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Basisregeling Faciliteiten Medezeggenschap

Artikel 1
Ten behoeve van de facilitering van de werkzaamheden van de medezeggenschapsorganen van
Windesheim gelden de volgende bepalingen:
1. Centrale MedezeggenschapsRaad (CMR)
a. Vrijstelling/vergoedingen
Leden van de personeelsgeleding van de CMR zijn vrijgesteld van werkzaamheden voor een omvang
van:
0.1 fte (166 uur op jaarbasis) voor gewone leden
0.8 fte (1327 uur op jaarbasis) voor de voorzitter en vice-voorzitter van de CMR samen.
Leden van de studentgeleding komen in aanmerking voor studiepunten of een financiële vergoeding.
Het is aan de student om de keuze te maken, met dien verstande dat een keuze voor studiepunten moet
vallen binnen de mogelijkheden die geboden worden door de opleiding die de student volgt. De
vergoeding in studiepunten bedraagt maximaal 6 studiepunten (EC) per kalenderjaar op basis van een
studiecontract. Voor studenten geldt een maximale zittingsduur van 3 jaar. Dat betekent dat
studentleden, afhankelijk van de zittingsduur, maximaal 18 studiepunten (EC) voor hun lidmaatschap
van de CMR kunnen ontvangen. De vergoeding in geld bedraagt 57 euro per vergadering (inclusief
voorbereiding etc.) op declaratiebasis. Werkvergaderingen en overlegvergaderingen komen in
aanmerking voor een vergoeding.
Studentleden die zitting hebben in het Dagelijks Bestuur van de CMR komen in aanmerking voor een
extra vergoeding van 3 studiepunten (EC) per kalenderjaar op basis van een studiecontract, met dien
verstande dat de maximale vergoeding voor het CMR lidmaatschap gedurende de studietijd in
studiepunten nooit meer kan bedragen dan 18 studiepunten (EC). De vergoeding in geld bedraagt voor
vergaderingen van het Dagelijks Bestuur: 57 euro per vergadering.
b. Ambtelijk secretariaat:
De CMR wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat. Dit secretariaat heeft een omvang van
minimaal 0.8 fte.
c. Scholing:
De leden van de CMR zijn in de gelegenheid om gedurende minimaal 3 dagen per kalenderjaar extern
die scholing te ontvangen die de leden van de CMR voor de vervulling van hun taak nodig hebben. Het
personeel van de hogeschool wordt in de gelegenheid gesteld deze scholing in werktijd en met behoud
van salaris te ontvangen. De tijd die met deze scholing is gemoeid valt onder de tijd waarvoor leden
van de CMR zijn vrijgesteld van andere werkzaamheden.
d. Gebruik infrastructuur:
Behoudens het aan de CMR ter beschikking gestelde budget stelt het College van Bestuur de CMR in
de gelegenheid zijn arbeid naar behoren te verrichten door de CMR, op basis van afspraken, van de
infrastructuur van de hogeschool gebruik te laten maken. Tot die infrastructuur behoren onder meer
vergaderruimten, kopieer- en frankeerapparatuur, mededelingenborden en digitale voorzieningen.
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2. Deelraden (DR)
a. Vrijstelling/vergoedingen
I.
De domeindeelraden
Leden van de personeelsgeleding van de domeindeelraden zijn vrijgesteld van werkzaamheden
voor een omvang van:
160 uur op jaarbasis voor gewone leden
280 uur op jaarbasis voor elk lid van het Dagelijks Bestuur, met dien verstande dat maximaal 2
(personeels)leden zitting hebben in het DB.
Leden van de studentgeleding komen in aanmerking voor studiepunten of een financiële
vergoeding. Het is aan de student om de keuze te maken, met dien verstande dat een keuze
voor studiepunten moet vallen binnen de mogelijkheden die geboden worden door de
opleiding die de student volgt. De vergoeding in studiepunten bedraagt maximaal 6
studiepunten (EC) per kalenderjaar op basis van een studiecontract. Voor studenten geldt een
maximale zittingsduur van 3 jaar. Dat betekent dat studentleden, afhankelijk van de
zittingsduur, maximaal 18 studiepunten (EC) voor hun lidmaatschap van de DR kunnen
ontvangen. De vergoeding in geld bedraagt 57,00 euro per vergadering (inclusief
voorbereiding etc.) op declaratiebasis. Werkvergaderingen en overlegvergaderingen komen in
aanmerking voor een vergoeding.
Studentleden die zitting hebben in het Dagelijks Bestuur van een Deelraad komen in
aanmerking voor een extra vergoeding van 3 studiepunten (EC) per kalenderjaar op basis van
een studiecontract, met dien verstande dat de maximale vergoeding voor het lidmaatschap van
de Deelraad gedurende de studietijd in studiepunten nooit meer kan bedragen dan 18
studiepunten (EC). De vergoeding in geld voor vergaderingen van het Dagelijks Bestuur
bedraagt 57,00 euro per vergadering, waarbij het aantal te vergoeden vergaderingen van het
DB is beperkt tot maximaal twintig per jaar.
II.
De deelraad diensten
Leden van de deelraad diensten zijn vrijgesteld van werkzaamheden voor een omvang van:
120 uur op jaarbasis voor gewone leden
240 uur op jaarbasis voor elk lid van het Dagelijks Bestuur, met dien verstande dat maximaal 2
leden zitting hebben in het DB.

b. Ambtelijk secretariaat:
De DR wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat. Dit secretariaat heeft een omvang van
0.15 FTE. Het ambtelijk secretariaat van de deelraad van het domein “Bewegen en educatie”
(werktitel) heeft een omvang van 0.2 fte. Het ambtelijk secretariaat van de deelraad diensten heeft
een omvang van 0.2 fte.
c. Scholing:
De leden van de DR zijn in de gelegenheid om gedurende minimaal 2 dagen per kalenderjaar
extern die scholing te ontvangen die de leden van de DR voor de vervulling van hun taak nodig
hebben. Het personeel van de hogeschool wordt in de gelegenheid gesteld deze scholing in werktijd
en met behoud van salaris te ontvangen. De tijd die met deze scholing is gemoeid valt onder de tijd
waarvoor leden van de DR zijn vrijgesteld van andere werkzaamheden.
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d. Gebruik infrastructuur:
Behoudens het aan de DR ter beschikking gestelde budget wordt de DR in de gelegenheid gesteld
zijn arbeid naar behoren te verrichten door de DR, op basis van afspraken, van de infrastructuur
van de hogeschool gebruik te laten maken. Tot die infrastructuur behoren onder meer
vergaderruimten, kopieer- en frankeerapparatuur, mededelingenborden en digitale voorzieningen.
Artikel 2
Indien studentleden lid zijn van meerdere medezeggenschapsorganen op de Hogeschool, geldt voor de
vergoeding in studiepunten een anti-cumulatiebeding: het maximale aantal studiepunten (EC) dat
gedurende de studie kan worden verkregen in het kader van het lidmaatschap van
medezeggenschapsorganen bedraagt: 18.
Artikel 3
Het College van Bestuur legt elke wijziging van deze regeling ter instemming voor aan de CMR.
Artikel 4
Evaluatie van deze regeling vindt tenminste eenmaal in de drie jaar plaats.
Artikel 5
Deze regeling treedt in werking per 1 september 2010.
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