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I ALGEMEEN  

Artikel 1  
Dit reglement is een bestuursreglement in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek, hierna te noemen “de wet”. 
 
 
II ORGANISATIE 

Artikel 2 
1. De hogeschool kent faculteiten die worden geleid door een faculteitsdirectie. 
2. De faculteitsdirectie voert haar taken uit overeenkomstig hetgeen in dit reglement  

 daaromtrent is bepaald en de kaders van het beleid zoals aangegeven door het college  
van bestuur. 

3. De hogeschool omvat de volgende faculteiten:  
 a.   Academie voor Beeldende kunst en Vorming; 

b.    Academie van Bouwkunst; 
c.    Conservatorium van Amsterdam; 
d.    Nederlandse Film en Televisie Academie; 
e.    Reinwardt Academie; 
f.     de Theaterschool. 

Artikel 3 
1. Naast faculteiten kunnen interfaculteiten of andere organisatorische eenheden 

worden ingesteld. 
2. Ten behoeve van het verzorgen van het onderwijs van de voortgezette opleidingen theater 

en film en televisie zijn ingesteld de stichting Dasarts respectievelijk de stichting Maurits  
Binger Instituut. 

3. De bepalingen met betrekking tot de faculteit gelden zoveel mogelijk ook voor een  
 interfaculteit. 

De hogeschool kent een servicebureau dat is belast met de beleidsmatige en  
organisatorische ondersteuning van de activiteiten van de hogeschool. 

4 De hogeschool kent de volgende organen:  
 a.     het college van bestuur; 
 b. de directies van de faculteiten; 
 c. de centrale medezeggenschapsraad; 
 d. de deelmedezeggenschapsraden; 
 e. de facultaire commissies van advies; 
 f. de examencommissies; 
 g. de opleidingscommissies. 
      
Artikel 4 
 De faculteiten zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van het onderwijs, het onderzoek  
 en de maatschappelijke dienstverlening.  
 

III HET COLLEGE VAN BESTUUR  

Artikel 5 
1. Het college van bestuur vormt het bestuur van de stichting Amsterdamse Hogeschool  
 voor de Kunsten, hierna te noemen “de stichting”, en is als zodanig het instellingsbestuur  
 van de door de stichting in stand gehouden Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten,  
 hierna te noemen “de instelling.”  
2.       Er is een raad van toezicht; deze is belast met het toezicht op de rechtmatigheid en 

doelmatigheid van het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van  
  zaken in de stichting. 



 

 
Auteur: Luc Petersen  
Titel: Bestuursreglement AHK  Datum: 22-12-2005
 3 

Artikel 6 
1. Het college van bestuur heeft, onverminderd het bepaalde in de wet en in de  
 statuten van de stichting, onder meer de volgende taken en bevoegdheden: 
 a. het vaststellen van het instellingsplan; 
 b. het vaststellen van het bestuursreglement; 
 c. het vaststellen van het medezeggenschapsreglement; 
 d. het vaststellen van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag; 
             e.    het aanwijzen van de registeraccountant; 
 f. het onderhouden van externe betrekkingen van de hogeschool; 
 g. het vaststellen van de vormgeving van de kwaliteitszorg; 
 h. het vaststellen van de kaders van het beleid inzake studenten en personeel; 
 i. het toezien op het functioneren van de faculteitsdirecties;   
 j. het benoemen, schorsen en ontslaan van de (leden van de) faculteitsdirecties; 
            k.     het voeren van overleg over de arbeidsvoorwaarden van het personeel en het  
  vaststellen ervan; 
 l. het vaststellen van reglementen voor de instelling; 
 m. het vaststellen van het huisvestingsbeleidsplan; 
 n. het vaststellen van de kaders van beleid inzake veiligheid,  
  gezondheid, welzijn en overige arbeids- en studieomstandigheden; 
 o. het bevorderen van synergie tussen de faculteiten onderling en die tussen de  
  faculteiten en de overige organisatorische eenheden; 
 p.    het zorgdragen voor een open en transparante communicatie met de faculteitsdirecties,  
  de faculteiten en andere organisatorische eenheden; 
             q.    het onderhouden van de contacten en het voeren van overleg met de centrale  
  medezeggenschapsraad. 
2. Het college van bestuur kan personen werkzaam bij de instelling machtigen  
 rechtshandelingen gericht op de werkzaamheden van de instelling te verrichten en de  
 hogeschool daarbij te vertegenwoordigen. 

