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REGLEMENT STUDENTENRAAD 
 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1.1 Begripsbepalingen 

In dit reglement wordt verstaan onder: 
de wet, de WHW: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek; 
de universiteit: de Technische Universiteit Delft; 
de Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van de universiteit als bedoeld in 

artikel 9.8 WHW; 
het College van Bestuur: het College van Bestuur van de universiteit als bedoeld in 

artikel 9.2 WHW; 
student: degene die als student bij de universiteit is ingeschreven; 
overlegvergadering: de vergadering, waarin de studentenraad en College van 

Bestuur gezamenlijk overleggen; 
instellingsplan: het plan, dat een omschrijving geeft van de inhoud en de 

specificatie van het voorgenomen beleid als bedoeld in 
artikel 2.2 WHW; 

Commissie voor geschillen: de Commissie voor geschillen als bedoeld in artikel 9.39 WHW. 
Studentenraad: het orgaan dat op instellingsniveau is ingesteld op grond van 

de medezeggenschapsregeling bedoeld in artikel 9.30, derde 
lid, tweede volzin WHW; 

Studentenraad op facultair 
niveau: 

het orgaan dat op facultair niveau is ingesteld op grond van de 
medezeggenschapsregeling bedoeld in artikel 9.30, derde lid, 
tweede volzin WHW (zie hoofdstuk 7 van dit reglement). 

 
Artikel 1.2 

De in dit reglement voorkomende begrippen hebben overigens, indien die begrippen ook voorkomen in de 
wet, de betekenis die de wet daaraan geeft.  
 

HOOFDSTUK 2  SAMENSTELLING EN ZITTINGSDUUR 

Artikel 2.1  Samenstelling 

1. De studentenraad bestaat uit tien leden gekozen uit en door de studenten. 
2. De studentenraad kiest al of niet uit zijn midden een voorzitter en een of meer plaatsvervangende 

voorzitters.  
De voorzitter, of bij diens verhindering een plaatsvervangende voorzitter, vertegenwoordigt de 
studentenraad in en buiten rechte.  

 
Artikel 2.2  Zittingsperiode 

1. De zittingsperiode van de leden van de studentenraad vangt aan per 1 september van het jaar 
waarin de verkiezingen hebben plaatsgevonden. 

2. De leden van de studentenraad worden verkozen voor een periode van een jaar. 
 

HOOFDSTUK 3  VERKIEZINGEN 

Artikel 3.1  Organisatie 

De wijze en de organisatie van de verkiezingen van de leden van de studentenraad worden geregeld in 
het bij dit reglement gevoegde kiesreglement. 
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Artikel 3.2  Kiesrecht 

Kiesgerechtigd en verkiesbaar zijn zij die op de eerste dag van de maand voorafgaand aan datum van de 
vaststelling van het kiezersregister als student bij de universiteit zijn ingeschreven. 
 

HOOFDSTUK 4  ALGEMENE BEVOEGDHEDEN 

Artikel 4.1  Algemene bevoegdheden  (9.32.3 en 4 WHW) 

1. De studentenraad bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen 
de universiteit. 

2. De studentenraad heeft voorts tot taak in de universiteit in het algemeen te waken tegen 
discriminatie op welke grond dan ook en in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen alsmede de inschakeling van gehandicapten en allochtonen. 

 
Artikel 4.2  Initiatiefrecht (9.32.2 WHW) 

1. De studentenraad is bevoegd over alle aangelegenheden die de universiteit betreffen aan het 
College van Bestuur voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. Het College van 
Bestuur deelt binnen drie maanden over de hierbedoelde voorstellen schriftelijk zijn met redenen 
omklede reactie aan de studentenraad mee in de vorm van een voorstel. 

2. Voordat het College van Bestuur zijn reactie uitbrengt, stelt het College de studentenraad ten 
minste eenmaal in de gelegenheid met hem overleg te plegen over zijn voorstel. 

