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Voorwoord 
 
 
 
In 2010 evalueerde minister Bussemaker de wet versterking besturing, de wet met verbeteringen 

voor de medezeggenschap die zij van haar voorganger erfde. Een van de conclusies was de 

behoefte aan een medezeggenschapsmonitor, een onderzoek dat de staat van medezeggenschap 

in het hoger onderwijs in kaart brengt en in de gaten houdt. Drie jaar later zat het ISO om tafel 

met vele partners uit het hoger onderwijsveld om deze wens waar te maken. Wat is het doel? 

Hoe gaan we dit bereiken? Wat is de scope? Wat zijn de onderzoeksvragen? Hoe stimuleren we 

het gesprek op de instellingen? Op al deze vragen hebben we een antwoord gevonden met als 

resultaat dit onderzoeksrapport en een landelijke Dag van de Medezeggenschap. Beiden kunnen 

de start zijn van een reeks aan verbeteringen binnen de medezeggenschap op hogescholen en 

universiteiten in Nederland.  

 

Daarvoor leg ik de bal nu bij u neer. Medezeggenschapper en bestuurder, u bent aan zet. 

 

Ik hoop dat conclusies uit deze monitor voor u als lezer herkenbaar zijn en doen denken aan 

situaties op uw hogeschool of universiteit. Bovenal hoop ik dat u deze monitor als aanleiding 

gebruikt om een open gesprek te voeren over de nodige verbeteringen. Goede medezeggenschap 

valt of staat met mensenwerk, ga met elkaar om tafel zitten, leg die benen op tafel en bespreek 

met elkaar waar je trots op bent maar formuleer ook echt concrete actiepunten voor verbetering. 

Denk hierbij vanuit gezamenlijk belang: goede medezeggenschap voor een betere hogeschool of 

universiteit.  

 

Mijn dank wil ik uitspreken naar alle partners waarmee we dit project in nauw overleg hebben 

opgezet en uitgevoerd. Dank aan de VSNU, de Vereniging Hogescholen, het LOF, SOM, 

LOVUM, de LSVb en de VMH voor al jullie goede input, flexibiliteit en oplettendheid. Het feit 

dat alle partners in dit proces de noodzaak van sterke medezeggenschap hebben onderkend 

maakt dat er nu een onderzoeksverslag is waar iedereen zich aan committeert.  

Ook wil ik mijn dank uitspreken naar de onderzoekers van het ITS met wie de samenwerking 

steeds zeer prettig en goed verliep. 

 

In 2016 zal het ISO opnieuw de kar van de medezeggenschapsmonitor trekken. Een tweede 

meting wordt gedaan onder raadsleden van dat moment. Met uw medewerking ga ik er van uit 

dat we volgend jaar met trots in dit voorwoord kunnen stellen dat er daadwerkelijk stappen 

vooruit zijn gezet.  

 

Voor nu wens ik u heel veel plezier met het lezen van dit rapport en bovenal wens ik u heel veel 

succes met de vervolgstappen die u nu kunt gaan zetten op uw hogeschool of universiteit. 

Schroom niet ons op de hoogte te houden en om hulp te vragen wanneer nodig. 

 

 

Hartelijke groeten, 

Rosanne Broekhuizen 

Bestuurslid Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) 2014-2015 
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1 Inleiding op het onderzoek 
 

 

 

 

In 2014 heeft het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), in overleg met andere betrokken 

partijen (LSVb, LOF, SOM, LOVUM, VSNU, VH en VMH), besloten een medezeggen-

schapsmonitor te ontwikkelen om de medezeggenschapscultuur in het hoger onderwijs (wo/hbo) 

én de toepassing van het daar vigerende wettelijke kader in beeld te brengen. 

 

In paragraaf 1.1 zullen we dit wettelijk kader schetsen. Vervolgens zullen we ingaan op het doel 

en de centrale vragen van dit monitoronderzoek (paragraaf 1.2). In de derde paragraaf bespreken 

we de manier waarop dit onderzoek is opgezet en uitgevoerd. Een belangrijk punt bij elk 

onderzoek is de representativiteit van de uitkomsten. Aan dit punt besteden we zowel in paar-

graaf 1.3 als in paragraaf 1.4 aandacht. In paragraaf 1.5 vatten we de belangrijkste punten uit dit 

hoofdstuk kort samen. 

