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Bijlage 1 / Appendix 1 

Landelijke context 

 Met de Wet versterking bestuurkracht (Wvb, 2017) zijn de wettelijke bevoegdheden van de 

medezeggenschap binnen instellingen versterkt, door o.a. het uitbreiden van de facilitering van 

medezeggenschap en het formaliseren van OC’s als medezeggenschapsorgaan. 
 

o Voorafgaand aan de Wvb is onderzoek gedaan door de Onderwijsinspectie naar het 

functioneren van de OC’s in het hoger onderwijs (Recht van Spreken, 2016). De inspectie 

concludeerde dat de meeste OC’s functioneerden volgens de wettelijke kaders en in grote 

lijnen tevreden zijn over wat er met hun adviezen gebeurt, maar dat er ‘’nog wel een schepje 
bij mag’’. Verbeterpunten betroffen de mate waarin hun adviezen beantwoord werden door 
management met beargumenteerde reacties, de beschikbare tijd voor advisering en tijdige 

betrokkenheid en afstemming met andere organen (met name faculteitsraad). Een verruiming 

van de beschikbare tijd, adequate facilitering en ondersteuning vanuit het bestuur zouden 

kunnen bijdragen aan verbeterde betrokkenheid bij en advisering over de kwaliteitszorg, en 

meer ruimte voor eigen scholing en contact met de achterban.  
 

Aanbevelingen IvhO 2016 

Aanbevelingen aan het bestuur c.q. management 

 Richt voor elke opleiding een opleidingscommissie in. 

 Versterk de positie van de opleidingscommissie. 

 Voer de regie over de kwaliteitszorg. 

 Faciliteer de opleidingscommissie op maat. 

Aanbevelingen aan de opleidingscommissie 

 Zorg dat taken en taakafbakening helder zijn. 

 Formuleer eigen speerpunten om de kwaliteit van de opleiding te verbeteren. 

 Wees zichtbaar: zoek actief contact met de achterban. 

 Kies voor een evenwichtige samenstelling die onafhankelijkheid waarborgt. 

 Stem af met andere organen. 

Aanbeveling aan de koepelorganisaties VH/VSNU 

 Maak kennisdeling en uitwisseling van goede voorbeelden mogelijk. 

 

o Eind 2018 is door OCW een tussenbalans opgemaakt van de effecten van de invoering van 

de Wvb. Hierin kwam naar voren dat het verkregen instemmingsrecht ervoor heeft gezorgd 

dat OC’s serieuzer worden genomen. Hierbij is een goede relatie met het 

opleidingsmanagement cruciaal, en ook de mate waarin de medezeggenschapscultuur een 

plek heeft in de instelling is doorslaggevend. Wel werd er gerapporteerd over onduidelijkheid 

rondom rechten en plichten van OC’s en rondom de vraag wanneer er sprake is van 
instemming of advies. Daarnaast was er nog ruimte voor verbetering rondom de (ambtelijke) 

ondersteuning van OC’s.  

o In 2021 is in opdracht van OCW een evaluatie door Berenschot uitgevoerd van de realisatie 

van de Wvb doelstellingen. Belangrijke uitkomsten waren: 

 

Wat kan beter 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In de huidige Code goed bestuur universiteiten (per 1 januari 2020 van kracht) is het belang van de 

medezeggenschap en haar verruimde bevoegdheden een focuspunt. De Code stelt dat ‘’bestuurders de 
medezeggenschap betrekken als strategische gesprekspartner en ervoor zorgen dat de diverse 

medezeggenschapsorganen gebruik kunnen maken van hun instemmings- en adviesbevoegdheden’’. 
Tevens dragen zij zorg ‘’voor goede facilitering van medezeggenschap op centraal en decentraal 
niveau en voor vastlegging hiervan in procedures, en spreken ze jaarlijks met de medezeggenschap 

over de optimale inrichting, werkwijze en facilitering van de medezeggenschap’’ (p.15). 
 

 Sinds 2014 wordt in opdracht van de koepels en studentenbonden tweejaarlijks een meting van de 

landelijke medezeggenschapsmonitor uitgevoerd; sinds de meting in 2020 worden daar ook OC’s in 
meegenomen.  

 

o Al in 2020 was de algemene conclusie met betrekking tot het hele 

medezeggenschapslandschap dat de situatie leek te stabiliseren (bijvoorbeeld geen zichtbare 

stijging in tijdsbesteding en tevredenheid) ondanks de toename in taken en 

verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld betrokkenheid bij het opstellen van de 

kwaliteitsafspraken). Veel ging goed, maar er was ‘’nog werk aan de winkel’’ om te zorgen 
dat de medezeggenschap kon ‘’meegroeien met hun rol’’. 
 

o De meest recente monitor (2021-22) borduurt voort op dat beeld: 

 

 

 

 

 

 

 

 In het huidige conceptvoorstel van OCW voor Instellingsaccreditatie (oktober 2022) wordt het 

belang van de dialoog tussen medezeggenschap, bestuurders en toezichthouders benadrukt. Ook 

wordt ingegaan op een aantal concrete (aanvullende) taken en verantwoordelijkheden die naar de 

medezeggenschap toe komen in het beoogde nieuwe stelsel, waaronder: betrokkenheid bij het 

opstellen van instelling-specifieke kaders voor opleidingsbeoordelingen onder eigen regie, 

betrokkenheid bij en adviesrecht op selectie van onafhankelijke deskundigen en studenten die aan de 

De verdeling van taken en bevoegdheden in de wet is niet altijd duidelijk en kan leiden 

tot verschillen in interpretatie, met het risico op een moeizame relatie tussen 

medezeggenschap en bestuurder. 