 
Artikel 4.3  Overlegvergadering van de studentenraad met het College van Bestuur 

(9.32.1 WHW) 

1. Het College van Bestuur stelt de studentenraad tenminste twee maal per jaar in de gelegenheid 
de algemene gang van zaken in de universiteit met het College van Bestuur te bespreken. 

2. Het College van Bestuur doet in dit kader mededeling over besluiten die het College in het 
verstreken half jaar heeft genomen met betrekking tot die aangelegenheden bedoeld in artikel 5.1 
van dit reglement. Tevens doet het College in dit kader mededeling over besluiten die hij voor het 
komend jaar in voorbereiding heeft met betrekking tot die aangelegenheden bedoeld in artikel 5.1 
van dit reglement. Het College maakt per onderwerp nadere afspraken op welk moment en op 
welke wijze de studentenraad bij de voorbereiding van deze onderwerpen zal worden betrokken. 

3. Het College van Bestuur en de studentenraad komen binnen redelijke termijn bijeen, indien 
daartoe onder opgave van redenen wordt verzocht door het College van Bestuur of de 
studentenraad. 

4. In de overlegvergadering worden de aangelegenheden de universiteit betreffende aan de orde 
gesteld, waarover hetzij het College van Bestuur, hetzij de studentenraad overleg wenselijk acht 
of waarover ingevolge het bij of krachtens de wet of dit reglement bepaalde overleg tussen het 
College van Bestuur en de studentenraad moet plaatsvinden. 

5. Het overleg wordt voor het College van Bestuur gevoerd door een lid van het College van Bestuur, 
die de overlegvergadering voorzit. 

6. De agenda van de overlegvergadering bevat aangelegenheden die door het College van Bestuur 
of door de studentenraad bij de ambtelijk secretaris van de studentenraad voor het overleg zijn 
aangemeld. 

7. Een overlegvergadering wordt geschorst, wanneer het College van Bestuur of de studentenraad 
ten aanzien van een bepaalde aangelegenheid afzonderlijk beraad wenselijk acht. 

8. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt door de ambtelijk secretaris van de 
studentenraad of door een door het College van Bestuur en studentenraad gezamenlijk 
aangewezen persoon. 

9. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat de agenda's en verslagen van de 
overlegvergaderingen in ieder geval worden toegezonden aan de decanen van de faculteiten en 
ter inzage worden gelegd op algemeen toegankelijke plaatsen binnen de universiteit ten behoeve 
van belangstellenden. 
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Artikel 4.4  Openbaarheid van de overlegvergadering (9.32.6 WHW) 

1. De overlegvergaderingen zijn openbaar, tenzij de aard van de aangelegenheid zich tegen 
openbaarheid verzet naar het oordeel van het College van Bestuur of de studentenraad. Een 
besluit tot het houden van een besloten vergadering dient te worden gemotiveerd. 

2. Ten aanzien van hetgeen in een besloten (deel) van een overlegvergadering wordt behandeld, 
wordt door de daarbij aanwezigen geheimhouding betracht volgens het bepaalde in artikel 6.5. 

3. Indien bij een (deel van een) overlegvergadering een persoonlijk belang van een van de leden 
van de studentenraad in het geding is, kan de studentenraad besluiten dat het betrokken lid aan 
(dat deel van) de overlegvergadering niet deelneemt. De studentenraad besluit dan tevens dat de 
behandeling van de betreffende aangelegenheid in een besloten (deel van de) overlegvergadering 
plaatsvindt. 

4. Van een besloten (deel van een) overlegvergadering wordt een vertrouwelijk (deel)verslag 
gemaakt. 

 
Artikel 4.5  Huishoudelijk reglement (9.31.7 WHW) 

De studentenraad stelt voor zijn werkwijze en de orde van de vergaderingen een huishoudelijk reglement 
vast, met inachtneming van de wet en dit reglement. Het reglement bevat in elk geval regels omtrent de 
wijze van bijeenkomen van de studentenraad, de agendering, de stemprocedure, de besluitvorming en de 
verslaglegging. 
 