 

 

1.1 Wettelijk kader van de medezeggenschap in het hoger onderwijs 

 

WHW of WOR van toepassing 

 

Het hoger onderwijs kan bij de vormgeving van de medezeggenschap kiezen uit twee stelsels, 

namelijk het stelsel van gedeelde medezeggenschap en het stelsel van ongedeelde medezeggen-

schap. Bij het stelsel van ongedeelde medezeggenschap vormen personeel en studenten een 

gezamenlijke raad. In dit geval is de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onder-

zoek (WHW) van toepassing. Bij het stelsel van gedeelde medezeggenschap is er sprake van een 

ondernemingsraad voor het personeel en een studentenraad voor de studenten. In dit geval is de 

Wet op de ondernemingsraden (WOR) van toepassing. 

 

De keuze voor het gedeelde of het ongedeelde stelsel is voor de universiteiten al in 1997 in de 

WHW opgenomen. Daar komen, op centraal niveau, beide stelsels in ongeveer gelijke mate 

voor. Voor de hogescholen is deze stelselkeuze pas veel later in de WHW opgenomen, namelijk 

op 1 september 2010. Bij de hogescholen is dan ook nog nauwelijks ervaring opgedaan met het 

stelsel van gedeelde medezeggenschap. 

 

Meestal zal het wettelijk kader dus gevormd worden door artikelen uit de Wet Hoger onderwijs 

en Wetenschappelijk onderzoek. Bij de universiteiten gaat het vooral om de artikelen 9.29 tot en 

met 9.50a en bij de hogescholen om de artikelen 10.16a tot en met 10.39. 

 

In deze artikelen staat onder andere verwoord welke taken en welke bevoegdheden de mede-

zeggenschap ten minste heeft. Tevens is een artikel - in geval van universiteiten artikel 9.48 en 

in geval van hogescholen artikel 10.39 – gewijd aan voorzieningen en scholing. In de genoemde 

artikelen is vastgelegd dat de medezeggenschap door het instellingsbestuur in staat gesteld 

wordt om gebruik te maken van de voorzieningen die de raad voor de vervulling van zijn taak 

redelijkerwijs nodig heeft. In de artikelen met betrekking tot de bevoegdheden is aangegeven 
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dat het om de volgende rechten gaat: het instemmingsrecht, het adviesrecht, het overleg- en 

initiatiefrecht en het informatierecht. Ten aanzien van het instemmingsrecht is concreet aange-

geven wanneer dat ten minste van toepassing moet zijn. Het adviesrecht is ruimer geformuleerd. 

Zo is aangegeven dat dit recht van toepassing is bij aangelegenheden die het voortbestaan en de 

goede gang van zaken binnen de universiteit of hogeschool betreffen. Daarnaast is aangegeven 

dat het advies wordt gevraagd op een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed kan zijn op 

de besluitvorming. Zowel de formulering goede gang van zaken als de formulering zodanig 

tijdstip in deze artikelen kunnen voor meer dan één uitleg vatbaar zijn. Ook het informatierecht 

is ruim geformuleerd. Zo is in de WHW geformuleerd dat het college van bestuur de raad, al 

dan niet gevraagd, tijdig alle inlichtingen verschaft die deze voor de vervulling van zijn taak 

redelijkerwijs nodig heeft. 

 

In vergelijking met de WHW zijn de bevoegdheden en voorzieningen in de WOR meestal 

verder uitgewerkt en op enkele punten tevens ruimer geformuleerd (zie verder: Bouw, 2012).  

