11 september 2014

Medezeggenschap in de Wet op het hoger onderwijs (WHW)
Hier vindt u een schematische weergave van de medezeggenschapsstructuur en een
overzicht van de rechten van de universitaire medezeggenschapsorganen.
In de huidige structuur kent de medezeggenschap in het universitair onderwijs twee
vormen: een ongedeelde of gedeelde structuur. In de ongedeelde structuur hebben
studenten en medewerkers zitting in één en dezelfde raad, in de gedeelde structuur is er
sprake van twee raden: een studentenraad en een ondernemingsraad. Op de ongedeelde
structuur is de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) van
toepassing, op de gedeelde structuur kan naast de WHW ook de Wet op de
Ondernemingsraden (WOR) van toepassing zijn.

Rechten medezeggenschap
De belangrijkste rechten van de medezeggenschap zijn het adviesrecht en het
instemmingsrecht. Op welke onderwerpen de universitaire medezeggenschapsorganen
adviesrecht dan wel instemmingsrecht hebben is in de WHW bepaald, aangevuld, indien
van toepassing, met wat in de WOR is bepaald. Uit artikel 9.34 WHW volgt dat het
College van Bestuur van een universiteit een reglement moet opstellen waarin meer
specifiek staat omschreven op welke punten de universiteitsraad advies- en
instemmingsrecht heeft. Op dit reglement heeft de universiteitsraad zelf
instemmingsrecht. Naast het formele adviesrecht en instemmingsrecht kunnen de
medezeggenschapsorganen ongevraagde adviezen aan de bestuurder geven. De
bestuurder dient de medezeggenschapsorganen voldoende informatie te verschaffen om
hun taak naar behoren uit te kunnen oefenen.

Rechten medezeggenschapsraad
Adviesrecht

Voorbeelden:

Instemmingsrecht

Voorbeelden:

De bestuurder (College van Bestuur, faculteitsbestuur of
decaan) moet bepaalde voorgenomen besluiten voor advies
voorleggen aan de medezeggenschapsraad.
1. Aangelegenheden die het voortbestaan en de goede gang
van zaken binnen de universiteit betreffen (o.a. duurzame
samenwerkingsverbanden en fusies). (studenten en
medewerkers)
2. De begroting, waaruit onder meer de hoogte van het
instellingscollegegeld en die van het collegegeld, dienen te
blijken. (studenten en medewerkers)
3. De regels die het instellingsbestuur vaststelt met betrekking
tot de selectie. (studenten)
4. De regels die het instellingsbestuur vaststelt met betrekking
tot de studiekeuzeadviezen en studiekeuzeactiviteiten.
(studenten)
1. Aangelegenheden die het voortbestaan en de goede gang
van zaken binnen de faculteit betreffen (o.a. duurzame
samenwerkingsverbanden en fusies). (studenten en
medewerkers)
2. Het financiële jaarverslag, indien en voor zover dit door de
decaan voor de faculteit wordt vastgesteld. (studenten en
medewerkers)
Voor bepaalde besluiten van de bestuurder (College van
Bestuur, faculteitsbestuur of decaan) is instemming van de
medezeggenschapsraad nodig. Dat betekent dat het besluit pas
definitief kan worden genomen en uitgevoerd na instemming
van de raad.
1. Het instellingsplan/strategisch plan (studenten en
medewerkers)

Ongevraagd advies
(WHW)
Initiatiefrecht
(WOR)
Recht op
informatie

2. De vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg.
(studenten en medewerkers)
1. Het faculteitsreglement. (studenten en medewerkers)
2. De onderwijs- en examenregeling, met uitzondering van
enkele onderdelen, zoals de inhoud van de opleiding en de
daaraan verbonden examens. (studenten en medewerkers)
De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd advies geven of
zelf voorstellen indienen.

Het medezeggenschapsorgaan heeft recht op voldoende
informatie om zijn taak uit te kunnen oefenen. Deze informatie
moet ook tijdig worden verschaft.

Facilitering voor studenten (Profileringsfonds)
Studenten die tijdens hun studie zitting hebben in de studentenraad of andere
universitaire bestuursfuncties vervullen, hebben kans op studievertraging. De
universiteiten kunnen studenten hiervoor financieel compenseren via het
profileringsfonds. De kaders voor deze ondersteuning worden gegeven in artikel 7.51
WHW. De desbetreffende regeling verschilt per universiteit. Op iedere
universiteitswebsite staan de voorwaarden omschreven waaronder studenten in
aanmerking komen voor financiële ondersteuning.
*Opleidingscommissie
De opleidingscommissie is geen officieel medezeggenschapsorgaan, maar vormt wel een
belangrijke gesprekspartner om de kwaliteitszorg van opleidingen te borgen. Zo heeft de
opleidingscommissie de taak advies uit te brengen over de onderwijs- en
examenregelingen en over de uitvoering daarvan. Bovendien kunnen
opleidingscommissies gevraagd en ongevraagd advies geven aan het faculteitsbestuur.
Bij alle universiteiten is via de website informatie te vinden over de taken, werkwijze en
contactgegevens van een opleidingscommissie.

