
 

 

BESTUURS- EN  BEHEERSREGLEMENT  HOGESCHOOL  INHOLLAND 

  

Artikel 1: Begripsbepalingen  

 

In dit reglement wordt verstaat onder:  

a. WHW:      de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van   

8 oktober 1992, Stb. 593, zoals deze laatstelijk is gewijzigd;  

b. Stichting:      de Stichting Hoger Onderwijs Nederland;  

c. statuten:      de statuten van de Stichting;  

d. instelling:      de Hogeschool Inholland, in stand gehouden door de Stichting;  

e. organisatorische eenheid:  een onderdeel van de instelling als bedoeld in artikel 10.3a van de WHW;   

f. domein:      een als zodanig bij besluit van het College van Bestuur aangewezen   

organisatorische eenheid, die een of meer opleidingen en 

onderzoeksactiviteiten op het gebied van het hoger 

beroepsonderwijs omvat alsmede de interne en externe 

onderwijsserviceorganisatie van enkele opleidingen op één of meer 

locaties;  

g. beheer:      het geheel van beslissingen, verrichtingen en handelingen, waarmee     

       uitvoering wordt gegeven aan het beleid van de instelling met betrekking  

tot de verkrijging en beschikbaarstelling van de financiële middelen, de 

aanschaf, de verzorging en het onderhoud van de materiële middelen, 

alsmede de inzet van het personeel, en het doelmatige en rechtmatige 

gebruik van deze middelen;  

h. medezeggenschapsreglement: het reglement, bedoeld in artikel 10.21 van de WHW;  

i. medezeggenschapsraad:  de medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 10.17 van de WHW;   

j. deelraad:      een deelraad voor de medezeggenschap als bedoeld in artikel 10.25 van  

de WHW, ingesteld voor een bepaald Domein of voor een andere 

organisatorische eenheid;  

k. Raad van Toezicht:    de raad van toezicht van de instelling als bedoeld in artikel 10.3d van de   

          WHW;  

l. College van Bestuur:    het college van bestuur van de instelling als bedoeld in artikel 10.2 van de  

          WHW;  

m. CROHO:      het Centraal register opleidingen hoger onderwijs als bedoeld in artikel   

          6.13 van de WHW;  

n. Minister:      de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  

o. hij    hij/zij/hen 

  

  



 

 

 

Artikel 2: Status van dit reglement  

  

Dit reglement strekt tot regeling van het bestuur, het beheer en de inrichting van de instelling.  

Definitieve versie 22-12-2021  
  
 

Artikel 3: Bestuursorganen  

  

De bestuursorganen van de instelling in haar geheel zijn de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.  

   

Artikel 4: Het College van Bestuur  

  

4.1  Het College van Bestuur bestaat uit ten hoogste drie natuurlijke personen. De leden van het College van 

Bestuur dienen de grondslag van de instelling en van de Stichting, zoals neergelegd in de statuten, te 

onderschrijven.  

  

4.2  In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het College van Bestuur zullen de 

overblijvende leden van het College van Bestuur, respectievelijk zal het enig overblijvende lid van het 

College van Bestuur met het gehele bestuur zijn belast.  

  

4.3  In geval van ontstentenis of belet van alle leden van het College van Bestuur berust het bestuur tijdelijk bij 

de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is bij ontstentenis of belet van alle leden van het College van 

Bestuur verplicht zo spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien.  

    

4.4  Onverminderd de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur in zijn geheel voor de wijze waarop het 

zijn taken vervult, kan het College van Bestuur besluiten zijn werkzaamheden in aandachtsvelden in te 

delen.  

  

4.5  De in het vierde lid bedoelde indeling in aandachtsvelden en de verdeling daarvan over de leden van het 

College van Bestuur wordt ter kennis gebracht aan de Raad van Toezicht, de directeuren van de 

organisatorische eenheden en de medezeggenschapsraad, alsmede aan overige belanghebbenden.  