Artikel 4.6  Instellen van commissies 

1. De studentenraad kan uit haar midden vaste en tijdelijke commissies van bijstand instellen. 
2. In het huishoudelijk reglement wordt de samenstelling, de taak en de werkwijze van de 

commissie(s) bepaald.  
 

HOOFDSTUK 5 BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN 

Artikel 5.1  Bijzondere medezeggenschapsaangelegenheden 

1. Instemmingsrecht (9.33  en 9.34.2 WHW)  
Het College van Bestuur behoeft de instemming van de studentenraad voor elk ter zake 
voorgenomen besluit met betrekking tot de volgende aangelegenheden: 
a. het studentenstatuut, bedoeld in artikel 7.59 WHW; 
b. regels op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn; 
c. de keuze uit medezeggenschapsstelsels, bedoeld in artikel 9.30, eerste lid WHW; 
d. de regeling, bedoeld in artikel 7.51, vierde lid, WHW. 
Het College van Bestuur behoeft de instemming van twee derden van het aantal leden van de 
studentenraad over zijn voorstel voor het reglement voor de studentenraad alsmede elke  
wijziging daarvan . 

2. Adviesrecht (9.34.3b WHW) 
Het College van Bestuur legt aan de studentenraad voor advies elk ter zake voorgenomen besluit 
met betrekking tot de volgende aangelegenheden voor: 
a. de begroting, waaruit onder meer de hoogte van het collegegeld dient te blijken; 
b. de aangelegenheden die het voortbestaan en de goede gang van zaken binnen de universiteit 

betreffen; 
c. gedragscode buitenlandse taal; 
d. bindend studieadvies; 
e. numerus fixus; 
f. reglement van het College van Beroep voor de Examens; 
g. studentenvoorzieningen (inclusief studentenhuisvesting). 
h. het beleid dat door de TU Delft wordt gevoerd ten aanzien van het wetenschappelijk 

personeel, daar waar het direct de kwaliteit van het onderwijs beïnvloedt. 
i. het beleid ten aanzien van het instellingscollegegeld 
j. terugbetalingsregeling wettelijk collegegeld 
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Artikel 5.2  Procedure instemmingsrecht (9.34.3g WHW) 

1. Het College van Bestuur legt het voorgenomen besluit schriftelijk en voorzien van een motivering 
voor aan de studentenraad op een zodanig tijdstip dat dit kan worden besproken in de 
vergadering van de studentenraad voorafgaande aan de overlegvergadering. 

2. De studentenraad beslist niet dan nadat over de betrokken aangelegenheid ten minste eenmaal 
overleg is geweest in de overlegvergadering. Na het overleg maakt de studentenraad zijn 
beslissing tot instemming of onthouding van instemming over een voorgenomen besluit indien 
enigzins mogelijk tijdens dezelfde overlegvergadering kenbaar. Indien de studentenraad te 
kennen geeft daartoe niet in staat te zijn brengt hij zijn besluit uiterlijk binnen tien werkdagen na 
de overlegvergadering schriftelijk ter kennis van het College van Bestuur. 

3. Indien de studentenraad binnen de gestelde termijn niet tot een uitspraak is gekomen, wordt het 
voorgenomen besluit geacht de instemming van de studentenraad te hebben verworven. 

 
Artikel 5.3  Geschil instemmingsbevoegdheid (9.34.3g, 9.41 en 9.40 WHW) 

1. Indien een voorgenomen besluit van het College van Bestuur niet de vereiste 
instemming krijgt van de studentenraad deelt het College van Bestuur binnen drie 
maanden aan de studentenraad mee of het voorstel wordt ingetrokken of gehandhaafd. 
Indien deze mededeling niet binnen drie maanden wordt gedaan, vervalt het voorstel.  