Artikel 7 
1.          Indien het college van bestuur uit meerdere leden bestaat is de voorzitter van het college  
             van bestuur belast met de voorbereiding en leiding van de vergaderingen van het college. 
2. Indien het college van bestuur uit meerdere leden bestaat draagt de voorzitter de  

 eindverantwoordelijkheid voor de aan het college van bestuur opgedragen taken en 
bevoegdheden. 

Artikel 8 
1. Het college van bestuur onderhoudt het contact met de raad van toezicht van de stichting  
 en legt daaraan verantwoording af. 
2. Het college van bestuur woont in de regel de vergaderingen van de raad van toezicht bij  
 en voert daarin het woord met adviserende stem. 
3. Het college van bestuur is belast met de voorbereiding en uitvoering van besluiten van  
 de raad van toezicht waaronder in ieder geval begrepen de besluiten als bedoeld in  
 artikel 15 lid 1 van de statuten. 
4. Het college van bestuur kan met het oog op samenwerking met  één of meer andere  
 instellingen voor hoger onderwijs een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in de  
 wet aangaan, onverminderd het bepaalde in artikel 18 lid 1 en artikel 15 lid 1 onder a tot  
 en met c van de statuten van de stichting. 

IV DE FACULTEITSDIRECTIE 

Artikel 9 
1. Een faculteit staat onder leiding van een directeur. 
2. Het college van bestuur kan besluiten de directeur te doen bijstaan door een  
 adjunct-directeur. 
3. Het college van bestuur benoemt de leden van de faculteitsdirectie. 
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4. De faculteitsdirecteur is over zijn functioneren verantwoording verschuldigd aan  
 het college van bestuur. 
5. De faculteitsdirecteur is belast met de voorbereiding en de uitvoering van het beleid  
 van de hogeschool in het algemeen en van de faculteit in het bijzonder alsmede  
 met de leiding van de dagelijkse gang van zaken. 

Artikel 10 
1. De faculteitsdirectie is in het kader van haar werkzaamheden in ieder geval belast  
 met de taken en bevoegdheden als opgenomen in de navolgende leden, onverminderd  
 het bepaalde in artikel 11 van dit reglement met betrekking tot besluiten van de  
 faculteitsdirectie. 
2. Facultair beleid: 
 a. het initiëren van en bijdragen aan de ontwikkeling en de planvorming van de faculteit; 
 b. het bevorderen van de synergie met andere faculteiten.  
3. De facultaire organisatie: 
 a. het, na voorafgaande goedkeuring door het college van bestuur, vaststellen van de  
  interne organisatie en de personeelsformatie van de faculteit; 
 b. het onderhouden van de externe betrekkingen van de faculteit, waar nodig in overleg  
  met het college van bestuur; 

c. het onderhouden van de contacten en het voeren van overleg met de facultaire  
  medezeggenschapsraad; 

 d. de faculteitsdirecteur kan, na voorafgaande goedkeuring door het college van bestuur,  
  ter nadere regeling van de taken en inrichting van de faculteit, een faculteits- 
  reglement vaststellen. 
4.  Het onderwijs, het onderzoek en de maatschappelijke dienstverlening: 

a. het vaststellen van het beleid ten aanzien van het onderwijs, het onderzoek en de 
  maatschappelijke dienstverlening alsmede de kwaliteitszorg binnen de  

                    faculteit; 
 b. het vaststellen van de onderwijsprogramma’s van de opleidingen; 
 c. het vaststellen van de onderwijs- en examenregelingen; 
 d. het instellen van examencommissies en het benoemen van de leden ervan; 