 

Wet Versterking besturing 

 

Met de Wet Versterking besturing, in werking getreden per 1 september 2010, is de medezeg-

genschap in het hoger onderwijs op een aantal punten versterkt en zijn de medezeggenschaps-

bevoegdheden uitgebreid. Er is een rechtsgang geregeld, analoog aan de WOR. De medezeg-

genschapsbevoegdheden zijn uitgebreid, bijvoorbeeld met het adviesrecht ten aanzien van het 

beleid op het instellingscollegegeld en het adviesrecht op de vooraf openbaar gemaakte profie-

len van de raad van toezicht. De medezeggenschap heeft recht op tijdige informatie. Dit recht is 

versterkt door het recht op informatie over de beloningsverhoudingen in de organisatie en 

doordat dit recht ook onder de rechtsbeschermingprocedure van de medezeggenschap is ge-

bracht. Naar aanleiding van de behandeling in de Eerste Kamer is aan de bevoegdheden van de 

medezeggenschap ook het versterkt initiatiefrecht toegevoegd. Op basis hiervan kan de raad ten 

minste twee maal per jaar, aan de hand van een door het medezeggenschapsorgaan opgestelde 

agenda, overleg voeren met het college van bestuur over voorgenomen beleid. Dit biedt nieuwe 

perspectieven aan de medezeggenschap om in een vroeg stadium in gesprek te komen met het 

college van bestuur over de richting en inhoud van het beleid. 

 

 

1.2 Doelstelling en vraagstelling van de medezeggenschapsmonitor 

 

Doelstellingen van de monitor 

 

Aangezien het wettelijke kader op veel punten vrij open is geformuleerd ligt het voor de hand 

dat de toepassing in de praktijk, dus de invulling op het niveau van universiteiten en hogescho-

len, variatie zal laten zien.  

Een eerste doelstelling van de Monitor medezeggenschap hoger onderwijs is daarom deze 

feitelijke variatie in beeld te brengen.  

Even belangrijk is echter dat de monitor laat zien hoe de medezeggenschappers deze praktijk 

ervaren en beoordelen. En daarnaast is van groot belang of er een relatie is tussen de feitelijke 

toepassing van het wettelijk kader en de mate waarin de raadsleden dit als adequaat beoordelen, 

respectievelijk er tevreden over zijn. Dit brengt immers de good practices in beeld, die gebruikt 

kunnen worden om de medezeggenschap in het hoger onderwijs te bevorderen. 
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Onderzoeksvragen 

 

In het onderzoek is vooral aandacht besteed aan de volgende vragen: 

- Welke voorzieningen en faciliteiten (ambtelijke ondersteuning, eigen budget, regelingen ten 

aanzien van tijdsbesteding, vergoeding/compensatie, scholing, etc.) staan de medezeggen-

schap ter beschikking en in hoeverre worden de feitelijke voorzieningen en faciliteiten door 

de raadsleden als voldoende of onvoldoende beoordeeld? 

- Hoe vaak heeft de medezeggenschap - formeel en informeel - contact of overleg met de 

bestuurder en is dit in de ogen van de raadsleden voldoende of onvoldoende? 

- Hoe vaak heeft de medezeggenschap contact of overleg met andere personen/deskundigen 

van binnen en van buiten de eigen instelling en vinden de raadsleden dit voldoende of onvol-

doende? 

- Op welk moment wordt de medezeggenschap geïnformeerd en/of betrokken bij onderwerpen 

die van belang zijn voor de (toekomst van de) instelling? 

- In hoeverre zijn de raadsleden tevreden over het functioneren van hun overlegpartner en hoe 

typeren zij de relatie tussen raad en bestuurder, respectievelijk de overlegcultuur? 

- In hoeverre zijn de raadsleden tevreden over het functioneren van de eigen raad en hoe 

typeren zij de opstelling van de eigen raad (controlerend versus meedenkend, afwachtend 

versus initiatiefrijk, etc.)? 

- Met welke onderwerpen heeft de raad zich in de afgelopen periode vooral bezig gehouden en 

in welke mate heeft de raad in de ogen van de raadsleden haar invloed doen gelden, respec-

tievelijk bepaalde effecten gesorteerd? 

