KIESREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAP
Als bedoeld in artikel 2.1 Medezeggenschapsreglement AHK
Artikel 1
1.

2.

Dit reglement stelt nadere regels met betrekking tot de verkiezingen en de
organisatie ervan ten behoeve van de aan de hogeschool ingestelde
medezeggenschapsraden: de Hogeschoolraad, de Academieraden, de
Dienstraad en de Opleidingscommissies.
Het kiesreglement voorziet in het instellen van commissies die zijn belast met de
organisatie van en de zorg voor een regelmatig verloop van de verkiezingen.

Artikel 2
1.

2.
3.

4.
3.

4.

5.

6.

De medezeggenschapsraden kiezen elk voor zich uit hun midden een
kiescommissie die is belast met de voorbereiding en organisatie van de
verkiezingen.
De Hogeschoolraad bepaalt na overleg met het College van Bestuur de data
waarop de verkiezingen worden gehouden.
De Academieraden en Opleidingscommissies bepalen na overleg met de directie
van de academie de data waarop de verkiezingen worden gehouden. De
Dienstraad bepaalt dit in overleg met de directeur van het Servicebureau.
De medezeggenschapsraden maken de verkiezingsdata na vaststelling ervan zo
spoedig mogelijk bekend.
Verkiezing van leden vindt plaats wanneer een lidmaatschap vacant komt of
binnen afzienbare tijd vacant zal komen, maximaal tweemaal per jaar per
raad. Bij onvoorzien terugtreden van een lid blijft de zetel vacant tot de
eerstvolgende verkiezingsronde.
Kandidaatstelling vindt plaats gedurende twee werkweken vóór de start van
de verkiezingscampagne door de kandidaten. De verkiezingscampagne van
de kandidaten vindt plaats gedurende twee werkweken vóór de start van de
verkiezingen. De verkiezingen worden gehouden gedurende één werkweek.
De betreffende kiescommissie onderzoekt of de kandidaten voldoen aan de
vereisten van het passief kiesrecht en stelt de kieslijsten vast en maakt deze
bekend.
Indien er voor de verkiezingen voor een medezeggenschapsraad niet meer
kandidaten zijn gesteld dan er zetels zijn te vervullen, vinden er geen verkiezingen
plaats en zijn de toegelaten kandidaten verkozen.

Artikel 3
1.
2.

3.

4.

Het uitbrengen van stemmen gebeurt anoniem via een online formulier aan de hand
van door de kiescommissie vastgestelde en gepubliceerde kieslijsten.
Binnen hun kieskring kunnen studenten elk één stem uitbrengen op een kandidaat
uit de studentgeleding en kunnen personeelsleden elk één stem uitbrengen op een
kandidaat uit de personeelsgeleding.
Indien de kiescommissie bij de stemming onregelmatigheden constateert, doet zij
onmiddellijk en voordat zij de uitslag vaststelt daarvan mededeling aan de
Hogeschoolraad en het College van Bestuur (respectievelijk de academieraad en de
directeur) die maatregelen treffen gericht op het ongedaan maken van de
onregelmatigheden.
De kandidaat of kandidaten met de meeste stemmen is (zijn) verkozen. Indien de
stemmen staken, treedt artikel 4 sub 3 in werking.
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Artikel 4
1.
2.
3.

Zo spoedig mogelijk na het einde van de stemming stelt de betreffende
kiescommissie het aantal geldige stemmen vast.
Direct na de telling van de stemmen wordt de uitslag van de stemming op MyAHK
bekend gemaakt.
Indien op twee of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen is uitgebracht, beslist
het lot of wordt er, indien één of meerdere kandidaten daaraan de voorkeur geeft of
geven, zo spoedig mogelijk een nieuwe stemming gehouden. Het eerste en het
tweede lid vinden opnieuw toepassing. Als de stemmen dan opnieuw staken, beslist
het lot.

Artikel 5
Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Kiesreglement medezeggenschap’.

Artikel 6
Dit reglement wordt vastgesteld door de Hogeschoolraad na akkoord van het College van
Bestuur. Het reglement treedt in werking met ingang van 6 december 2017.

Datum akkoord CvB: 28 november 2017
Datum vaststelling HR: 6 december 2017
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