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Studentenraadreglement Tinley Academie 
 
BETEKENIS 
In het studentenraadreglement staan alle rechten en plichten van de studentenraad. 
 
BEGRIPPEN 
In dit reglement wordt bedoeld met: 
• studenten: alle studenten die op de Tinley Academie staan ingeschreven; 
• studentenraad: een uit en door de studenten gekozen vertegenwoordiging; 
• meerderheid: 50% van de leden van de raad +1 lid; 
• leiding Tinley Academie: de directeur samen met de coördinator onderwijs 
 
PROCEDURE 
Het reglement van de studentenraad wordt vastgesteld en/of gewijzigd door de studentenraad, 
onder goedkeuring van een meerderheid van de leden, en na goedkeuring door de leiding van de 
Tinley Academie 
 
TOEPASSING 
Het reglement van de studentenraad is van toepassing op alle studenten die lid zijn van de raad 
 
PUBLICATIE 
Het reglement van de studentenraad moet in het bezit zijn van: 

1. Alle leden van de studentenraad 
2. De directeur en de coördinator onderwijs 
3. Iedere student heeft een exemplaar in zijn of haar lesmap 

 
DOELSTELLING 

De studentenraad heeft tot doel: 

1. Het behartigen van de belangen van alle studenten. 

2. Deel te nemen aan de besluitvorming op school door het geven van adviezen. 

3. Studenten inspraak te geven in de activiteiten van de studentenraad en hun daarover 
voldoende te informeren door het per email versturen van de notulen. Studenten zijn zelf 
verantwoordelijk voor het aanleveren van een emailadres als ze notulen en andere mededelingen van 
de studentenraad willen ontvangen 

4. Het vertegenwoordigen van haar achterban, met name over die zaken die de studenten in 
het bijzonder aangaan. 

 
TAAK 

1. De studentenraad heeft een adviserende en, op verzoek van de leiding van de Tinley 
Academie, organisatorische taak. 

2. De studentenraad volgt zo goed mogelijk de gang van zaken binnen Tinley Academie, 
beoordeelt deze, en stelt zo nodig vragen en/of geeft advies. 
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3. De studentenraad heeft tot taak de samenwerking en communicatie tussen studenten en de 
leiding van de Tinley Academie te bevorderen.  

4. De studentenraad stelt studenten op de hoogte van haar standpunten en van veranderingen 
in samenstelling en inzichten. 

5. De studentenraad maakt notulen van haar vergaderingen en stelt deze beschikbaar voor één 
ieder die daar belangstelling voor heeft. 

 

BEVOEGDHEID 

1. De studentenraad kan over belangrijke zaken schriftelijk advies inwinnen bij studenten, 
bijvoorbeeld d.m.v. een enquête in overleg met de leiding van de Tinley Academie 

2. De studentenraad kan desgevraagd óf uit eigen beweging advies uitbrengen aan de leiding 
van de Tinley Academie met name over die zaken die de studenten aangaan. 

3. De studentenraad kan initiatieven nemen om de belangen van de studenten zo goed 
mogelijk te waarborgen na overleg met de schoolleiding. 

4. Uitgesloten onderwerpen van de agenda zijn financiën van Tinley Academie BV en formeel 
ingediende klachten. 

 

SAMENSTELLING 

1. Per studierichting worden 2 vertegenwoordigers gekozen die zitting nemen in de 
studentenraad. Deze verdeling is als volgt: 

• Studierichting  paard: 2 vertegenwoordigers 

• Studierichting kat: 2 vertegenwoordigers 

• Studierichting trainingsdeskundige: 2 vertegenwoordigers 

• Studierichting hond: 2 vertegenwoordigers 

• Studierichting konijn/vogels: 2 vertegenwoordigers. 

2. In totaal hebben maximaal 10 studenten zitting in de studentenraad. 

3. Uit de studentenraad worden jaarlijks 2 leden gekozen die de studentenraad 
vertegenwoordigen in een driemaandelijks overleg met de directie en coördinator onderwijs. 

4. Alleen studenten die een meerdaagse opleiding aan de Tinley Academie volgen kunnen 
zitting nemen in de studentenraad. 
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VERGADERINGEN VAN DE LEDENRAAD 

1. Stemgerechtigd zijn alle op de vergadering aanwezige leden. 

2. De vergaderingen zijn openbaar, maar gasten dienen zich wel van te voren aan te melden via 
één van de leden. 

3. De voorzitter kan al dan niet op verzoek van een van de leden een gedeelte van de 
vergadering besloten verklaren, maar alleen bij een 2/3 meerderheid. Dit gebeurt bij punten 
waarin er direct naar studenten wordt verwezen. De niet-leden worden dan verzocht zich 
tijdelijk uit de vergadering te verwijderen. 

4. Er wordt regelmatig, kijkend naar het aantal agendapunten, vergaderd. Het minimum aantal 
vergaderingen is één maal per kwartaal. 

 

 

ORDE TIJDENS DE VERGADERING 

1. De vergadering wordt geleid door de voorzitter, die per vergadering gekozen wordt. 

2. Indien een lid of gast de vergadering in ernstige mate verstoort (naar mening van de 
voorzitter), kan de voorzitter deze persoon de verdere toegang tot de vergadering 
ontzeggen. 

3. Bij herhaaldelijke verstoring van vergaderingen kunnen de aanwezige leden d.m.v. een 2/3 
meerderheid besluiten de persoon in kwestie voor langere tijd de toegang tot de vergadering 
te ontzeggen. 

 

ALGEMEEN 

1. De leden van de studentenraad mogen niet door hun lidmaatschap of de uitoefening daarvan 
worden benadeeld of bevoordeeld in hun positie als student van de school. 

2. Voor verandering van dit reglement is het bestuur bevoegd, maar pas nadat deze 
verandering door een meerderheid van de leden én de directie/coördinator onderwijs van de 
Tinley Academie is goedgekeurd. 

3. Notulen van de vergadering worden door zowel de studentenraad als de Tinley Academie 
bewaard. Binnen 14 dagen na iedere vergadering stuurt de notulist de notulen aan de 
andere leden en een kopie aan debbie@tinley.nl en eline@tinley.nl  

mailto:debbie@tinley.nl
mailto:eline@tinley.nl
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4. Vertegenwoordiging van de studentenraad geschiedt op eigen kosten. Voor de 2 leden die 
naar het driemaandelijks overleg met de directie door de studentenraad worden 
afgevaardigd, is indien nodig, een reiskostenvergoeding voorhanden. 

5. Tinley Academie ondersteunt de studentenraad door het opzetten van een 
studentenraadpagina op studienet. 

6. Leden van de studentenraad verplichten zich om na einde van hun periode als lid alle stukken 
aangaande de studentenraad en/of Tinley Academie over te dragen aan de leiding van de 
Tinley Academie. 

 

SLOTBEPALING 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet en het de gang van zaken van de studentenraad 
betreft, beslist het bestuur. 