 

 

1.3 Aanpak van het onderzoek 

 

Monitoronderzoek onder raadsleden met metingen in 2015, 2016 en 2017 

 

Het onderzoek naar de medezeggenschap in het hoger onderwijs wordt niet alleen in 2015 

uitgevoerd, maar vooralsnog in ieder geval ook in 2016 en 2017. 

 

Het onderzoek wordt gehouden onder de raadsleden van alle hogescholen en universiteiten in 

Nederland, dus zowel onder de leden van centrale als van decentrale raden, en ongeacht of het 

om personeelsleden of om studentleden gaat. 

 

Onderzoek met behulp van een internetenquête, die op twee verschillende manieren is uitgezet 

 

Het onderzoek onder de raadsleden is uitgevoerd met behulp van een internetenquête. Over de 

inhoud en uitwerking van deze enquête is uitvoerig overleg gevoerd met ISO en de overige 

betrokken partijen. Alvorens de enquête is uitgezet onder de raadsleden is een aantal proefinter-

views gehouden. 

 

Aanvankelijk was het de bedoeling alle raadsleden via hun e-mailadres een unieke inlogcode te 

sturen waarmee zij toegang konden krijgen tot de internetenquête. Het is echter niet in alle 

gevallen gelukt deze e-mailadressen te verkrijgen. Vandaar dat de enquête vervolgens op twee 

manieren onder de raadsleden is verspreid.  
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De 979 raadsleden van wie een e-mailadres voorhanden was, zijn direct door het ITS benaderd 

met de vraag of zij wilden meewerken aan het onderzoek. Deze raadsleden hebben van ITS een 

unieke inlogcode gekregen waarmee zij toegang hadden tot de enquête. Een voordeel van deze 

unieke inlogcode is dat de raadsleden de enquête niet in één keer hoefden in te vullen. Wanneer 

zij tussentijds stopten dan konden zij op een later moment via deze unieke inlogcode direct 

verder gaan op het punt waar zij eerder opgehouden waren.  

Voor de instellingen, respectievelijk de raden waar de e-mailadressen van individuele raadsle-

den niet beschikbaar waren, zijn de ambtelijk secretarissen benaderd met het verzoek het 

monitoronderzoek onder de raadsleden bekend te maken en hen een link door te sturen waarmee 

zij toegang konden krijgen tot de enquête. Deze raadsleden hadden dus niet via een unieke 

inlogcode maar via een algemene link toegang tot de enquête. Wanneer deze raadsleden tussen-

tijds stopten met het invullen van de enquête dan moesten zij daarna weer helemaal van voren af 

aan beginnen. 

 

Respons en representativiteit 

 

In totaal had het ITS van 979 raadsleden een e-mailadres. Van deze groep van 979 hebben er, in 

een deel van de gevallen na een keer of vaker een herinneringsmail van ITS te hebben ontvan-

gen, 463 aan het onderzoek meegedaan. Daarmee is de respons in deze groep 47 procent. Niet al 

deze 463 hebben de enquête volledig ingevuld. Van deze 463 raadsleden heeft bijna 80 procent 

alle vragen beantwoord, 5 procent heeft meer dan de helft van de vragenlijst ingevuld en 15 

procent heeft hooguit de helft van de vragen beantwoord.  

 

Een belangrijke vraag is uiteraard of de non-respons, dus de 516 raadsleden die de enquête niet 

hebben ingevuld, anders over de medezeggenschap in hun instelling denken dan de 463 raadsle-

den die de enquête wél, geheel of gedeeltelijk, hebben ingevuld. Om hier zicht op te krijgen 

heeft ITS aan de 516 raadsleden, die de enquête niet hebben ingevuld (de non-respons), vervol-

gens het verzoek gedaan om mee te werken aan een zeer korte internetenquête bestaande uit de 

volgende 4 kernvragen: 

- Heeft uw raad (in voldoende mate) de beschikking over de volgende faciliteiten: eigen 

budget, ambtelijk secretaris, scholingsmogelijkheden, juridische ondersteuning, notulist? 

- Hoe tevreden bent u met het functioneren van de raad? 

- Hoeveel invloed heeft uw raad in het algemeen op de gang van zaken in uw instelling? 

