad of Studentenraad) als de 

 vicevoorzitter van de Gezamenlijke Vergadering. 

b. De voorzitter van de Gezamenlijke Vergadering kan in beginsel niet tevens 

voorzitter zijn van een van de andere medezeggenschapsorganen 

(Ondernemingsraad of Studentenraad). Dit uitgangspunt is van 

overeenkomstige toepassing op de vicevoorzitter. 

5. a. Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gezamenlijke Vergadering bestaat uit 

 de voorzitter en vicevoorzitter van de Gezamenlijke Vergadering. 

b.  Het Dagelijks Bestuur is bevoegd namens de Gezamenlijke Vergadering op 

 te treden. 

6. Het College van Bestuur voorziet in het ambtelijk secretariaat van de Gezamenlijke 

Vergadering. 
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7. De Gezamenlijke Vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen, waarin 

de nadere uitwerking van de bepalingen uit dit reglement is opgenomen.  

 

 

Artikel 4.  Vergaderingen 

1. De Gezamenlijke Vergadering komt bijeen indien daarom onder opgave van 

redenen wordt verzocht door de voorzitter, het College van Bestuur of een kwart 

van het totaal aantal leden van de Gezamenlijke Vergadering. 

2. Indien de Gezamenlijke Vergadering daarom verzoekt neemt ten minste één lid 

van het College van Bestuur deel aan de vergadering, tenzij zwaarwegende 

belangen zich daartegen verzetten. 

3. De bijeenroeping van de Gezamenlijke Vergadering geschiedt schriftelijk en ten 

minste tien werkdagen voor de te houden vergadering, onder verzending van de 

conceptagenda en bijbehorende vergaderstukken. Een spoedvergadering kan 

leiden tot aanpassing van voormeld voorschrift. 

4. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij de Gezamenlijke Vergadering besluit dat de 

vergadering of een onderdeel daarvan besloten is. 

5. Indien een persoonlijk belang van een van de leden van de Gezamenlijke 

Vergadering in het geding is, kan de voorzitter besluiten dat het betrokken lid aan 

die vergadering of dat betreffende onderdeel daarvan niet deelneemt. De 

vergadering of dat betreffende onderdeel van de vergadering vindt dan plaats in 

een besloten vergadering.  

6. De Gezamenlijke Vergadering draagt er zorg voor dat de agenda's en verslagen 

van de vergadering, voor zover openbaar, worden toegezonden aan het College 

van Bestuur en ten behoeve van belangstellenden ter inzage op een algemeen 

toegankelijke plaats binnen Hogeschool Leiden beschikbaar zijn. 

 

 

Artikel 5.  Bestuurlijk Overleg 

1. De agenda van het overleg tussen het College van Bestuur en de Gezamenlijke 

Vergadering wordt samengesteld door het College van Bestuur en de voorzitters 

van de Ondernemingsraad, Studentenraad en Gezamenlijke Vergadering.  

2. In het bestuurlijk overleg Gezamenlijke Vergadering worden naast de 

(voorgenomen) besluiten die de rechten van Gezamenlijke Vergadering betreffen 

ook (voorgenomen) besluiten besproken die zowel een recht voor de 

Ondernemingsraad als de Studentenraad behelzen.  

3. Eenmaal per jaar wordt in een bestuurlijk overleg de voorgenomen planning 

besproken.  

 

Artikel 6.  Besluitvorming 

1. De Gezamenlijke Vergadering kan slechts besluiten nemen indien zowel meer dan de 

helft van de leden van de Ondernemingsraad als meer dan de helft van de 

Studentenraad aanwezig is, dan wel dat voormeld minimumaantal op de wijze zoals 

bedoeld in artikel 7 vertegenwoordigd is. 

2. De Gezamenlijke Vergadering beslist bij gewone meerderheid van stemmen, met 

uitzondering van beslissingen met betrekking tot artikel 8, eerste lid, onder g; deze 

worden met tweederdemeerderheid van de stemmen genomen.  

3. Aan een stem van een lid van de Gezamenlijke Vergadering wordt een zodanig gewicht 

toegekend, dat de stemmen van de leden afkomstig uit de Ondernemingsraad tezamen 

een even groot gewicht hebben als de stemmen van de leden afkomstig uit de 

Studentenraad tezamen. 

4. Stemming geschiedt in principe mondeling, tenzij op verzoek van de Gezamenlijke 

Vergadering wordt besloten tot een schriftelijke stemming. 

5. Bij staking van de stemmen is het voorstel verworpen. 

 

 



5 

  

Artikel 7.  Aanvullende bepalingen ten aanzien van de besluitvorming 

1. Mocht een lid van de Gezamenlijke Vergadering verhinderd zijn deel te nemen aan 

een vergadering, dan is hij gerechtigd een ander lid te machtigen om voor hem te 

stemmen dan wel voor hem in de vergadering plaats te nemen. 

2. De in het eerste lid genoemde machtiging is schriftelijk en ondertekend en dient 

voor, of uiterlijk bij aanvang van, de vergadering aan de voorzitter van de 

vergadering bekend te zijn gemaakt. 

3. Uit de machtiging dient ondubbelzinnig te blijken met welk doel de machtiging is 

verleend. 