   

Artikel 5: Benoeming, op non-actief stelling, schorsing en ontslag van de leden van het College van                 
Bestuur; benoeming en ontslag van de leden van de Raad van Toezicht  

  

5.1  De leden van het College van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht, die tevens het aantal 

leden van het College van Bestuur vaststelt, zulks met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4, 

eerste lid, 6, eerste lid, en 7, derde lid, van de statuten. Alvorens tot (her)benoeming van een lid van het 

College van Bestuur over te gaan hoort de Raad van Toezicht vertrouwelijk de medezeggenschapsraad 



 

 

over het voorgenomen besluit dienaangaande en stelt hij de medezeggenschapsraad in de gelegenheid 

over het voorgenomen besluit advies uit te brengen.  

  

5.2  De Raad van Toezicht benoemt na overleg met het College van Bestuur de voorzitter van het College van 
Bestuur.  

  

5.3  Het College van Bestuur wijst in geval van afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter van het College 

een van de leden als ad hoc vervanger aan. 

  

5.4  De rechtspositie van de leden van het College van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht, 

zulks met inachtneming van het daaromtrent bij of krachtens de WHW bepaalde.   

Het remuneratiebeleid van de Raad van Toezicht voor de leden van het College van Bestuur heeft de 

volgende kenmerken:   

  

• de beloning van bestuursleden bestaat alleen uit een vast deel; er worden geen variabele 

beloningsbestanddelen toegekend;   

• de pensioenbijdrage van de werkgever is ABP-gerelateerd;   

• bestuurders worden in principe (her)benoemd voor een periode van vier jaar;   

• herbenoeming is afhankelijk van de geleverde prestaties; de Raad van Toezicht stelt ruim voorafgaand 

aan de herbenoeming een beoordeling op en vraagt een half jaar voorafgaand aan de mogelijke 

herbenoeming advies inzake de herbenoeming aan de medezeggenschapsraad.   

• er worden geen persoonlijke leningen of garanties aan bestuurders verstrekt.   

 

5.5      Elk lid van het College van Bestuur kan, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, door de 

     Raad van Toezicht op non-actief worden gesteld, geschorst of ontslagen. Op het ontslag van een lid van het 

     College van Bestuur is het bepaalde in de tweede volzin van het eerste lid van overeenkomstige 

     toepassing.  

5.6      De leden van de Raad van Toezicht worden na overleg met het College van Bestuur door de Raad van 

     Toezicht benoemd. Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de 

     medezeggenschapsraad, welke voordracht ten minste twee namen bevat. De leden van de Raad van 

     Toezicht worden ontslagen door de Raad van Toezicht, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 

     14, vierde lid onder e, van de statuten.   

  

Artikel 6: Taken en bevoegdheden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht  

  

6.1  Aan het College van Bestuur komen in de instelling alle bevoegdheden toe, die niet bij of krachtens de 

WHW, bij de statuten dan wel bij of krachtens dit reglement aan andere organen zijn toegekend.   

  

6.2  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid en met inachtneming van hetgeen in dit reglement is bepaald  



 

 

             omtrent het delegeren van diens taken en bevoegdheden is het College van Bestuur in ieder geval belast 

             met:   

a. het bestuur van de instelling in haar geheel en met het beheer daarvan;  

b. de vaststelling van het beleid van de instelling in haar geheel alsmede met de leiding van de      

 voorbereiding en de uitvoering van dat beleid.   

  

6.3       In het kader van de uitoefening van zijn bevoegdheden draagt het College van Bestuur er zorg voor dat de 

      directeuren van de Domeinen in de gelegenheid worden gesteld tot het uitbrengen van advies met 

      betrekking tot aangelegenheden die van belang zijn voor het onderwijs binnen de instelling.  

  

6.4       Het College van Bestuur stelt regels vast omtrent de inrichting van en de toegang tot de bestanden van 

             persoonsgegevens betreffende personeelsleden en studenten. Deze regels waarborgen dat persoonlijke 

             belangen niet worden geschaad en voorzien in een procedure voor bezwaar en verbetering.  

  

6.5       Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de  

      goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht.  