2. Indien het College van Bestuur het voorstel wenst te handhaven is er sprake is van een 
geschil in de zin van artikel 9.40, eerste lid onder a, WHW.  
Het College van Bestuur meldt dit geschil aan bij de Raad van Toezicht. De Raad van 
Toezicht onderzoekt of een minnelijke schikking mogelijk is. Indien dit niet mogelijk 
blijkt  legt het College van Bestuur het geschil voor aan de geschillencommissie. Indien 
de studentenraad het oordeel uitspreekt dat het College van Bestuur een besluit van het 
College van Bestuur ter instemming had moeten voorleggen aan de studentenraad, 
brengt de studentenraad dit gemotiveerd ter kennis van het College van Bestuur. Het 
College van Bestuur overlegt met de studentenraad. Indien na dit overleg het College 
van Bestuur het besluit niet alsnog ter instemming aan de studentenraad voorlegt en de 
studentenraad beslist haar standpunt te handhaven, brengt de studentenraad dit ter 
kennis van het College van Bestuur. In dit geval is er sprake van geschil waarvoor de 
procedure bepaald in het tweede lid van dit artikel dient te worden gevolgd. 

 
Artikel 5.4  Procedure adviesrecht (9.35 , 9.34.3g WHW) 

1. Het College van Bestuur legt het voorgenomen besluit, dat vooraf aan de studentenraad om 
advies moet worden voorgelegd, schriftelijk en voorzien van een motivering op een zodanig 
tijdstip aan de studentenraad voor dat: 
a. dit van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming; 
b. indien de studentenraad vóór het uitbrengen van dit advies overleg wenst te voeren met het 

College van Bestuur, de studentenraad het voorgenomen besluit kan bespreken in de 
vergadering van de studentenraad voorafgaande aan de overlegvergadering. 

2. Het College van Bestuur stelt de studentenraad zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van de 
wijze waarop aan het uitgebrachte advies gevolg wordt gegeven. 

3. Het College van Bestuur stelt de studentenraad, indien het College het advies niet of niet geheel 
wil volgen, in de gelegenheid nader met hem te overleggen voordat het College een definitief 
besluit neemt. Bij deze uitnodiging tot overleg geeft het College een schriftelijke motivering. 

4. De studentenraad deelt indien enigszins mogelijk tijdens de overlegvergadering, bedoeld in het 
derde lid, doch uiterlijk binnen tien werkdagen na het overleg schriftelijk aan het College van 
Bestuur mee of de studentenraad na heroverweging van alle bij het voorgenomen besluit 
betrokken belangen bij zijn oorspronkelijke advies blijft. Het advies wordt schriftelijk uitgebracht. 

 
Artikel 5.5  Geschil adviesbevoegdheid (9.43, 9.40 WHW) 

1. Indien de studentenraad zijn oorspronkelijk advies handhaaft, schort het College van Bestuur de 
uitvoering van het besluit met een termijn van vier weken op, tenzij de studentenraad tegen 
onmiddellijke uitvoering van het besluit geen bedenkingen heeft. 
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2. Indien de studentenraad van mening is dat door het niet of niet geheel volgen van zijn advies de 
belangen van de universiteit of van de studentenraad ernstig worden geschaad, meldt de 
studentenraad dit geschil aan bij de Raad van Toezicht.  
De raad van toezicht onderzoekt of een minnelijke schikking mogelijk is. Indien dit niet mogelijk 
blijkt, legt de studentenraad het geschil binnen vier weken nadat het betrokken besluit door het 
College van Bestuur is genomen voor aan de Commissie voor geschillen.  
De studentenraad overlegt hierbij de argumenten voor zijn advies en de argumenten voor zijn 
oordeel dat door het niet of niet geheel volgen van zijn advies de belangen van de universiteit  of 
van de studentenraad ernstig worden geschaad. 