- Hoe tevreden bent u over het functioneren van de huidige bestuurder als overlegpartner van 

de raad? 

 

Van de 516 hebben er 125 deze korte enquête met 4 kernvragen beantwoord. Er blijken nauwe-

lijks verschillen, en al helemaal geen significante verschillen, te zijn in de beantwoording van de 

kernvragen van het onderzoek tussen deze 125 raadsleden en de 463 raadsleden die de oor-

spronkelijke enquête geheel of gedeeltelijk hebben ingevuld (zie verder bijlage 1). 
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Tabel 1.1 – Reden waarom men eerder niet de volledige enquête heeft ingevuld, in percentages 

(n=125)* 

 % 

geen tijd 63 

de vragenlijst is te lang 16 

ik zit nog maar kort in de raad 17 

geen interesse in het onderwerp 3 

ik weet niets van het onderwerp - 

ik heb er geen belang bij 3 

geen vertrouwen in anonimiteit 2 

enquête is niet beschikbaar in het Engels 1 

de vragenlijst is niet geschikt voor mijn situatie 2 

de vragenlijst is niet van toepassing (ik ben geen raadslid) 3 

anders (zie verder bijlage 1) 18 

geen antwoord op deze vraag 5 

* Meerdere antwoorden mogelijk 

 

 

Theoretisch bestaat de mogelijkheid dat de 391 raadsleden die ook niet hebben meegedaan aan 

de korte enquête met de 4 kernvragen er wél anders over denken. Kijken we naar de redenen die 

de 125 raadsleden aangeven waarom ze eerder niet de oorspronkelijke enquête hebben ingevuld, 

dan is het niet erg waarschijnlijk dat de non respons vertekenende effecten heeft. Meestal geeft 

men namelijk aan dat men geen tijd had om een (lange) vragenlijst in te vullen (zie tabel 1.1).  

 

We hebben dus geen aanwijzingen gevonden dat de non-respons bij de 979 raadsleden, die 

direct door ITS zijn benaderd, van invloed is op de onderzoeksuitkomsten. 

 

Naast de 463 direct door ITS benaderde raadsleden hebben ook nog 738 indirect, namelijk via 

de ambtelijk secretaris, uitgenodigde raadsleden aan het monitoronderzoek meegedaan. Van 

deze 738 raadsleden heeft 65 procent alle vragen beantwoord, terwijl 30 procent hooguit de 

helft van de vragen heeft beantwoord. Van deze 738 via de ambtelijk secretaris benaderde 

raadsleden zijn er dus duidelijk meer tussentijds afgehaakt dan het geval is bij de 463 direct 

door ITS benaderde raadsleden. Waarschijnlijk speelt hierbij een rol dat de direct door het ITS 

benaderde raadsleden na een tussentijdse stop via hun unieke inlogcode verder konden gaan met 

invullen waar zij eerder opgehouden waren, terwijl de 738 via de ambtelijk secretaris benaderde 

raadsleden dan weer helemaal van voren af aan moesten beginnen. 

 

Naast de 463 direct door ITS benaderde raadsleden hebben ook nog 738 indirect, namelijk via 

de ambtelijk secretaris, uitgenodigde raadsleden aan het monitoronderzoek meegedaan. Van 

deze 738 raadsleden heeft 65 procent alle vragen beantwoord, terwijl 30 procent hooguit de 

helft van de vragen heeft beantwoord. Van deze 738 via de ambtelijk secretaris benaderde 

raadsleden zijn er dus duidelijk meer tussentijds afgehaakt dan het geval is bij de 463 direct 

door ITS benaderde raadsleden. Waarschijnlijk speelt hierbij een rol dat de direct door het ITS 

benaderde raadsleden na een tussentijdse stop via hun unieke inlogcode verder konden gaan met 

invullen waar zij eerder opgehouden waren, terwijl de 738 via de ambtelijk secretaris benaderde 

raadsleden dan weer helemaal van voren af aan moesten beginnen. 
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Hoeveel raadsleden via de ambtelijk secretarissen benaderd zijn, weten we niet. Sommige, maar 

lang niet alle, ambtelijk secretarissen hebben doorgegeven hoeveel raadsleden zij voor dit 

onderzoek benaderd hebben. Dit impliceert dat we geen zicht hebben op het responspercentage 

in deze groep. En het betekent tevens dat we in dit geval geen mogelijkheden hadden om een 

non respons analyse uit te voeren. 