e. het zorgdragen voor stagemogelijkheden; 
 f. het zorgdragen voor het afgeven van getuigschriften, studieverklaringen en het  
  geven van studieadviezen; 
 g. het, met inachtneming van de door het college van bestuur daaromtrent  
  vastgestelde voorschriften, vaststellen van huisregels en het treffen van orde- 
  maatregelen met betrekking tot de goede gang van zaken in de gebouwen waarin en  
  terreinen waarop de faculteit haar activiteiten verricht; 
 h. het initiëren, stimuleren en coördineren van de contacten met beroepenvelden; 
 i. indien de faculteit contractactiviteiten ontplooit, het na voorafgaande goedkeuring  
  door het college van bestuur vaststellen van een financieel en inhoudelijk kader voor  
  die activiteiten.  
5. Het personeelsbeleid: 
 a. het ontwikkelen en uitvoeren van facultair personeelsbeleid; 
 b.    het werven, schorsen en ontslaan van het personeel van de faculteit; onvrijwillig  
  ontslag en schorsing behoeven de goedkeuring van het college van bestuur. 
6.          Het studerendenbeleid: 
 a. het ontwikkelen en voeren van facultair beleid met betrekking tot studerenden en  
  alumni; 
 b. het bevorderen van studentenvoorzieningen op faculteitsniveau; 
7. Het financieel beleid: 
 a. het vaststellen van de begroting van de faculteit na voorafgaande goedkeuring door  
  het college van bestuur; 
 b. het vaststellen van de interne jaarrekening van de faculteit na voorafgaande  
  goedkeuring door het college van bestuur; 
 c. het toedelen van middelen binnen de faculteit en het vaststellen van de begrotingen  
  van de afdelingen van de faculteit; 
 d. het uitoefenen van de controlefunctie op faculteitsniveau; 
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 e. het toezien op een doelmatig beheer van de aan de faculteit ter beschikking  
  gestelde middelen, blijkend uit de jaarrekening. 
8. Het informatiebeleid: 
 het zorgdragen voor een open en transparante communicatie van de faculteit met  
 het college van bestuur, de faculteiten en andere organisatorische eenheden van de  
 hogeschool in het algemeen en binnen de faculteit met de organen van de faculteit in  
 het bijzonder. 
9. Met betrekking tot de in dit artikel genoemde taken en bevoegdheden kan het college  
 van bestuur aanwijzingen geven aan de faculteitsdirectie.  
10. De in dit artikel genoemde taken en bevoegdheden kunnen in één of meer door het  
 college van bestuur vast te stellen regelingen nader worden uitgewerkt. 
 

V TOEZICHT EN OVERLEG 
 
Artikel 11 
1. Het college van bestuur kan besluiten van de faculteitsdirectie of ieder ander orgaan  
             geheel of gedeeltelijk schorsen en vernietigen indien deze in strijd zijn met wettelijke 
             regelingen of met het door het college van bestuur vastgestelde beleid, dan wel 
             indien het overwegend belang van de stichting of instelling dit naar zijn oordeel  
             vordert. 
2. Schorsing of vernietiging als bedoeld in het eerste lid vindt niet laats dan nadat degene  

die het desbetreffende besluit heeft genomen is gehoord. 
3. Schorsing stuit de onmiddellijke werking van de geschorste besluiten. 
4. Vernietiging brengt mede vernietiging van alle vatbare gevolgen voor zover in het besluit tot  

vernietiging niet anders is bepaald.  
5. Het college van bestuur biedt gelegenheid om een nieuw besluit te nemen, tenzij het  

college van bestuur van oordeel is dat de omstandigheden vorderen dat het zelf in een  
nieuw besluit voorziet. 

6. Indien een orgaan in gebreke blijft een besluit te nemen dat redelijkerwijze genomen      
moet worden, kan het naasthogere orgaan in de plaats van het orgaan dat het besluit  
dient te nemen, daarin voorzien. Dat besluit is met redenen omkleed en bevat de  
beoogde gevolgen ervan en wordt terstond bekend gemaakt. 