 
Artikel 5.6  Commissie voor geschillen (9.39 en 9.40 WHW) 

Geschillen bedoeld in hoofdstuk 9, titel 2, paragraaf 3 van de WHW worden voorgelegd aan de Commissie 
voor geschillen bedoeld in artikel 9.39 WHW. Op de behandeling van het geschil  is artikel 9.40 van 
toepassing. 
 

HOOFDSTUK 6  OVERIGE RECHTEN EN PLICHTEN 

Artikel 6.1  Informatieplicht (9.32.5 WHW) 

1. Het College van Bestuur verschaft de studentenraad, gevraagd en ongevraagd, tijdig alle 
inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. Daaronder 
worden in ieder geval begrepen ten minste eenmaal per jaar gegevens over de hoogte en 
inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken per groep van de in de 
instelling werkzame personen, de leden van het college van bestuur, en de raad van toezicht. 

2.  
3. De inlichtingen die het College van Bestuur overeenkomstig het eerste lid verstrekt, worden 

schriftelijk verstrekt, tenzij anders is overeengekomen. 
4. Het College van Bestuur verstrekt de inlichtingen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 

drie weken nadat een schriftelijk verzoek van de studentenraad het College van Bestuur heeft 
bereikt. Overschrijding van deze termijn is slechts bij uitzondering mogelijk en dient voor het 
verstrijken van genoemde termijn gemotiveerd aan de studentenraad worden medegedeeld. 

5. Onverlet het bepaalde in het eerste lid stelt de studentenraad het College van Bestuur tijdig 
op de hoogte van zijn wens om in of voor de vergadering aanvullende informatie te 
ontvangen. 

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 Raad van toezicht, de organisatie van de universiteit en de hoofdpunten van het 
reeds vastgestelde beleid. 

7. Het College van Bestuur stelt de studentenraad te minste eenmaal per jaar schriftelijk in 
kennis van het door hem in het afgelopen jaar gevoerde beleid en de beleidsvoornemens voor 
het komend jaar ten aanzien van de universiteit op financieel, organisatorisch en 
onderwijskundig gebied. 

 
Artikel 6.2  Verslag werkzaamheden studentenraad (9.32.7 WHW) 

1. De studentenraad doet jaarlijks verslag van zijn werkzaamheden en draagt er zorg voor dat   alle 
bij de universiteit betrokkenen van dit verslag kennis kunnen nemen. 

2. De studentenraad draagt er zorg voor dat de agenda's en de verslagen van de vergaderingen van 
de studentenraad worden toegezonden aan het College van Bestuur en de studentenraden op 
facultair niveau en ter inzage worden gelegd op een algemeen toegankelijke plaats op de 
universiteit ten behoeve van belangstellenden. 

 

Artikel 6.3  Rechtsbescherming (9.32.8 WHW) 

Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat de leden van de studentenraad daaronder begrepen 
kandidaatleden en voormalige leden niet uit hoofde van hun lidmaatschap van de studentenraad worden 
benadeeld in hun positie met betrekking tot de universiteit. 
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Artikel 6.4  Voorzieningen (9.48 WHW) 

1. Het College van Bestuur stelt de studentenraad en de afzonderlijke raadsleden in de gelegenheid 
de in de wet bedoelde taken naar behoren te verrichten. 

2. Het College van Bestuur stelt aan de studentenraad in ieder geval de volgende faciliteiten ter 
beschikking: 
a. financiële vergoeding conform de afstudeerregeling van de TU Delft alsmede een nader door 

het College van Bestuur vast te stellen onkostenvergoeding; 
b. scholing en vorming; 
c. ondersteuning en vergaderruimte; 
d. een eigen budget van de studentenraad. 

 
Artikel 6.5  Geheimhouding 

1. De leden van de studentenraad zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in hun 
hoedanigheid vernemen, ten aanzien waarvan het College van Bestuur dan wel de studentenraad 
het vertrouwelijk karakter heeft aangegeven of waarvan zij het vertrouwelijk karakter moeten 
begrijpen. 