  

6.6       De leden van het College van Bestuur zijn verplicht aan de Raad van Toezicht:  

a. opgave te doen van hun nevenfuncties onder aanduiding van het met de vervulling daarvan 

gemoeide tijdsbeslag en de daaraan verbonden honorering;  

b. melding te maken van bij hen bestaande belangen die (potentieel) tegenstrijdig zijn aan die van de        

 instelling en daarbij alle relevante informatie te verschaffen.  

  

6.7  De Raad van Toezicht heeft tot taak:  

a. het houden van toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van  

zaken binnen de instelling, daaronder begrepen het toezicht op de vormgeving van het systeem 

van kwaliteitszorg overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.18 van de WHW;  

b. het met raad terzijde staan van het College van Bestuur;  

c. het behartigen van de belangen van de instelling, daaronder begrepen het treffen van voorzieningen in 

geval van tegenstrijdigheid van belangen van de leden van de Raad van Toezicht, de leden van het 

College van Bestuur of de externe accountant met de belangen van de instelling;  

d. het goedkeuren van besluiten tot het aangaan van transacties, waarbij een of meer leden van het                     

College van Bestuur een belang heeft/hebben dat tegenstrijdig is of kan zijn aan de belangen van de 

instelling, voor zover bedoelde tegenstrijdigheid van materiële betekenis is voor de instelling;  

e. het goedkeuren van de begroting;  

f.           het goedkeuren van de jaarrekening;  

g.          het goedkeuren van het jaarverslag;  

h.          het goedkeuren van het aangaan van duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking van de       

 instelling met derden, alsmede verbreking van zodanige samenwerking; ingeval de derde niet een       



 

 

 andere instelling voor hoger onderwijs betreft, is de goedkeuring slechts vereist, indien bedoelde       

 samenwerking of verbreking voor de instelling van ingrijpende betekenis is;  

 

i. het goedkeuren van de aanvaarding door een lid van het College van Bestuur van het lidmaatschap van de 

 raad van toezicht van een andere rechtspersoon dan de Stichting;  

ii. het benoemen van de externe accountant alsmede het goedkeuren van de opdrachtverlening tot  

en de bezoldiging van de uitvoering van de door de externe accountant te verrichten 

werkzaamheden, voor zover deze niet de controle betreffen;  

iii. het goedkeuren van het instellingsplan;  

iv. het goedkeuren van besluiten tot gelijktijdige beëindiging dan wel beëindiging binnen een kort        

 tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal bij de instelling 

aangestelde         werknemers;           

v. het goedkeuren van besluiten tot ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een        

 aanmerkelijk aantal bij de instelling aangestelde werknemers;  

vi. het goedkeuren van beslissingen als bedoeld in artikel 8, eerste en tweede lid;  

vii. het (ten minste twee keer per jaar) plegen van overleg met de medezeggenschapsraad.   

viii. Het goedkeuren van de meerjarenprognose.   

  

6.8       De Raad van Toezicht zal zich met betrekking tot een voorgenomen besluit als bedoeld in het zevende lid 

sub d tot en met i en l tot en met n, en p, uitspreken binnen twee maanden nadat het College van Bestuur 

dit voorgenomen besluit aan hem heeft voorgelegd.  

6.9       Het bij of krachtens de statuten omtrent het College van Bestuur en de Raad van Toezicht bepaalde is van 

      toepassing dan wel van overeenkomstige toepassing op het College van Bestuur onderscheidenlijk de 

      Raad van Toezicht als bestuursorgaan van de instelling.  

  

Artikel 7: Werkwijze van het College van Bestuur  

  

7.1   Het College van Bestuur voert een collegiaal bestuur onder respectering van de specifieke taken en 

verantwoordelijkheden van elk van zijn leden.   

  

7.2  Het College van Bestuur stelt met inachtneming van het daaromtrent in de WHW bepaalde een reglement 

vast betreffende de medezeggenschap binnen de instelling. Onverminderd het bepaalde in artikel 6, 

zevende lid onder o, wordt het overleg met de medezeggenschapsraad gevoerd door het College van 

Bestuur waarbij de voorzitter van het College van Bestuur primair aanspreekpunt is.   

  

7.3        Het College van Bestuur kan zijn leden machtigen bepaalde taken en bevoegdheden van het College van 

Bestuur uit te oefenen.  

