Huishoudelijk reglement sac htno
23 mei 2016
Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op de bijeenkomsten van het sectoraal adviescollege hoger
technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs (hierna: sac htno).
1. Samenstelling sac htno
a) De formele rol en samenstelling van een sectoraal adviescollege is bepaald in de statuten van de
Vereniging Hogescholen.
b) De werving, voordracht en selectie van nieuwe sac-leden geschiedt volgens de procedure zoals deze is
afgesproken binnen het bestuur van de Vereniging Hogescholen.
c) Gelet op de aard van de sector htno en de onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten van het sac htno
besproken worden, is er voor gekozen om de bijeenkomsten van het sac htno uit te breiden met
geassocieerde leden; te weten de voorzitters van de techniekdomeinen.
Op het moment van vaststellen kent de sector htno zes domeinen: Engineering, Bouw & Ruimte,
Applied Science, HBO-i, Creative Technologies en Maritime Operations.
d) N.B. De werving, voordracht en selectie van nieuwe domeinvoorzitters geschiedt conform de
procedure zoals deze daarvoor binnen het domein is afgesproken en vindt in principe plaats zonder
bemoeienis van het bestuur van de Vereniging Hogescholen.
e) In principe zijn de domeinvoorzitters qualitate qua geassocieerd lid van het sac htno. Echter, mocht het
bestuur van een techniekdomein besluiten om haar moverende redenen om, al dan niet structureel,
een ander lid van het domeinbestuur voor te dragen als geassocieerd lid van het sac htno, is dit ook
mogelijk.
f) Wisseling van vertegenwoordiging vanuit de techniekdomeinen wordt van te voren kenbaar gemaakt
aan de secretaris van het sac htno.
2. Werkwijze sac htno
a) Voor de bijeenkomsten van het sac htno worden sectorale aspecten van beleidsaangelegenheden van
algemene aard geagendeerd, evenals specifieke sectorale aangelegenheden die geacht worden te
behoren tot de bestuurlijke agenda van de Vereniging Hogescholen.
b) In de voorbereiding en organisatie van de bijeenkomsten, tijdens de bijeenkomsten zelf en in de
verslaglegging van de bijeenkomsten van het sac htno wordt in principe geen onderscheid gemaakt
tussen leden en geassocieerde leden.
c) Alle aanwezigen kunnen onderwerpen aandragen voor de agenda. Op basis van de ingebrachte
onderwerpen zal door de voorzitter in overleg met de secretaris een definitieve agenda worden
opgesteld, die circa een week voor de bijeenkomst met eventueel bijbehorende stukken naar alle
aanwezigen wordt gestuurd.
d) De onderwerpen op de agenda kunnen tijdens de bijeenkomst op verschillende manieren behandeld
worden. Onder andere:
a. als mededeling – het doel is om de aanwezigen te informeren;
b. als punt van overleg – het doel hier is vooral om verschillende zienswijzen en standpunten te
delen, te brainstormen en een discussie op gang te brengen of te houden;
c. als beslispunt – het doel is om het met elkaar eens te worden over het wie, wat, waar,
wanneer en/ of hoe van een bepaald punt.
e) N.B. Bij een beslispunt is het doel om te komen te consensus – vanuit de brede verantwoordelijkheid
van het sac htno. Van alle aanwezigen wordt dan ook verlangd dat zij in geval van een beslispunt vanuit
deze htno-brede verantwoordelijkheid en visie handelen. Mocht er onverhoopt geen consensus
bereikt worden, zal een verdeeld advies afgegeven worden.
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f)

Ten opzichte van de leden hebben de geassocieerde leden, als vertegenwoordiger van een
techniekdomein, een extra rol. Naast actieve deelnemer aan de bijeenkomsten, vertegenwoordigen zij
immers ook een domein van techniekopleidingen. Tijdens de bijeenkomst, maar eventueel ook in de
voorbereiding van een bijeenkomst van het sac htno, kan hen specifiek gevraagd worden hoe binnen
het betreffende domein tegen bepaalde zaken aangekeken wordt, in welke mate zaken spelen, of kan
hen gevraagd worden bepaalde zaken verder in het domein uit te zetten of te dissemineren.
g) De domeinvoorzitters nemen zonder last of ruggespraak deel aan het sac htno.
3. Ingangsdatum, bekendmaking
a) Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag die volgt op zijn vaststelling.
b) Een exemplaar van dit huishoudelijk reglement ligt ter inzage bij het secretariaat van het sac htno en is
gepubliceerd op www.vereniginghogescholen/sac.
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