Reglement Studentenraad van Hogeschool Leiden

Vastgesteld door het College van Bestuur op 6 juli 2016 na instemming van en bespreking met de
Studentenraad tijdens het Bestuurlijk Overleg op 11 juli 2016.
Datum van inwerkingtreding: 12 juli 2016
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Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. Bestuurlijk Overleg: periodiek overleg tussen het College van Bestuur en de
Studentenraad waarin alle van belang zijnde onderwerpen worden
besproken. Daarnaast is het Bestuurlijk Overleg gericht op het nemen van
besluiten en het vaststellen van regelingen, verslagen of andersoortige
documenten;
b. College van Bestuur: College van Bestuur en tevens het bestuur van de
instelling als bedoeld in artikel 10.2, eerste lid, van de WHW jo. artikel 10.8,
tweede lid, van de WHW;
c. Gezamenlijke Vergadering: vergadering als bedoeld in artikel 10.16b van de
WHW, waarin leden van de Ondernemingsraad en de Studentenraad
gezamenlijke medezeggenschap uitoefenen;
d. Hogeschool: Hogeschool Leiden, in stand gehouden door de Stichting
Hogeschool Leiden;
e. personeel: degenen, met wie de hogeschool een dienstverband is aangegaan;
f. Raad van Toezicht: Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 10.3d,
eerste lid, van de WHW;
g. studenten: degenen, die als student zijn ingeschreven aan de hogeschool;
h. Studentenraad: medezeggenschapsraad voor studenten als bedoeld in artikel
10.16a, derde lid, van de WHW;
i. WHW: Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek;
Artikel 2 Samenstelling
1. De Studentenraad bestaat uit maximaal elf leden.
2. De leden van de Studentenraad worden gekozen door en uit de studenten die
staan ingeschreven voor een opleiding aan de hogeschool.
3. De Studentenraad kiest uit zijn midden een voorzitter, een vicevoorzitter en
een secretaris. De raadsleden met deze functies vormen gezamenlijk het
dagelijks bestuur.
4. De voorzitter, of bij diens verhindering de vicevoorzitter, vertegenwoordigt
de Studentenraad in rechte.
5. De Studentenraad kiest uit zijn midden een penningmeester.
Artikel 3. Vaststelling van het Reglement Studentenraad
1. Het College van Bestuur stelt een reglement voor de Studentenraad vast.
2. Het College van Bestuur heeft de instemming van ten minste twee derde van
het aantal leden van de Studentenraad nodig alvorens tot vaststelling van het
Reglement Studentenraad kan worden gekomen.
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Iedere wijziging van het Reglement Studentenraad dient eveneens de
instemming van ten minste twee derde van het aantal leden van de
Studentenraad te krijgen, alvorens die wijziging kan worden vastgesteld.
4. Wijzigingen ten behoeve van het Reglement Studentenraad worden in beginsel
door de Studentenraad geïnitieerd.
5. De Studentenraad stelt een reglement op voor de zaken van huishoudelijke
aard, dit reglement kan worden aangehaald als “Huishoudelijke Reglement
Studentenraad van Hogeschool Leiden”.
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6.

De Studentenraad regelt de wijze waarop door het College van Bestuur
beschikbaar gestelde middelen voor de Studentenraad worden verdeeld.