7.4        Het College van Bestuur kan, met inachtneming van het bepaalde in dit reglement alsmede in het in artikel  
9.6 genoemde Directiereglement, mandaat verlenen aan door hem aangewezen bij de instelling 

aangestelde functionarissen om bepaalde bij die mandaatverlening nader omschreven taken en 



 

 

bevoegdheden van het College van Bestuur namens hem uit te oefenen, zulks voor een daarbij te bepalen 

termijn en met inachtneming van door hem te stellen regels. De titulatuur van deze functionarissen wordt 

door het College van Bestuur vastgesteld, waarbij de titel ‘directeur’ (sec) is uitgesloten. Het bepaalde in 

artikel 9, derde tot en met vijfde lid, is op deze functionarissen en de hun verleende mandaten van 

overeenkomstige toepassing.  

  

7.5  De vergaderingen van het College van Bestuur alsmede de daarop betrekking hebbende stukken zijn niet 

openbaar, tenzij het College van Bestuur uitdrukkelijk anders besluit.  

  

7.6  Zo spoedig mogelijk na iedere vergadering brengt het College van Bestuur een overzicht van de daarin 

genomen besluiten ter kennis van belanghebbenden.  

     

Artikel 8: Organisatorische eenheden   

  

8.1 De instelling is onderverdeeld in de volgende organisatorische eenheden als bedoeld in artikel 10.3a van de 

WHW:  

a. Domeinen;  

b. organisatorische eenheden als bedoeld in het tweede lid;  

c. de door het College van Bestuur als zodanig aangewezen (ondersteunende en staf-)afdelingen. 

Het College van Bestuur beslist omtrent de instelling van organisatorische eenheden, zulks met 

inachtneming van het bepaalde in artikel 6, zevende lid, aanhef en onder n, van dit reglement en 

artikel 32, aanhef en onder j, van het medezeggenschapsreglement.   

  

8.2  Indien van een andere organisatorische eenheid dan een Domein een of meer opleidingen deel uitmaken, 

kan deze door het College van Bestuur slechts worden ingesteld:  

a. indien zulks naar het oordeel van het College van Bestuur op grond van bijzondere 

omstandigheden noodzakelijk of wenselijk is;  

b. voor een door het College van Bestuur te bepalen termijn.  

Op een dergelijke organisatorische eenheid is het bij of krachtens dit reglement ten aanzien van een 

Domein bepaalde van overeenkomstige toepassing, tenzij het College van Bestuur bij de instelling ervan 

anders beslist.  

  

8.3  In een bijlage bij dit reglement worden de organisatorische eenheden, zoals deze overeenkomstig het 

bepaalde in het eerste en tweede lid door het College van Bestuur zijn ingesteld, alsmede de van de 

Domeinen en andere organisatorische eenheden deel uitmakende opleidingen, vermeld. Deze bijlage 

vormt een onlosmakelijk geheel met dit reglement.  

 

 



 

 

Artikel 9: Taken en bevoegdheden van de directeuren van de Domeinen en van de andere organisatorische 

eenheden  

  

9.1. Het College van Bestuur stelt voor elke organisatorische eenheid een directeur resp. stafhoofd aan conform 

art. 8.1:  

a. directeur: art. 8.1 lid a en b;  

b. stafhoofd: art. 8.1.lid c.  

   

9.2  Onverminderd het bepaalde in het zevende lid en het overigens in dit reglement bepaalde is de directeur 

resp. het stafhoofd van:  

a. een Domein belast met het bestuur en beheer van het betreffende Domein en vestiging;  

b. een andere organisatorische eenheid belast met de leiding van de betreffende        

 organisatorische eenheid.   

Het College van Bestuur verleent de directeur resp. het stafhoofd mandaat tot het nemen van de 

beslissingen en het verrichten van de andere handelingen die nodig zijn in het kader van de uitoefening 

van de in de vorige volzin bedoelde taak.   

In afwijking van het bepaalde in artikel 7, vierde lid, is het mandaat, verleend aan de directeur resp. het 

stafhoofd van een organisatorische eenheid, niet aan een bepaalde termijn gebonden.  