 

Wél hebben we getoetst of de 738 raadsleden die via de ambtelijk secretaris aan het onderzoek 

hebben meegewerkt, anders denken over de medezeggenschap in hun instelling dan de 463 

raadsleden die direct door het ITS zijn benaderd. Dit blijkt niet het geval te zijn (zie voor meer 

informatie bijlage 1).  

 

We hebben dus geen aanwijzingen gevonden dat de non respons of de verschillende manieren 

waarop de raadsleden voor dit onderzoek zijn benaderd, van invloed zijn op de onderzoeksuit-

komsten. We gaan er daarom van uit dat het onderzoek een goede weergave is van hoe raadsle-

den in het hoger onderwijs denken over medezeggenschap. 

 

 

1.4 Schets van de medezeggenschapsraden en de raadsleden in het hoger onderwijs 

 

Ongeveer evenveel personeelsleden als studentleden geënquêteerd 

 

Onder de geënquêteerde raadsleden zijn zowel de personeelsleden (54%) als de studentleden 

(46%) goed vertegenwoordigd. Dat gaat ook op voor beide soorten instellingen van het hoger 

onderwijs: van de geënquêteerde raadsleden is 57 procent als personeelslid of student verbonden 

aan een hogeschool en 43 procent aan een universiteit. 

 

Ruim de helft van de raadsleden is in 2014 of 2015 toegetreden tot de raad 

 

Ruim de helft van de geënquêteerden is nog niet zo lang geleden, in 2014 (44%) of in 2015 

(11%), lid geworden van de raad. Bij de studentleden is dit veel vaker (81%) het geval dan bij 

de personeelsleden (33%). Dit verschil ligt ook voor de hand aangezien de studentleden meestal 

voor een zittingsperiode van één jaar worden geïnstalleerd. Van de personeelsleden is een derde 

al in 2011 of eerder lid geworden van de raad. Bij de studentleden komt dit met 2 procent 

weinig voor. 

 

 



13 

 

Tabel 1.2 – Positie/functie in de raad en duur van het lidmaatschap, in percentages 

 personeel student totaal 

Personeelslid of studentlid    

personeelslid 100  54% 

studentlid  100 46% 

 100%=618 100%=520 100%=1.138 

    

Functie in de raad    

voorzitter 17 8 13 

secretaris 8 5 6 

ander lid van het dagelijks bestuur 7 11 9 

gewoon lid 63 64 63 

anders 6 12 9 

 100%=618 100%=520 100%=1.138 

    

In raad gekomen in:    

2015 6 16 11 

tweede helft 2014 18 54 35 

eerste helft 2014 9 11 10 

2013 20 13 17 

2012 12 4 8 

2011 of eerder 34 2 19 

 100%=618 100%=520 100%=1.138 

 

 

Ruim een kwart van de geënquêteerde raadsleden maakt deel uit van het dagelijks bestuur van 

hun medezeggenschapsraad. De rest is gewoon lid. 

 

Gedeelde stelsel van medezeggenschap vooralsnog vrijwel alleen in universiteiten 

 

Ruim driekwart van de raadsleden valt onder het stelsel van de ongedeelde medezeggenschap, 

dat wil zeggen dat zij in een situatie zitten waarin personeel en studenten een gezamenlijke raad 

vormen. De rest maakt onderdeel uit van een ondernemingsraad waarin alleen personeelsleden 

zitten (12%) of van een studentenraad met alleen studenten (9%). In de hogescholen is tot nog 

toe vrijwel uitsluitend sprake van ongedeelde medezeggenschap. Van de geënquêteerde raadsle-

den uit hogescholen maakt namelijk 93 procent deel uit van een gezamenlijke raad van perso-

neelsleden en studenten. Bij de universiteiten is dit met 58 procent minder vaak het geval. Hier 

geeft een flink deel van de raadsleden aan dat zij in een ondernemingsraad (21%) of een studen-

tenraad (19%) zitten. Een klein deel van de raadsleden (1%) weet niet welk stelsel in hun geval 

van toepassing is. 

