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Artikel 1. Samenstelling  
(art. 9.38b jo art. 9.34, derde lid, onderdelen c, en d, WHW)  
1.1 Het LUMC heeft een studentenraad bestaande uit zeven leden. Zij worden gekozen door en uit 

de studenten van de opleidingen bij de faculteit Geneeskunde / LUMC.  
1.2 De leden van de studentenraad worden gekozen krachtens het door het College van Bestuur 

vastgestelde kiesreglement faculteits- en dienstraden volgens het in dat reglement neergelegde 
personenstelsel.  

1.3 De studentenraad LUMC is een onafhankelijk medezeggenschapsorgaan met adviserende en 
evaluerende taken.  

 
Artikel 2. Zitting en zittingstermijn  
(art. 9.38b jo art. 9.34, derde lid, onderdeel e, WHW)  
2.1 De zitting van de studentenraad vangt aan op 1 september en eindigt op 31 augustus. 
2.2 De leden van de studentenraad worden gekozen voor de termijn van één zitting.  
2.3 Voor een lid dat een tussentijds opengevallen plaats inneemt, wordt de termijn, bedoeld in het  

tweede lid, verminderd met de zittingsduur die het lid dat wordt vervangen, had voltooid. 
2.4 Zolang na afloop van een zitting nog geen uitslag van nieuwe verkiezingen onaantastbaar is 

geworden, behouden de aftredende leden in afwachting daarvan hun lidmaatschap.  
2.5 Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.  

 
Artikel 3. Overleg Raad van Bestuur van het LUMC en studentenraad  
(art. 9.38a jo art. 9.32, eerste lid, WHW)  
3.1 De Raad van Bestuur van het LUMC stelt de studentenraad ten minste twee maal per jaar in de 
gelegenheid de algemene gang van zaken betreffende het onderwijs binnen het LUMC met hem te 
bespreken. 
3.2 De Raad van Bestuur van het LUMC en de studentenraad komen bijeen, indien daarom onder 
opgave van redenen wordt verzocht door de Raad van Bestuur of door ten minste vier leden van de 
studentenraad.  
3.3 Het overleg tussen de Raad van Bestuur van het LUMC en de studentenraad wordt voorgezeten 
door de decaan of ingeval de decaan verhinderd is, door een ander lid van de Raad van Bestuur of 
directeur Onderwijs en Opleidingen van het LUMC.  



Artikel 4. Initiatiefrecht studentenraad  
(art. 9.38a jo art. 9.32, tweede lid, WHW)  
4.1 De studentenraad is bevoegd over alle aangelegenheden het onderwijs binnen het LUMC 
betreffende waarin de Raad van Bestuur van het LUMC bevoegd is een besluit te nemen, aan de 
Raad van Bestuur van het LUMC voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken.  
4.2 De Raad van Bestuur van het LUMC brengt binnen zes weken op een voorstel, bedoeld in het 
eerste lid, een met redenen omklede reactie uit aan de studentenraad. Voordat de Raad van Bestuur 
van het LUMC zijn reactie uitbrengt, stelt hij de studentenraad ten minste eenmaal in de 
gelegenheid met hem overleg te plegen.  

 
Artikel 5. Informatierecht studentenraad  
(art. 9.38a jo art. 9.32, vijfde lid, WHW)  
5.1 De Raad van Bestuur van het LUMC verstrekt de studentenraad, al dan niet gevraagd, tijdig – 
indien mogelijk schriftelijk – de inlichtingen over de gang van zaken in het LUMC die de 
studentenraad voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft.  
5.2 De studentenraad ontvangt ten minste eenmaal per jaar inlichtingen over:  
a. de organisatie van het LUMC;  
b. de hoofdpunten van het vastgestelde beleid ten aanzien van het onderwijs;  
c. het in het afgelopen jaar ten aanzien van onderwijs gevoerde beleid.  
5.3 De Raad van Bestuur van het LUMC doet de studentenraad de jaarrekening van het LUMC 
toekomen.   

 
Artikel 6. Instemmingsrecht studentenraad  
(artt. 9.37, tweede lid, en 9.38 WHW)  
6.1 De Raad van Bestuur van het LUMC behoeft de voorafgaande instemming van de studentenraad 
voor elk besluit tot vaststelling of wijziging van:  
a. meerjarenplannen, voor zover het betreft voornemens met betrekking tot het onderwijs;  
b. nadere regels inzake het bestuur van de opleidingen ,  
c. alsmede inzake de wijze van benoeming en de samenstelling van de opleidingscommissies , als 
bedoeld in artikel 9.17, derde lid, resp. artikel 9.18, vierde lid  van de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek;  
d. de nadere regeling van en het beleid met betrekking tot de zorg voor de kwaliteit van het 
onderwijs in het LUMC;  
e. de onderwijs- en examenregeling van elke opleiding in het LUMC met uitzondering van de regeling 
van de inhoud van de opleidingen en van de examens, de wijze waarop het onderwijs in de 
opleidingen wordt geëvalueerd, de inhoud van de afstudeerrichtingen binnen de opleidingen,  de 
eindtermen, de inrichting van praktische oefeningen, de studielast en de nadere regels als bedoeld 
in artikel 7.8b, zesde lid WHW over het studieadvies propedeutische fase.  

f. Het faculteitsreglement, als bedoeld in artikel 9.14 WHW. 