De Wvb lijkt grotendeels in de praktijk te worden toegepast, hoewel zichtbaar is dat op 

decentraal niveau bepaalde aspecten (zoals ondersteuning) van de Wvb minder 
duidelijk zijn ingericht. 

De formalisering van OC’s als medezeggenschaporgaan heeft geresulteerd in een versterkte 
positie van OC’s én een versterking van de medezeggenschapscultuur. Echter voor zowel 

bestuurders als OC-leden blijft soms onduidelijk welke medezeggenschapsraad (op welk 

niveau) waar over gaat. 

Wat kan beter 

Uit de laatste monitor blijkt dat OC’s de aanwezigheid van externe deskundigen, 

juridische ondersteuning, eigen budget, scholingsbudget en faciliteiten voor 
communicatie met achterban als aandachtspunten aanmerken. 

Uit de monitor blijkt dat men in algemene zin tevreden is over de overlegcultuur, al is een 

aandachtspunt het op de hoogte zijn van rechten en plichten en het tijdig ter beschikking 

hebben van inlichtingen en informatie. 

Uit de monitor blijkt dat inspanningen en investeringen nodig zijn om de opkomst van 

verkiezingen (indien van toepassing) te kunnen verhogen en bekendheid en animo voor 

medezeggenschap te vergroten. 

https://www.universiteitenvannederland.nl/files/documenten/Domeinen/Governance/VSNU_CodeGoedBestuur_Nederlands_definitief_11122019.pdf
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opleidingsbeoordeling uitvoering geven en reflectie op de gevolgde procedure achteraf. 

 

 Het huidige conceptvoorstel van OCW voor Instellingsaccreditatie bouwt voort op de principes 

vastgelegd in de Kamerbrief over uitwerking van Instellingsaccreditatie van 2021 en het daarmee 

samenhangende Principeakkoord Instellingsaccreditatie en medezeggenschap met afspraken 

tussen OCW, VH, UNL en ISO: 

 

Tabel 1: Overzicht afspraken uit Principeakkoord IA en medezeggenschap 

 Elke instelling zorgt voor tenminste een centraal aanspreekpunt voor alle lagen van de 

medezeggenschap (inclusief OCs). Dit betreft een structureel, onafhankelijk 

aanspreekpunt voor ondersteuning van de medezeggenschap voor het borgen van de 

kwaliteitszorg, dat in aanloop naar de invoering wordt opgericht en ook na de invoering 

van IA in functie blijft. 

 Via reallocatie van middelen uit de lumpsum naar de medezeggenschap wordt 

bijgedragen aan waardering voor de medezeggenschap vanuit de instelling. 

 Relevante medezeggenschapsorgaan wordt betrokken bij proces van samenstelling 

van panels bij opleidingsbeoordelingen en heeft als sluitstuk adviesrecht op die 

samenstelling; en zij wordt in de gelegenheid gesteld om opmerkingen te plaatsen over 

de procedure. 

 Elke instelling maakt inzichtelijk welke escalatieprocedure(s) zij heeft ingericht voor 

de verschillende lagen van de medezeggenschap om eventuele zorgen van de 

medezeggenschap over de opleidingskwaliteit of over de betrokkenheid van de 

medezeggenschap bij de kwaliteitszorg van een opleiding te adresseren (met ultieme 

mogelijkheid van signaal vanuit medezeggenschap naar de inspectie of NVAO). 

 Er komt een landelijk loket voor instellingsaccreditatie ter ondersteuning van de 

medezeggenschappers, waarvan de coördinatie wordt belegd bij het ISO. 

 

 Met de Kamerbrief uit 2021 heeft OCW extra middelen aan de instellingen toegezegd ter versterking 

van de medezeggenschap en in het bijzonder de OC’s. Een van de belangrijkste afspraken uit het 

Principeakkoord is dat iedere instelling een centraal aanspreekpunt (‘medezeggenschapscoördinator’) 
zal aanstellen. Voor het overige geldt dat behoeften en prioriteiten ten aanzien van bestedingsdoelen 

kunnen verschillen per instelling en dat deze worden bepaald door het CvB in overleg met de 

medezeggenschap. 

 

o Vertrekpunt voor de besteding is dat het acties betreft die een impuls geven aan de positie van 

de medezeggenschapsorganen in aanvulling op wettelijke verplichtingen. Daarbij is samen 

met ISO, LSVb, UNL en de VH en mede gebaseerd op uitkomsten van landelijke evaluaties 

een keuzelijst met mogelijke bestedingsdoelen opgesteld. Hierbij staan vier thema’s centraal: 
1. Scholing, 2. Ondersteuning, 3. Communicatie, 4. Vergoeding. 

 

Mogelijke bestedingsdoelen extra middelen OCW 

1. Extra scholing/extra training 

Trainingen voor (leden van) centrale/decentrale raden 

Investeren in scholing, betere overdracht en teambuilding 

Inhuren trainers voor inhoudelijke scholing op thema’s voor decentrale medezeggenschap 

2. (Extra) Ondersteuning 

Extra ambtelijke ondersteuning, m.n. op decentraal niveau 

Instellen MZ-coördinator (centraal aanspreekpunt)  

Extra bestedingsuren voor decentrale raden voor achterbanraadpleging 
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Extra aanbod van begeleiding en coaching vanuit instelling (m.n. op decentraal niveau) 

3. Communicatie en zichtbaarheid 

Systematische communicatie naar achterban, zowel bij centrale/decentrale raden 

(Extra) ondersteuning voor communicatie in verkiezingstijd 

(Extra) ondersteuning bij werving 

Organiseren activiteiten achterbanraadpleging of om te laten zien wat raden inhouden 

4. Vergoeding 

Gericht op toerusting op taken en/of om te zorgen dat studenten zich niet laten tegenhouden 

om financiële redenen 

 

 