2. Degene die de geheimhouding oplegt, deelt daarbij tevens mede welke schriftelijke of mondeling 
verstrekte gegevens onder de geheimhouding vallen en hoe lang dit dient te duren, alsmede of er 
personen zijn ten aanzien van wie de geheimhouding niet in acht behoeft te worden genomen. 
Wanneer de redenen voor geheimhouding zijn vervallen, deelt degene die de geheimhouding 
heeft opgelegd dat aan de studentenraad mede. 

3. Als een lid van de studentenraad naar het oordeel van de meerderheid van de studentenraad zich 
schuldig heeft gemaakt aan de schending van de volgens het eerste lid van dit artikel opgelegde 
geheimhoudingsplicht dan wel het College van Bestuur van oordeel is dat een lid zich niet heeft 
gehouden aan een door het College van Bestuur opgelegde plicht tot geheimhouding, wordt door 
de voorzitter van de studentenraad aan betrokkene een waarschuwing gegeven.  
Wanneer ten aanzien van hetzelfde lid van de studentenraad ten tweede male schending van de 
geheimhoudingsplicht wordt geconstateerd, wordt betrokkene voor een periode van drie maanden 
uitgesloten van die (delen van) vergaderingen die besloten zijn en van de verstrekking van aan 
geheimhouding onderworpen informatie. 

4. De plicht tot geheimhouding vervalt niet door de beëindiging van het lidmaatschap van de 
studentenraad noch door beëindiging van de band van betrokkene met de universiteit. 

 
Artikel 6.6  Verdere rechten en plichten 

Het College van Bestuur hoort de studentenraad over zijn voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag 
van de ombudsman,  bedoeld in de Regeling ombudsman. 
 

HOOFDSTUK 7  WETTELIJKE BEVOEGDHEDEN VAN DE 

STUDENTENRADEN OP FACULTAIR NIVEAU  

ALGEMENE BEVOEGDHEDEN 

Artikel 7.1  Bevoegdheden studentenraden(9.38a WHW) 

1. De decaan stelt de studentenraad ten minste twee maal per jaar in de gelegenheid de algemene 
gang van zaken in de faculteit met hem te bespreken. De decaan en de raad komen bijeen, indien 
daarom onder opgave van redenen wordt verzocht door de decaan of de studentenraad. 

2. Initiatiefrecht 
De studentenraad is bevoegd over alle aangelegenheden de faculteit betreffende aan de decaan 
voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken.  
De decaan brengt op de voorstellen, bedoeld in de eerste volzin, binnen drie maanden een 
schriftelijke, met redenen omklede reactie uit aan de studentenraad in de vorm van een voorstel. 
Voordat de decaan zijn reactie uitbrengt, stelt de decaan de studentenraad ten minste eenmaal in 
de gelegenheid met hem overleg te plegen over zijn voorstel. 
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3. Informatierecht 
De decaan verstrekt de studentenraad aan het begin van het studiejaar schriftelijk de 
basisgegevens met betrekking tot de organisatie binnen de faculteit en de hoofdpunten van het 
reeds vastgestelde beleid. De decaan 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 faculteit op financieel, 
organisatorisch en onderwijskundig gebied. Voorts verschaft de decaan de raad, al dan niet 
gevraagd, tijdig alle inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig 
heeft. 

4. Indien bij een bepaalde vergadering of een onderdeel daarvan 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 onderdeel daarvan niet deelneemt. De studentenraad 
besluit dan tevens dat de behandeling van de desbetreffende aangelegenheid in een besloten 
vergadering plaats heeft. 

