Graag reacties hoe jouw medezeggenschapsraden dit
hebben geregeld

Suggesties voor een efficiënte en rechtmatige betalingsregeling.

17/01/2017 10:33:47 Van Hall Larenstein

onze studenten krijgen op basis van aanwezigheid een
vergoeding. Het uurtarief bedraagt 9,58 euro. Er zijn circa
14 overleggen per jaar (per overleg 13 uur, incl.
voorbereiding, nazorg en reistijd). Daarnaast krijgen de
studenten 20 uur voor het bijwonen van trainingen.

de ambtelijk secretaris houdt de aanwezigheid bij en draagt zorg
voor de betaling. dit werkt naar tevredenheid.

17/01/2017 10:36:59 Hogeschool leiden

FOS regeling

Zie boven

17/01/2017 11:21:33 Hogeschool Utrecht

Vast vacatiegeld van 40 euro per week, uitgaande van 4
uur werklast p/w.

Standaard uitbetalen vacatiegeld, en stopzetten bij duidelijk in
gebreke blijven, te bepalen door dagelijks bestuur van de raad.

17/01/2017 11:33:04 NHL

Uitgangspunt is het zelfde, maar studenten dienen zelf een
declaratie bij de AS in te dienen, die dat checkt adhv
aanwezigheidslijsten en dan doorstuurt naar de
administratie.

Zie hierboven, of een alternatief zonder aanwezigheid maar alleen
obv dat je in een MR/DR/OC zit, dus maandelijks een bedrag
overmaken. DB verantwoordelijk stellen om mensen, indien niet
actief meedoend / aanwezig, te kunnen royeren.

17/01/2017 12:38:25 Fontys Hogescholen

Er is een Regeling Financiële Ondersteuning Studenten
Fontys Hogescholen (FOS) waar het vacatiegeld voor
studenten onderdeel van uit maakt. Studenten kunnen per
bijgewoonde vergadering van de medezeggenschap of OC
een bepaald bedrag voor vacatiegeld indienen (dat is
inclusief voorbereiding, reiskosten, nazorg). De hoogte van
het bedrag varieert: een lid van de IMR of OC ontvangt €
37,50 voor een SF-vergadering € 50,- en voor de CMR-A
of CMR-B vergadering € 65,-. De voorzitter ontvangt meer
voor een vergadering.
Studenten van de CMR (centrale medezeggenschapsraad)
dienen de declaratie in bij het Bureau Medezeggenschap
die de declaratie controleert en indient bij de FOScommissie. Studenten van de IMR
(instituutsmedezeggenschapsraad) en OC dienen de
declaratie in bij het secretariaat van het eigen instituut (er
zijn 30 instituten) en die dient het in bij de FOS-commissie. Bovenstaande betalingsregeling werkt prima.

17/01/2017 15:06:49 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Op de HAN werken we ook met uitbetaling per uur. Dit
gaat op basis van een vast aantal uren per week,
uitgaande van een gemiddelde tijdsbesteding. Voorzitters
van commissies en leden van het dagelijks bestuur krijgen
extra uren voor hun taken. De uitbetaling gaat via
Multiflexx (een soort uitzend-/payroll-constructie). Dat heeft
nadelen, want na twee jaar zou je dan een vast contract
moeten geven, dus deze constructie werkt maar voor twee
jaar. Daarna werken we met IB47-formulieren van de
belastingdienst. Ook erg omslachtig. Dus als er een
handige suggestie is vanuit een andere hogeschool dan
Ik zou het zelf het meest logisch vinden om te werken met betaling
horen wij dat ook graag.
vanuit het profileringsfonds.

18/01/2017 13:50:04 Hanzehogeschool Groningen

Studenten krijgen per zittingsjaar 10 maanden vacatiegeld
uitgekeerd (niet in juli en augustus). Daarnaast hebben
studenten de mogelijkheid een Bestuursbeurs aan te
vragen.
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Studenten ontvangen vacatiegeld per maand: € 140 per lid
en € 200 voor lid dagelijks bestuur. Daarvoor worden zij
verwacht de woensdag (vergaderdag cmr)
aanwezig/beschikbaar te zijn voor cmr-werkzaamheden.
Bij veelvuldige afwezigheid staat in het reglement: Indien
een lid ernstig in gebreke blijft in de uitoefening van het
raadslidmaatschap kan de CMR besluiten (door een met
redenen omkleed besluit van de cmr) het lidmaatschap van
een lid te beëindigen.
18/01/2017 14:01:34 Stenden hogeschool