 

9.3       Het College van Bestuur kan de directeur resp. het stafhoofd van een organisatorische eenheid algemene 

      instructies en instructies per geval geven betreffende de uitoefening van de taken en bevoegdheden die 

      hem ingevolge het bepaalde in het tweede lid zijn gemandateerd. Algemene instructies worden de 

      directeur schriftelijk gegeven.  

  

9.4      De directeur resp. het stafhoofd van een organisatorische eenheid verschaft het College van Bestuur op 

           diens verzoek inlichtingen over de uitoefening van de taken en bevoegdheden die hem ingevolge 

           het bepaalde in het tweede lid zijn gemandateerd.  

 

9.5     Het College van Bestuur kan een aan een directeur resp. het stafhoofd van een organisatorische eenheid 

    ingevolge het bepaalde in het tweede lid verleend mandaat te allen tijde schriftelijk wijzigen of intrekken.    

  

9.6     Het College van Bestuur stelt bij en krachtens het Directiereglement nadere regels vast omtrent de 

    mandaatverlening als bedoeld in het tweede lid en in artikel 7, vierde lid. Het bij en krachtens het 

    Directiereglement bepaalde is als bijlage bij dit reglement gevoegd.  

 

9.7     Het College van Bestuur delegeert de volgende taken en bevoegdheden aan de directeuren van de 

    Domeinen:  

a. de vaststelling van een gedragscode voor het gebruik van een andere taal dan het Nederlands;  

b. het uitdrukken van de studielast in studiepunten;  

c. het uitbrengen van studieadviezen en het daaraan verbinden van een afwijzing, zoals bepaald in  



 

 

de WHW, zulks overeenkomstig door het College van Bestuur vast te stellen regels;  

d. de vaststelling van de studievoortgang van iedere aan de instelling ingeschreven student aan het   

    einde van ieder studiejaar en de mededeling daarvan aan de betreffende student alsmede de 

                 mededeling aan de Minister, respectievelijk de Dienst Uitvoering Onderwijs, wanneer de norm van 

               studievoortgang, bedoeld in artikel 10.6, tweede of derde lid, van de Wet studiefinanciering 2000, 

      niet is behaald;  

e. de instelling van examencommissies en de benoeming en ontslag van de leden van deze   

    commissies, zulks overeenkomstig door het College van Bestuur vast te stellen regels;  

f. de instelling van opleidingscommissies voor elke opleiding of groep van opleidingen, conform het 

bepaalde in artikel 10.3c van de HW en nader uitgewerkt in hoofdstuk 4.6 van het  

Studentenstatuut;   

g. de vaststelling van de niet door het College van Bestuur vastgestelde onderdelen van de 

onderwijs- en examenregelingen, met inachtneming van de inhoud van de door het College van  

Bestuur vastgestelde onderdelen daarvan;  

h. de openbaarmaking van het onderwijsaanbod met inachtneming van door het College van Bestuur         

 gestelde voorwaarden;  

i. het stellen van eisen omtrent het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van een   

    deeltijdse opleiding, indien de desbetreffende werkzaamheden in de onderwijs- en examenregeling  

                als onderwijseenheden zijn aangemerkt;  

j. de regeling van de toelating en de afgifte van het bewijs van toelating tot de masteropleidingen;                     

k. het beperken van de toegang voor studenten tot bij de instelling behorende inrichtingen en   

verzamelingen, indien de aard of het belang van het onderwijs of het onderzoek dat vereist;                           

l. de vaststelling van de opleidingsspecifieke delen van het Studentenstatuut, zulks met 

inachtneming van de door het College van Bestuur vastgestelde toewijzing van de onderwerpen 

aan de opleidingsspecifieke delen onderscheidenlijk het instellingsspecifieke deel, alsmede van de 

inhoud van het instellingsspecifieke deel;  

m. de behandeling van klachten als bedoeld in de artikelen 7.59a en 7.59b van de WHW, voor zover  

deze klachten gedragingen betreffen die binnen het desbetreffende Domein of andere 

organisatorische eenheid jegens betrokkenen hebben plaats gevonden;  

n. het beslissen op bezwaren als bedoeld in de artikelen 7.59a en 7.63b van de WHW, voor zover 

deze bezwaren gericht zijn tegen beslissingen, die door of namens de directeur van het 

desbetreffende Domein of andere organisatorische eenheid jegens betrokkenen zijn genomen.  