Artikel 4. Organisatie van de verkiezingen
1. De organisatie en de leiding van de verkiezing van de leden van de
Studentenraad berust bij de Studentenraad die hiervan het College van
Bestuur en de stemgerechtigden op de hoogte stelt.
2. De verkiezingen vinden jaarlijks, bij voorkeur in de maand mei, plaats en de
gekozen leden treden aan met ingang van het eerstvolgende studiejaar.
3. Stemgerechtigden worden in het kader van deze verkiezingen voor een
periode van vijf aaneengesloten werkdagen de mogelijkheid gegeven hun
stem uit te brengen.
4. Er vindt geen stemming plaats, indien het aantal kandidaat-leden voor de
Studentenraad niet groter is dan het aantal beschikbare zetels in de
Studentenraad. De leden die zich kandidaat gesteld hebben, nemen de
beschikbare zetels in de Studentenraad in.
5. De Studentenraad kan de organisatie van de verkiezingen opdragen aan een
verkiezingscommissie, die de bevoegdheden van de Studentenraad ten
aanzien van de verkiezingen uitoefent.
Artikel 5. Actief en passief kiesrecht
Studenten die bij de hogeschool als student staan ingeschreven, zijn
stemgerechtigd en verkiesbaar, wat betekent dat iedere student van de
hogeschool mag stemmen en verkozen mag worden.
Artikel 6. Kandidaatstelling
1. Kandidaatstelling geschiedt digitaal tot uiterlijk twee weken voor aanvang van
de periode, bedoeld in artikel 4, derde lid, aan de ambtelijk secretaris van de
Studentenraad. Deze verstrekt digitaal een gedagtekend bewijs van ontvangst
van de kandidaatstelling.
2. De Studentenraad onderzoekt of de kandidaten voldoen aan de vereisten die
in dit reglement aan het kandidatuurschap worden gesteld. Indien niet aan
de vereisten wordt voldaan, wordt de kandidaatstelling ongeldig verklaard,
en deelt de Studentenraad dit onverwijld mee aan de betrokken kandidaat.
3. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de periode, bedoeld in artikel 4, derde
lid, wordt de kandidatenlijst digitaal door de ambtelijk secretaris aan de
stemgerechtigden bekend gemaakt.
Artikel 7. Digitale verkiezingen
1. De verkiezingen vinden plaats bij geheime, digitale stemming.
2. De uitvoering van de verkiezingen kan worden uitbesteed aan een daarvoor
geschikte organisatie dat, na overleg met het College van Bestuur, wordt
gekozen door de Studentenraad.
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Artikel 8. Aantal stemmen
1. Iedere stemgerechtigde brengt maximaal zoveel stemmen uit als er plaatsen
in de Studentenraad te vervullen zijn, of brengt een blanco stem uit. De
stemgerechtigde kan op iedere kandidaat slechts één stem uitbrengen.
2. Een stemgerechtigde is niet gerechtigd zijn stem door een ander te doen
uitbrengen.
Artikel 9. Geldigheid van stemmen en toewijzing van de zetels
1. Na afloop van de stemming stelt de Studentenraad het aantal geldige
stemmen vast, dat op elke kandidaat is uitgebracht.
2. Vastgesteld wordt:
a. het aantal stemmen dat op iedere kandidaat is uitgebracht;
b. de som van de aantallen stemmen, bedoeld onder a. Deze som wordt het
stemcijfer genoemd;
c. het cluster waartoe de kandidaat behoort.
3. De eerste vijf zetels worden ingevuld door een student van elk onderscheiden
cluster, waarbij geldt dat gekozen is de kandidaat die van alle kandidaten uit
dat cluster de meeste stemmen heeft gekregen. Voor de overige zetels geldt
dat gekozen zijn de kandidaten die achtereenvolgens het hoogste aantal
stemmen gekregen hebben, dit ongeacht het cluster waartoe de student
behoort.
4. De uitslag van de verkiezingen wordt door de Studentenraad vastgesteld en
door de ambtelijk secretaris van de Studentenraad in zijn volledigheid
bekendgemaakt aan het College van Bestuur en de stemgerechtigden.
5. Iedere belanghebbende kan, binnen een week na de bekendmaking van de
uitslag van de verkiezingen, bij de Studentenraad bezwaar maken tegen een
besluit van de Studentenraad met betrekking tot:
a. de opstelling van de lijst van kiesgerechtigde en verkiesbare personen,
zoals geregeld in artikel 6,eerste lid;
b. de geldigheid van een kandidatenlijst;
c. de vaststelling van de uitslag van de verkiezing;
d. de voorziening in een tussentijdse vacature.
6. De Studentenraad beslist zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zes
weken, op het bezwaar en treft daarbij de voorzieningen die nodig zijn.
Artikel 10. Bewaartermijn verkiezingsuitslag
De uitslag van de verkiezingen wordt door de ambtelijk secretaris bewaard tot aan
de volgende verkiezingen.
Artikel 11. Voorziening in tussentijdse vacatures
1. In geval van een tussentijdse vacature in de Studentenraad wijst de
Studentenraad tot opvolger van het betrokken lid aan, de kandidaat die
daarvoor als eerste in aanmerking komt blijkens de vastgestelde en in zijn
volledigheid bekend gemaakte uitslag van de laatstgehouden verkiezingen.
2. De aanwijzing geschiedt binnen een maand na het ontstaan van de vacature.
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3.

Indien er geen opvolger als bedoeld in het eerste lid beschikbaar is, wordt de
vacature niet opgevuld, tenzij het goed functioneren van de Studentenraad bij
het niet opvullen van vacatures in het geding is. Conform artikel 4 tot en met
10 worden dan tussentijdse verkiezingen georganiseerd.