 
Artikel 7. Adviesrecht studentenraad  
(art. 9.37, tweede lid, jo art. 9.34, derde lid, onderdeel b, WHW)  
7.1 De Raad van Bestuur van het LUMC wint tijdig het advies van de studentenraad in over:  
a. het facultaire begrotingsplan;  
b. reorganisaties voor zover deze voor het onderwijs rechtstreeks van belang zijn;  
c. elk voorgenomen besluit met betrekking tot aangelegenheden die de goede gang van zaken van 
het onderwijs binnen het LUMC betreffen, waaronder mede begrepen structurele samenwerking op 
het gebied van het onderwijs met partners buiten het LUMC;  
Artikel 9.35 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek is van 
overeenkomstige toepassing. 



Artikel 8. Benoeming en ontslag decaan  
(art. 9.13, tweede lid, WHW)  
Alvorens tot benoeming of ontslag van de decaan over te gaan, hoort het College van Bestuur 
vertrouwelijk de studentenraad over het voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag. Artikel 
9.35 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en artikel 14 van dit 
reglement zijn niet van toepassing.  

 
Artikel 9. Vergaderingen  
(art. 9.38a jo art. 9.32, zevende lid, WHW)  
9.1 De studentenraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter  
9.2 De studentenraad stelt een reglement van orde vast voor zijn vergaderingen. In dat reglement 
worden in ieder geval regels opgenomen met betrekking tot:  
a. het bijeenroepen van de vergaderingen van de studentenraad;  
b. de termijn voor toezending van vergaderstukken;  
c. de wijze van beraadslagen en besluiten, daaronder begrepen het quorum;  
d. de ondertekening van besluiten;  
e. de vorm en vaststelling van de verslagen van de vergaderingen van de raad;  
f. het inwinnen van inlichtingen, al dan niet in een vergadering;  
g. de openbare en niet-openbare vergaderstukken;  
h. inzage in de agenda en de vergaderstukken;  
i. het instellen van commissies door de raad.  
9.3 Indien bij een bepaalde vergadering van de studentenraad of bij een gedeelte van die 
vergadering een bij uitstek persoonlijk belang van een van de leden van de raad in het geding is, kan 
de raad besluiten dat het betrokken lid aan die vergadering of dat gedeelte daarvan niet deelneemt. 
9.4 De raad besluit dan tevens dat de behandeling van de desbetreffende aangelegenheid in een 
besloten vergadering plaats vindt. 9.5 De student-assessor is toehoorder bij de vergaderingen  
Artikel 10. Deskundigen  
10.1 De studentenraad kan ten behoeve van een bepaald onderwerp een of meer deskundigen 
uitnodigen tot het bijwonen van zijn vergadering of van een commissie van de raad.  
10.2 De studentenraad kan een deskundige uitnodigen over een bepaald onderwerp een schriftelijk 
advies uit te brengen.  
10.3 Indien aan de toepassing van de in de voorgaande leden bedoelde bevoegdheden, anders dan 
vergoeding van de reis- en verblijfskosten overeenkomstig de voor het LUMC geldende regels, 
kosten zijn verbonden die de studentenraad niet uit de hem ter beschikking staande middelen kan 
bekostigen, vindt de uitnodiging niet plaats dan nadat de Raad van Bestuur van het LUMC daarmee 
heeft ingestemd.  

 
Artikel 11. Ondersteuning en scholing  
(art. 9.48 WHW)  
11.1 De Raad van Bestuur van het LUMC draagt zorg voor de nodige administratieve, secretariële en 
juridische ondersteuning van de studentenraad.  
11.2 De leden van de studentenraad worden in de gelegenheid gesteld om gedurende een door de 
Raad van Bestuur van het LUMC en studentenraad gezamenlijk vast te stellen hoeveelheid tijd 
scholing te ontvangen die zij voor de vervulling van hun taken nodig hebben.  
11.3 De kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taken van de 
studentenraad, waaronder begrepen ondersteuning en scholing als bedoeld in dit artikel, komen 
voor rekening van het LUMC.  



Artikel 12. Voorkomen van benadeling  
(art. 9.32, negende  lid, WHW)  
De Raad van Bestuur van het LUMC draagt er jegens de studentenraad zorg voor dat de leden van de 
studentenraad niet uit hoofde van hun lidmaatschap daarvan worden benadeeld in hun positie met 
betrekking tot het LUMC. Eenzelfde plicht geldt ten aanzien van kandidaat-leden en de voormalige 
leden van de studentenraad.  

 
Artikel 13. Verslag  
(art. 9.38a jo art. 9.32, achtste lid, WHW)  
De studentenraad doet jaarlijks verslag van zijn werkzaamheden. Hij draagt er zorg voor dat een 
exemplaar van dat verslag wordt gezonden aan het College van Bestuur en de Universiteitsraad 
alsmede aan de Ondernemingsraad en dat alle bij het LUMC betrokkenen van het verslag kennis 
kunnen nemen.  

 
Artikel 14. Geschillen  
(art. 9.40, vierde lid, WHW)  
Op geschillen tussen de Raad van Bestuur van het LUMC en de studentenraad is artikel 9.40, vierde 
lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van overeenkomstige 
toepassing.  

 
Artikel 15. Citeertitel  
Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement Studentenraad LUMC.  
Na verkregen instemming van de Universiteitsraad, gelet op artikel 27, tweede  lid van het Bestuurs- 
en BeheersReglement, vastgesteld in de vergadering van het College van Bestuur van  
28 februari 2002. Op verzoek van de Raad van Bestuur van het LUMC gewijzigd op 19 april 2011. 
Laatstelijk gewijzigd op ……, op verzoek van de studentenraad. 