  

9.8       Het College van Bestuur kan ter zake van de uitoefening van de ingevolge het zevende lid gedelegeerde 

      taken en bevoegdheden beleidsregels geven.  

  

9.9       De directeur van een Domein verschaft het College van Bestuur op diens verzoek inlichtingen over de 

      uitoefening van de ingevolge het zevende lid gedelegeerde taken en bevoegdheden.  

  



 

 

Artikel 10: Opleidingscommissies  

  

10.1.     Voor elke op grond van de WHW bekostigde opleiding wordt een opleidingscommissie als bedoeld in 

artikel 10.3c van de WHW ingesteld.   

  

10.2.  De instelling, samenstelling, taken, zittingsduur en werkwijze van een opleidingscommissie zijn nader 

geregeld in het Reglement opleidingscommissies van hogeschool Inholland. Dit Reglement en de 

wijzigingen daarvan is/wordt vastgesteld door het College van Bestuur na instemming van de 

Medezeggenschapsraad en is opgenomen in het Studentenstatuut.   

   

Artikel 11: Examencommissies  

  
11.1  Elke opleiding of groep van opleidingen heeft een examencommissie.  

  
11.2  Een examencommissie stelt op objectieve en deskundige wijze vast of een student voldoet aan de 

voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden 

die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad.  

  

11.3  Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat het onafhankelijk en deskundig functioneren van de 

examencommissies voldoende wordt gewaarborgd.  

  

11.4  Naast de in het tweede lid genoemde taak zijn de taken en bevoegdheden van de examencommissies 

neergelegd in de artikelen 7.11 en 7.12b van de WHW en uitgewerkt in hoofdstuk 3.4 van het 

Studentenstatuut.  

  

Artikel 12: Vertegenwoordiging  

  

12.1  De instelling en de stichting worden vertegenwoordigd door:  

- hetzij het College van Bestuur;  

- hetzij ieder lid van het College van Bestuur afzonderlijk.  

  

12.2 Het College van Bestuur kan in het geval, bedoeld in artikel 7, vierde lid, aan de betreffende functionaris  

een algemene of beperkte bevoegdheid toekennen om de instelling en de stichting namens het College 

van Bestuur te vertegenwoordigen. Deze functionarissen nemen daarbij de grenzen die aan hun 

bevoegdheden zijn gesteld in acht.  

  

12.3 De instelling wordt in alle gevallen, waarin een lid van het College van Bestuur een met de belangen van  

de instelling of de Stichting tegenstrijdig belang heeft, vertegenwoordigd door een ander lid van het College  
van Bestuur. Indien slechts één lid van het College van Bestuur in functie is, wijst de Raad van Toezicht 

alsdan een of meer leden van de Raad van Toezicht aan die de instelling zal onderscheidenlijk zullen 

vertegenwoordigen.  



 

 

Artikel 13: Aanvullende geschillenregeling  

  

13.1.  Op de beslechting van geschillen, bedoeld in artikel 10.5 van de WHW, zijn de Hoofdstukken 1 en 6 en de 

Afdelingen 7.1 en 7.2 van Hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige 

toepassing.  

  

13.2  In afwijking van artikel 1:1 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht wordt onder bestuursorgaan verstaan:  

een orgaan, persoon of college, bij of krachtens de WHW, bij of krachtens de statuten dan wel bij of 

krachtens dit reglement met enige beslissingsbevoegdheid bekleed.  

  

13.3  Voor de behandeling van de in het eerste lid genoemde geschillen fungeert een adviescommissie, 

bestaande uit een voorzitter en twee leden. Op deze commissie is artikel 7:13, eerste tot en met zesde lid, 

van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.  