Artikel 12. Algemene bevoegdheden en taken Studentenraad
1. Het College van Bestuur stelt de Studentenraad ten minste zes maal per jaar
in de gelegenheid de algemene gang van zaken in de instelling met hem te
bespreken. Voormelde gelegenheid vindt plaats in een Bestuurlijk Overleg.
2. Het College van Bestuur en de Studentenraad komen met elkaar bijeen,
indien daarom onder opgave van redenen wordt verzocht door het College van
Bestuur of de Studentenraad.
3. De Studentenraad 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 zes weken een schriftelijke, met redenen omklede
reactie uit aan de Studentenraad 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 Studentenraad ten minste één maal in de
gelegenheid met hem overleg te plegen over zijn voorstel.
4. De Studentenraad bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en
onderling overleg in de hogeschool.
5. De Studentenraad waakt voorts in de hogeschool in het algemeen tegen
discriminatie op welke grond dan ook en bevordert in het bijzonder de
gelijke behandeling van mannen en vrouwen alsmede de inschakeling
van personen met een handicap of chronische ziekte en allochtonen. Het
medezeggenschapsreglement bepaalt of de raad een overeenkomstige
bevoegdheid bezit als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en
onderdeel d, van de Wet College voor de rechten van de mens. In dat
geval is artikel 21, tweede lid, van de Wet gelijke behandeling van
mannen en vrouwen van overeenkomstige toepassing voor wat betreft
het onderscheid, bedoeld in die wet of in artikel 646 van Boek 7 van het
Burgerlijk Wetboek.
6. Het College van Bestuur verstrekt de Studentenraad aan het begin van het
studiejaar schriftelijk de basisgegevens met betrekking tot de samenstelling
van het College van Bestuur, de organisatie binnen de hogeschool en de
hoofdpunten van het reeds vastgestelde beleid. Het College van Bestuur stelt
de Studentenraad ten minste 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. Het College van Bestuur stelt de
Studentenraad ogenblikkelijk in kennis van voornemens met betrekking tot de
aangelegenheden, beschreven in het plan, bedoeld in artikel 10.20, onder a,
van de WHW. Voorts verschaft het College van Bestuur de Studentenraad, al
dan niet gevraagd, tijdig alle inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn
taak redelijkerwijze nodig heeft.
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Artikel 12a. Aanvullende bevoegdheden en taken leden Studentenraad
1. De leden van de Studentenraad maken van rechtswege onderdeel uit van de in
artikel 1, onder c, bedoelde Gezamenlijke Vergadering.
2. De taken en bevoegdheden die de leden van de Gezamenlijke Vergadering
toekomen, zijn terug te vinden in het “Reglement Gezamenlijke Vergadering”.
Artikel 13. Instemmingsbevoegdheid
1. Het College van Bestuur behoeft de voorafgaande instemming van de
Studentenraad voor elk besluit tot vaststelling of wijziging van:
a. de grondslag van de instelling;
b. de doelstelling van de instelling;
c. het studentenstatuut;
d. regels op het gebied van de arbeidsomstandigheden;
e. het beleid van het College van Bestuur inzake de financiele ondersteuning
van studenten, zoals bedoeld in de artikelen 7.51 tot en met 7.51h van de
WHW.
2. Een beslissing als bedoeld in het eerste lid genomen zonder de instemming
van de Studentenraad is nietig, indien de Studentenraad tegenover het
College van Bestuur schriftelijk een beroep op de nietigheid heeft gedaan. De
Studentenraad kan slechts een beroep op de nietigheid doen, indien dat
binnen een maand is gedaan, nadat hetzij het College van Bestuur hem zijn
besluit heeft meegedeeld, hetzij - bij gebreke van deze mededeling - de
Studentenraad is gebleken dat het College van Bestuur uitvoering of
toepassing geeft aan haar beslissing.
Artikel 14. Adviesrecht
1. Het College van Bestuur vraagt vooraf advies aan de Studentenraad voor elk
door het College van Bestuur te nemen besluit met betrekking tot:
a.
het algemeen personeels- en benoemingenbeleid voor zover dit
direct invloed heeft op het onderwijs of zaken die anderszins de
studenten van de hogeschool raken;
b.
het beleid ten aanzien van het instellingscollegegeld, bedoeld in
artikel 7.46 van de WHW en het collegegeld, bedoeld in artikel 6.7,
eerste lid, van de WHW;
c.
de regeling van het instellingsbestuur ten aanzien van terugbetaling
van wettelijk collegegeld, bedoeld in artikel 7.48, vierde lid, van de
WHW;
d.
de regeling die het instellingsbestuur vaststelt voor de selectiecriteria
en de selectieprocedure, bedoeld in artikel 6.7a, eerste lid, onder b,
onderscheidenlijk artikel 7.26, 7.26a en 7.53 derde lid, en voorzover
het de selectieprocedure betreft artikel 7.30b, tweede lid, van de
WHW;
e.
de regeling die het instellingsbestuur vaststelt voor de criteria en de
procedure voor dispensatie van betaling van het hogere collegegeld,
bedoeld in artikel 6.7a, eerste lid, onder c, van de WHW;
f.
de regels die het instellingsbestuur vaststelt met betrekking tot de
selectie, bedoeld in artikel 7.9b, eerste lid, van de WHW.
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g.