5. Verslag werkzaamheden studentenraad 
De studentenraad doet jaarlijks schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden en draagt er zorg voor 
dat alle bij de faculteit betrokkenen van het verslag kennis kunnen nemen. De studentenraad 
draagt er zorg voor dat de agenda's en verslagen van de vergaderingen van de studentenraad 
worden toegezonden aan de decaan en ter inzage worden gelegd op een algemeen toegankelijke 
plaats op de faculteit ten behoeve van belangstellenden.   

 

BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN 

Artikel 7.2  Instemmingsrecht studentenraad (9.38 WHW en 9.37.2 WHW) 

De decaan behoeft de instemming van de studentenraad voor elk ter zake voorgenomen besluit met 
betrekking tot de volgende onderwerpen: 
a. het faculteitsreglement, zoals bedoeld in artikel 9.14 van de wet. 
b. de onderwijs-en examenregeling, bedoeld in artikel 7.13 van de wet met uitzondering van 

onderwerpen genoemd in het tweede lid van artikel 7.13, de onderdelen a t/m g, de aanwijzing 
van een masteropleiding die aansluit op een bacheloropleiding, de toelatingseisen voor een 
masteropleiding voor degen die niet in het bezit zijn van een aansluitend bachelorgetuigschrift  . 

c. opleidingsdeel van het studentenstatuut. 
 
Artikel 7.3 Overige instemming- en adviesbevoegdheden (9.37.2 WHW) 

De studentenraad op facultair niveau oefent tegenover de decaan van de faculteit het 
instemmingsrecht en adviesrecht uit die toekomen aan de studentenraad op instellingsniveau, 
voorzover het aangelegenheden betreft die de faculteit in het bijzonder aangaan en de desbetreffende 
bevoegdheden tevens aan de decaan zijn toegekend. 
 
Artikel 7.4 Adviesrecht studentenraad (9.37.2 WHW) 

De decaan behoeft het advies van de studentenraad voor elk ter zake voorgenomen besluit met 
betrekking tot het begrotingsplan en aangelegenheden die de goede gang van zaken binnen de 
faculteit betreffen. 
 
Artikel 7.5  Huishoudelijk reglement 

De studentenraad stelt een huishoudelijk reglement vast voor zijn vergaderingen. Het reglement bevat 
in elk geval regels omtrent de wijze van bijeenkomen van de studentenraad, de agendering, de 
stemprocedure, de besluitvorming en de verslaglegging. 
 

HOOFDSTUK 8 SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN 

Artikel 8.1  Vaststelling of wijziging van dit reglement 

Dit reglement en elke wijziging daarvan wordt door het College van Bestuur aan de studentenraad 
voorgelegd en wordt niet door het College van Bestuur vastgesteld dan nadat het, na overleg al dan 
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niet gewijzigde, reglement de instemming van twee derden van het aantal leden van de 
studentenraad verworven heeft. 
 
Artikel 8.2  Onvoorziene omstandigheden 

In gevallen verband houdend met de in dit reglement geregelde onderwerpen waarin het reglement 
niet voorziet of ingeval dit reglement aanleiding geeft tot meervoudige interpretatie, doet het College 
van Bestuur aan de studentenraad een voorstel om in het betreffende geval te voorzien; in 
spoedeisende gevallen kan een dergelijk voorstel mondeling ter vergadering worden gedaan. De 
studentenraad beslist over het voorstel met gewone meerderheid; indien niet het voor de 
besluitvorming vereist aantal leden aanwezig is, is het oordeel van de meerderheid van de aanwezige 
leden bepalend. 
 

Artikel 8.3  Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking een dag na vaststelling door het College van Bestuur met 
inachtneming van artikel 8.1 van dit reglement. 
 

 
Vastgesteld door het College van Bestuur op 26 mei 1998 na instemming door de studentenraad op 
26 mei 1998. Gewijzigd door het College van Bestuur op 23 juni 1999 na instemming door de 
studentenraad op 23 juni 1999 en op 22 juni 2010, na instemming door de studentenraad op 10 juni 
2010. 
 