  

13.4  Onverminderd het bepaalde in artikel 4.7 van de WHW is het Reglement Hoor- en adviescommissie 

personeel Inholland van toepassing op de behandeling van bezwaren van bij de instelling aangestelde 

personeelsleden tegen jegens hen genomen besluiten, waartegen op grond van de toepasselijke CAO 

beroep kan worden ingesteld of bezwaar kan worden gemaakt;  

  

Artikel 14: Samenwerking met derden  

  

14.1.  Het College van Bestuur kan, mede ten behoeve van de instelling, besluiten tot het aangaan van 

overeenkomsten tussen de Stichting en derden betreffende onderlinge samenwerking.   

  

14.2  Het College van Bestuur kan besluiten tot samenwerking van de instelling met een of meer andere 

instellingen voor hoger onderwijs. Het kan met het oog op deze samenwerking een gemeenschappelijke 

regeling als bedoeld in Hoofdstuk 8 van de WHW sluiten.  

    

Artikel 15: Nadere regeling betreffende de behandeling van klachten, bezwaar- en beroepschriften van      

studenten   

  
Als nadere regeling met betrekking tot het bepaalde in de paragrafen 1 en 2 van titel 4 van hoofdstuk 7 van de  

WHW geldt hetgeen vermeld is in hoofdstuk 3.8 ‘klachten en geschillen’ van het Studentenstatuut van de instelling.  
Het daarin vermelde wordt geacht een bijlage bij dit reglement te zijn en met dit reglement een onlosmakelijk 

geheel te vormen.  

  

Artikel 16: Onvoorziene gevallen  

  

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het College van Bestuur, voor zover het zijn taken 

en bevoegdheden betreft, en beslist voor het overige de Raad van Toezicht.   



 

 

Artikel  17: Overgangsrecht  

  

Een wijziging van dit reglement laat de geldigheid van de besluiten die op basis van dit reglement genomen zijn 

vóór de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende wijziging, onverlet, tenzij enig wettelijk voorschrift zich 

daartegen verzet.  

  

  

Artikel  18: Wijziging van dit reglement  

  

18.1  Dit reglement alsmede de in artikel 8, derde lid, bedoelde bijlage kunnen worden gewijzigd door het 

College van Bestuur. Een voorgenomen besluit tot wijziging van dit reglement of van de in artikel 8, derde 

lid, bedoelde bijlage behoeft de instemming van de medezeggenschapsraad. Een wijziging van dit 

reglement of van de in artikel 8, derde lid, bedoelde bijlage behoeft de goedkeuring van de Raad van 

Toezicht.  

  

18.2  Een wijziging van dit reglement alsmede van de in artikel 8, derde lid, bedoelde bijlage treedt in werking 

daags nadat deze overeenkomstig het in het eerste lid bepaalde definitief is vastgesteld, dan wel op een 

door het College van Bestuur bij het wijzigingsbesluit te bepalen daarna gelegen datum.   

  

  

Artikel  19: Citeertitel en inwerkingtreding  

  

Dit reglement kan worden aangehaald als “Bestuurs- en beheersreglement Hogeschool Inholland”, afgekort: BBR.  

  

  

  



 

 

BIJLAGE BIJ HET BESTUURS- EN BEHEERSREGLEMENT  

  

OVERZICHT VAN  DOMEINEN EN ANDERE ORGANISATORISCHE 
EENHEDEN  

  

I. Domeinen per 22 december 2018  

De opleidingen en bijbehorende vestigingsplaatsen staan vermeld in het opleidingenoverzicht 

Inholland (Insite).   

  
  

Agri, Food & Life Sciences (AFL)  

Business, Finance & Law (BFL)  

Creative Business (CRB)  

Gezondheid, Sport en Welzijn (GSW)  

Onderwijs & Innovatie (O&I)  

Techniek, Ontwerpen en Informatica (TOI)   
  

II. Stafafdelingen per 22 december 2018  
  

Onderwijsbeleid-Juridische Zaken OWB/JZ)  

Communicatie/HRM (CHR)  

Facilitaire Zaken/Huisvesting en Vastgoed (FZV)  

Financiën, Business Control en Centrale Studentenadministratie (FB&C)  

Informatievoorziening & Technologie (IVT)  

   

  

  