geen

19/01/2017 08:58:23 Christelijke Hogeschool Ede

Uren worden geregisteerd door de studenten zelf. Dit
wordt op een formulier vermeld en door de voorzitter van
de raad gefiatteerd. Daarna wordt het uitbetaald.
Studenten hebben daarvoor een nul-uren contract. Per
vergadering wordt een bepaald aantal uren gesteld, dat is
incl. voorbereiding e.d. Honorering start bij 10 euro per uur
en gaat tot 12,50 per uur (afhankelijk van jaren ervaring in
medezeggenschap). Vergaderingen duren 2 uur en
studenten krijgen dan 3 uur uitbetaald.
Zie boven.

19/01/2017 10:10:08 Saxion

Hiervoor gelden vaste bedragen op basis van functie (lid,
DB lid en VZ), soort raad (AR, DR of CMR), en of je op 1
of 2 locaties vergadert.
Als een lid meer dan 25% afwezig is wordt hij hierop
aangesproken en wordt naar evenredigheid het
vakatiegeld aangepast.
Als u belangstelling heeft voor de bedragen kan ik u een
document toesturen. Dan graag een mail naar secretariaat.
cmr@saxion.nl
De uitbetaling vindt per kwartaal plaats. Ondersteuners
Zoals wij het doen is echt efficient en duidelijk. Alleen de betalingen
van raden vullen hiervoor een formulier in.
willen we graag digitaliseren. Daar zijn we nu mee bezig via FC.

19/01/2017 15:07:45 HZ University of Applied Sciences

Studenten ontvangen bij een aanwezigheid van 75% van
de HR activiteiten, zoals vergaderingen en scholing, €100.
per maand aan vergoeding. Studenten dienen maandelijks
een declaratieformulier in welke door de AS wordt
gecontroleerd (op voldoende) aanwezigheid. Een DB
student lid ontvangt €200. per maand, ook weer bij een
Een vast maandelijksbedrag voor de student werkzaamheden
aanwezigheid van 75%.
instellen.
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19/01/2017 15:31:23 Hogeschool Inholland

Bij ons wordt ook gewerkt met een bedrag per uur per
bijgewoonde vergadering, t.w. € 20,00. Verder krijgt de
student € 8,00 per reisuur. Tijdens de vergadering wordt
door de student een formulier uitbetaling aan derden
ondertekend en een presentielijst en wordt aangegeven
hoeveel reisuren de student heeft gehad. De ambtelijk
secretaris vult het bedrag in en daarna wordt het formulier
ondertekend door de budgethouder en doorgestuurd aan
de afdeling Finance. Deze zorgt voor de uitbetaling. Deze
regeling wordt gehanteerd voor alle studentleden van de
centrale raad, de deelraden en de opleidingscommissies.

Nee

23/01/2017 16:55:28 Avans Hogeschool

Bij de AMR (= de centrale medezeggenschapsraad), maar
ook bij de decentrale medezeggenschapsorganen van
Avans krijgen de studentleden een onkostenvergoeding
van € 11,99 netto per uur en dan een standaard aantal
uren per maand, te weten 25 uur. Ze krijgen dan dus €
300,00 netto p.m. De DB-studentleden krijgen 33,2 uur per
maand betaald, dus € 400,00 netto p.m.

Ik vind € 27,00 netto per uur erg hoog en moet zeggen dat ik de
regeling zoals deze bij Avans bestaat, heel redelijk vind. Uiteraard
moet wel goed in de gaten gehouden worden dat de studenten het
geld ook waarmaken, maar dat is aan de hele
medezeggenschapsraad. Elkaar aanspreken is gewoon erg
belangrijk. Ik vind de regeling bij Avans ook efficiënt, nu het steeds
hetzelfde bedrag is dat wordt betaald. De studenten hoeven ook
geen urenstaten ofzo te overleggen.

24/01/2017 10:54:44 Codarts, hogeschool voor de kunsten

We krijgen €50 per vergadering, ongeacht hoeveel
voorbereiding hieraan vooraf gaat of hoe lang de
vergadering duurt.

Ik vind dat hoe het nu geregeld is, goed is. Je kan nooit echt een
bepaald aantal uur aan de voorbereiding plakken, want als iemand
drie uur zou spenderen aan te lezen zou die meer verdienen dan
iemand die er langer over doet om voor te bereiden.
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