2.

3.

de regels die het instellingsbestuur vaststelt met betrekking tot de
studiekeuzeadviezen en studiekeuzeactiviteiten, bedoeld in artikel
7.31b, vierde lid.
h.
de begroting, waaruit onder meer de hoogte van het
instellingscollegegeld en die van het collegegeld, bedoeld in artikel
6.7, eerste lid, onderscheidenlijk artikel 6.8, eerste lid, van de WHW
dienen te blijken.
i.
aangelegenheden die de doelstellingen, het voortbestaan en de
goede gang van zaken binnen de hogeschool betreffen.
Indien een te nemen beslissing vooraf voor advies dient te worden voorgelegd
aan de Studentenraad, draagt het College van Bestuur er zorg voor dat:
a.
advies wordt gevraagd op een zodanig tijdstip dat het advies van
wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming;
b.
de Studentenraad in de gelegenheid wordt gesteld met hem
overleg te voeren voordat advies wordt uitgebracht;
c.
de Studentenraad zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis wordt
gesteld van de wijze waarop aan het uitgebrachte advies gevolg
wordt gegeven;
d.
de Studentenraad, indien het advies niet of niet geheel gevolgd wordt, in
de gelegenheid wordt gesteld nader overleg met hem te voeren
alvorens de beslissing definitief wordt genomen.
Het adviesrecht in aangelegenheden als bedoeld in eerste lid, onder a, wordt
niet uitgeoefend voor zover de desbetreffende aangelegenheid voor de
hogeschool reeds inhoudelijk is geregeld in een bij of krachtens wet gegeven
voorschrift of een collectieve arbeidsovereenkomst.

Artikel 15. Termijnen
1. De Studentenraad stelt het College van Bestuur zo spoedig mogelijk doch
uiterlijk binnen zes weken schriftelijk in kennis van de hem gevraagde
adviezen over en van de gegeven dan wel onthouden instemming betreffende
door het College van Bestuur te nemen besluiten. Van de termijn, bedoeld in
de eerste volzin, kan in onderling overleg worden afgeweken.
2. Indien binnen de overeenkomstig het eerste lid bepaalde termijn geen advies
is uitgebracht, onderscheidenlijk geen instemmingsbesluit is genomen, wordt
geacht een blanco advies te zijn uitgebracht, onderscheidenlijk instemming te
zijn verleend, tenzij in onderling overleg is afgeweken van de termijn.

Artikel 16. Vergaderingen
1. De Studentenraad kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur, waarbij ten
minste de functies, bedoeld in artikel 2, derde lid, vervuld worden.
2. In het Huishoudelijk Reglement Studentenraad van Hogeschool Leiden,
bedoeld in artikel 3, derde lid, worden in ieder geval met betrekking tot de
vergaderingen van de Studentenraad regels opgenomen over:
a.
het bijeenroepen van de vergaderingen van de Studentenraad;
b.
de termijn voor toezending van vergaderstukken aan de leden;
c.
de wijze van beraadslagen en besluiten, daaronder begrepen het
quorum, rekening houdend met het vierde lid;
d.
de ondertekening van besluiten;
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e.

3.

4.
5.

de vorm en vaststelling van de verslagen van de vergaderingen van de
Studentenraad;
f.
het inwinnen van inlichtingen, al dan niet in een vergadering;
g.
inzage in de agenda en de vergaderstukken;
h.
het instellen van commissies door de Studentenraad.
Indien bij een bepaalde vergadering van de Studentenraad of bij een gedeelte
van die vergadering een bij uitstek persoonlijk belang van een van de leden
van de Studentenraad in het geding is, kan de Studentenraad besluiten dat
het betrokken lid aan die vergadering of dat gedeelte daarvan niet deelneemt.
De Studentenraad besluit dan tevens dat de behandeling van de
desbetreffende aangelegenheid in een besloten vergadering plaatsvindt.
Een besluit van de Studentenraad kan alleen genomen worden, indien een
meerderheid van de Studentenraad aanwezig is.
Mocht een lid van de Studentenraad verhinderd zijn deel te nemen aan
een vergadering, dan is hij gerechtigd een schriftelijke stem uit te brengen
middels een stemdocument, zoals gesteld in artikel 16a