Artikel 12 
 Het college van bestuur voert gezamenlijk overleg met de faculteitsdirecties over alle  

zaken die voor meer dan één faculteit van belang zijn, dan wel van belang zijn voor  
de hogeschool als geheel. 

VI ADVIES 

Artikel 13 
1. Ieder lid van de gemeenschap van de hogeschool is bevoegd zich met een advies tot 

één der organen van de hogeschool te richten. 
2. Het orgaan tot wie het advies zich richt, geeft hierop zijn standpunt weer aan de indiener  
 van het advies.  

Artikel 14 
1. Elke faculteit van de hogeschool heeft een facultaire commissie van advies. 
2. De faculteitsdirectie benoemt de leden van een facultaire commissie van advies. 
3. De leden van de facultaire commissie van advies behoren niet tot de gemeenschap  
 van de hogeschool. 
4. De facultaire commissie van advies wordt geacht het beroepenveld waarop de  
 desbetreffende faculteit zich richt te kunnen representeren. 
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Artikel 15 
1. Een facultaire commissie van advies heeft in ieder geval tot taak het gevraagd en  
 ongevraagd adviseren van de desbetreffende faculteitsdirectie. 
2. De facultaire commissie van advies richt zich met name op advisering met betrekking  
 tot nieuwe ontwikkelingen en behoeften in het beroepenveld waarvoor de faculteit opleidt. 

Artikel 16 
1. De faculteitsdirectie stelt een adviesreglement vast.  
2. Het adviesreglement bepaalt wanneer en op welke wijze, leden van de facultaire  
 commissie van advies van hun taken kunnen worden ontheven. 
3. Het adviesreglement bevat nadere bepalingen omtrent omvang, wijze van samenstelling, 

samenstelling, zittingstermijn en werkwijze van de facultaire commissie van advies. 
4. Het adviesreglement bepaalt op welke wijze de facultaire commissie van advies van  
 informatie wordt voorzien. 
 
 
VII OPLEIDINGSCOMMISSIES 

Artikel 17 
1. Aan elke opleiding van de hogeschool als bedoeld in de wet is een opleidingscommissie  

verbonden.  
2.         Indien een faculteit slechts één opleiding omvat, kunnen de taken en bevoegdheden  

van de opleidingscommissie worden uitgeoefend door de facultaire medezeggenschaps- 
raad.  

3.         De opleidingscommissie en de facultaire medezeggenschapsraad overleggen in        
gemeenschappelijke vergadering. 

4. Het college van bestuur stelt een kaderreglement voor de opleidingscommissies vast  
met inachtneming van het bepaalde in artikel 18. 

Artikel 18 
1. Een opleidingscommissie bestaat uit ten minste twee leden benoemd op voordracht  

van en uit de studenten ingeschreven ten behoeve van de betreffende opleiding, en  
uit ten minste twee leden benoemd op voordracht van en uit het personeel werkzaam  
bij de betreffende opleiding. 

2. De faculteitsdirectie stelt met inachtneming van het eerste lid het aantal leden van de  
opleidingscommissie vast. 

3. De faculteitsdirectie stelt een benoemingsprocedure voor de leden van de opleidings- 
commissie vast. 
 
 

VIII INWERKINGTREDING EN CITEERTITEL 
 
Artikel 19 
1. Dit reglement treedt in werking op 22 december 2005. 
2. Het bestuurs- en medezeggenschapsreglement van 1 juni 2001 komt per zelfder 

datum te vervallen, uitgezonderd het hoofdstuk terzake van de medezeggenschap  
dat wordt aangemerkt als medezeggenschapsreglement. 

3.  Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Bestuursreglement AHK’. 
 
 
IX SLOTBEPALING 
 
Artikel 20 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, alsmede in geval van geschil over de  
interpretatie van dit reglement, beslist het college van bestuur, gehoord de centrale 
medezeggenschapsraad. 
= = = 
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