 

 

Artikel 8.  Bevoegdheden Gezamenlijke Vergadering  

1. Het College van Bestuur behoeft de voorafgaande instemming van de Gezamenlijke 

Vergadering voor elk door hem te nemen besluit met betrekking tot de vaststelling 

of wijziging van: 

a. het instellingsplan; 

b. de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg, alsmede het voorgenomen 

beleid in het licht van de uitkomsten van de kwaliteitsbeoordeling; 

c. het bestuurs- en beheersreglement; 

d. deel A van de onderwijs- en examenregeling; 

e. 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;  

f. een besluit tot fusie als bedoeld in artikel 16.16 van de WHW; het College van 

Bestuur stelt de Gezamenlijke Vergadering in de gelegenheid om tijdig 

voorafgaand aan het verzoek om instemming, bedoeld in het derde lid, kennis 

te nemen van de opgestelde fusie-effectrapportage; 

g. het reglement van de Gezamenlijke Vergadering; en 

h. de keuze uit medezeggenschapsstelsels, bedoeld in artikel 10.16a, eerste lid, 

van de WHW. 

2. De Gezamenlijke Vergadering is bevoegd het College van Bestuur ten minste 

tweemaal per jaar uit te nodigen om het voorgenomen beleid aan de hand van een 

door de Gezamenlijke Vergadering opgestelde agenda te bespreken. Naar 

aanleiding van deze bespreking is de Gezamenlijke Vergadering bevoegd 

voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. 

3. a. Na bespreking in de vergadering van een voorgenomen   

  (instemmings)besluit deelt de Gezamenlijke Vergadering schriftelijk,  

  binnen zes weken (dat wil zeggen binnen 30 werkdagen, niet zijnde 

  aangewezen verlof- en roostervrije dagen) na ontvangst van het verzoek,  

  behoudens spoedeisende gevallen, aan het College van Bestuur mee of de 

  gevraagde instemming is verleend. 

 b. Indien sprake is van een spoedeisend geval dan overlegt het College van 

  Bestuur met de voorzitter van de Gezamenlijke Vergadering binnen welke

  termijn door de Gezamenlijke Vergadering kan worden medegedeeld of de 

  gevraagde instemming is verleend.  

4.  Het College van Bestuur kan tijdens een Bestuurlijk Overleg met de Gezamenlijke 

 Vergadering een voorstel wijzigen. De Gezamenlijke Vergadering neemt dan 

 binnen de termijn, bedoeld in het derde lid, een besluit over dit gewijzigde 

 voorstel.  

 

 

Artikel 9.  Bevoegdheden met betrekking tot de Raad van Toezicht 

1. De Raad van Toezicht overlegt ten minste twee keer per jaar met de Gezamenlijke 

Vergadering waarbij in ieder geval de algemene gang van zaken binnen de 

hogeschool aan de orde komt. 
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2. De Gezamenlijke Vergadering heeft adviesrecht ten aanzien van de profielschets 

van leden van de Raad van Toezicht, zoals bedoeld in artikel 10.3d, vierde lid van 

de WHW.  

3. De Gezamenlijke Vergadering wordt vooraf om advies gevraagd door de Raad van 

Toezicht met betrekking tot een te nemen besluit over de benoeming of ontslag 

van een lid van het College van Bestuur. 

4. De Gezamenlijke Vergadering heeft een voordrachtsrecht ten aanzien van de 

benoeming van een van de leden van de Raad van Toezicht. 

a. De voordracht bevat ten minste twee namen. 

b. Indien de Raad van Toezicht besluit geen van de twee kandidaten te 

benoemen, wordt de Gezamenlijke Vergadering in de gelegenheid gesteld een 

nieuwe voordracht van twee namen te doen. 

5. De Raad van Toezicht kan gemotiveerd afwijken van de tweede voordracht. 

6. Indien het lid van de Raad van Toezicht dat op grond van dit artikel wordt 

benoemd niet langer lid is van de Raad van Toezicht, dan heeft de Gezamenlijke 

Vergadering opnieuw het recht tot voordracht op grond van dit artikel. 

7. In gezamenlijk overleg tussen de Raad van Toezicht en de Gezamenlijke 

Vergadering wordt besloten wanneer de eerste voordracht op grond van dit artikel 

zal plaatsvinden. 

 

 

Artikel 10.  Informatie 

Het College van Bestuur verschaft de Gezamenlijke Vergadering, al dan niet gevraagd, alle 

inlichtingen, mondeling en/of schriftelijk, die de Gezamenlijke Vergadering voor de 

vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft.  

 

 

Artikel 11.  Jaarverslag 

De Gezamenlijke Vergadering doet jaarlijks, vóór 1 oktober van een jaar, schriftelijk 

verslag van haar werkzaamheden en draagt er zorg voor dat alle betrokkenen bij 

Hogeschool Leiden van het verslag kennis kunnen nemen. 

 

 

Artikel 12.  Geschillen 

De Geschillencommissie Medezeggenschap neemt kennis van geschillen tussen de 

Gezamenlijke Vergadering en het College van Bestuur. Het voorgaande gaat op indien een 

voorgenomen, al dan niet gewijzigd, besluit van het College van Bestuur de vereiste 

instemming van de Gezamenlijke Vergadering niet heeft gekregen, en het College van 

Bestuur zijn voornemen handhaaft. 

 

 

Artikel 13.  Hardheidsclausule 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het College van Bestuur, gehoord de 

Gezamenlijke Vergadering. 

 

 

Artikel 14.  Inwerkingtreding 

1. Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2022. 

2. Met de inwerkingtreding van dit reglement komen de vorige versies te vervallen. 

 

Artikel 15.  Citeertitel 

Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Reglement Gezamenlijke Vergadering 

Hogeschool Leiden’. 