Artikel 16A. Nadere bepalingen ten aanzien van de besluitvorming
1. Slechts in het geval het in artikel 16 bedoelde quorum niet behaald wordt, is het
mogelijk een schriftelijke stem uit te brengen. Middels een stemdocument wordt
de stem kenbaar gemaakt.
2. Het in het eerste lid genoemde stemdocument dient voor of uiterlijk bij aanvang
van de vergadering schriftelijk aan de ambtelijk secretaris bekend gemaakt te
zijn. De ambtelijk secretaris maakt de stemmen tijdens de vergaderingen
kenbaar.
3. Uit het stemdocument dient duidelijk te blijken waarop de schriftelijke stem
concreet is gericht.
4. Wordt er geen stemdocument afgegeven dan wordt de stem te allen tijde
gekwalificeerd als neutraal.
5. De in de vorige leden omschreven vorm van stemmen kan slechts doorgang
vinden als minstens een derde van de Studentenraadsleden fysiek aanwezig is.
Artikel 17. Deskundigen
1. De Studentenraad kan ten behoeve van een bepaald onderwerp één of meer
deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van zijn vergadering of van een
commissievergadering van de Studentenraad.
2. De Studentenraad kan een deskundige uitnodigen over een bepaald
onderwerp een schriftelijk advies uit te brengen.
3. Indien aan de toepassing van de in de voorgaande leden bedoelde
bevoegdheden, anders dan vergoeding van de reis- en verblijfskosten
overeenkomstig de voor de hogeschool geldende regels, kosten zijn
verbonden die de Studentenraad niet uit de hem ter beschikking staande
middelen kan bekostigen, vindt de uitnodiging niet plaats dan nadat het
College van Bestuur van de hogeschool daarmee heeft ingestemd.
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Artikel 18. Faciliteiten
1. Het College van Bestuur staat de Studentenraad het gebruik toe van de
voorzieningen die de Studentenraad voor de vervulling van zijn taak
redelijkerwijs nodig heeft.
2. Onder de voorzieningen, bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval
verstaan de aanstelling van administratieve en secretariële ondersteuning in
de vorm van een ambtelijk secretaris van de Studentenraad, de beschikking
over een eigen ruimte met vergadertafel, kosteloze print- en
communicatiemogelijkheden alsmede de gebruikelijke kantoorartikelen.
3. De kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taken
van de Studentenraad, waaronder begrepen ondersteuning en scholing als
bedoeld in dit artikel, komen voor rekening van de hogeschool, volgens een
door het College van Bestuur in overleg met de Studentenraad vast te stellen
budget.
Artikel 19. Verslag en informatieverschaffing door de Studentenraad
1. De secretaris stelt jaarlijks vóór oktober een verslag op van de
werkzaamheden van de Studentenraad in het afgelopen jaar. Dit verslag
behoeft de goedkeuring van de Studentenraad.
2. Na de goedkeuring van de Studentenraad maakt de secretaris het jaarverslag
bekend aan het College van Bestuur, de studenten, de bij de hogeschool
werkzame personen en de bedrijfscommissie.
3. De Studentenraad draagt er zorg voor dat de openbare stukken van de
Studentenraad te raadplegen zijn voor studenten en medewerkers van de
hogeschool.
4. De leden van de Studentenraad dragen er zorg voor dat toekomstige en
nieuwe leden naar vermogen worden ingewerkt op de werkzaamheden van de
Studentenraad.
Artikel 20. Vergoeding
De hoogte van de vergoeding voor de inspanningen van de leden van de
Studentenraad is opgenomen in de FOS-regeling.

Artikel 21. Voorkomen benadeling
1. Het College van Bestuur draagt er jegens de Studentenraad zorg voor dat
leden van de Studentenraad niet uit hoofde van hun lidmaatschap van
Studentenraad worden benadeeld in hun positie met betrekking tot
hogeschool.
2. Hetgeen in het eerste lid is bepaald, is van overeenkomstige toepassing
kandidaat-leden en voormalig leden van de Studentenraad.
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Artikel 22. Geschillen
Op geschillen tussen het College van Bestuur en de Studentenraad is artikel 10.26
van de WHW van overeenkomstige toepassing.
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Artikel 23. Slotbepalingen
1. Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement Studentenraad van
Hogeschool Leiden”.
2. Dit reglement treedt aldus in gewijzigde vorm in werking op 12 juli 2016.
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