 

Centrale raden hebben gemiddeld bijna 17 zetels en decentrale raden ruim 10 

 

Ruim de helft van de geënquêteerden (57%) maakt deel uit van een decentrale raad. De andere 

43 procent zit in een centrale raad. 
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Tabel 1.3 – Kenmerken van de medezeggenschapsraden waarin de geënquêteerde raadsleden 

functioneren, in percentages 

Gedeeld of ongedeeld stelsel   

ongedeeld stelsel (personeelsleden en studenten) 78 

gedeeld stelsel (alleen personeelsleden) 12 

gedeeld stelsel (alleen studenten) 9 

geen antwoord 1 

 100%=1.165* 

  

Centrale of decentrale raad  

centraal 43 

decentraal 57 

 100%=1.157* 

  

Omvang raad  

t/m 9 zetels 29 

10 t/m 15 zetels 37 

meer dan 15 zetels 34 

 100%=1.127* 

  

Gemiddeld aantal zetels 13,2 

  

Onbezette/vacante zetels  

ja 29 

nee 71 

 100%=1.104* 

Aantal vacante zetels**  

1 45 

2 25 

3 of meer 31 

 100%=315 

  

Gemiddeld** 2,4 

* Het totaal aantal raadsleden in deze tabel varieert omdat niet alle raadsleden de enquête volledig hebben ingevuld. 

** Alleen gevraagd/berekend als er vacante zetels zijn 

 

 

De omvang van de raden waarin de geënquêteerden functioneren, varieert. Ruim een kwart van 

de raadsleden (29%) functioneert in een raad met hooguit 9 zetels, 37 procent in een raad met 

10-15 zetels en 34 procent in een raad met meer dan 15 zetels. 

 

Niet altijd voldoende kandidaten en niet alle zetels bezet 

 

Ruim een kwart van de raadsleden (29%) geeft aan dat in hun raad een of meer zetels onbezet 

zijn. Gemiddeld melden de desbetreffende raadsleden 2,4 vacante zetels. Raadsleden uit hoge-

scholen melden vaker (36%) vacante zetels in hun raad dan raadsleden van universiteiten (20%). 

Ook worden vaker vacante zetels gemeld door raadsleden uit grote (meer dan 15 zetels) en 

middelgrote (10-15 zetels) dan door raadsleden uit kleine (hooguit 9 zetels) raden (respectieve-
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lijk 32, 33 en 20% van de raadsleden). Op dit punt komt geen verschil naar voren tussen raad-

sleden uit centrale en uit decentrale raden. 

Tabel 1.4 – Situatie bij laatste raadsverkiezingen, in percentages 

Situatie laatste raadsverkiezing  

meer kandidaten dan zetels (verkiezingen) 62 

precies evenveel kandidaten als zetels (verkiezingen niet nodig) 20 

minder kandidaten dan zetels (verkiezingen niet mogelijk) 12 

weet niet/geen antwoord 6 

 100%=1.115 

  

Opkomstpercentage*  

t/m 20% 30 

21 t/m 30% 32 

31 t/m 40% 21 

41% en hoger 17 

 100%=240 

  

Gemiddeld opkomstpercentage* 28,5 

* Bij verkiezingen weten lang niet alle raadsleden het opkomstpercentage. Van de raadsleden geven er bijna 700 aan 

dat er bij de laatste verkiezingen meer kandidaten dan zetels waren. Van deze 700 raadsleden weten 240 nog wat 

het opkomstpercentage bij deze laatste verkiezingen was. 

 

 

Niet in alle gevallen was er bij de laatste raadsverkiezing sprake van de situatie dat er meer 

kandidaten dan zetels waren. Dit laatste was volgens 62 procent van de raadsleden bij hen het 

geval.  

In de andere gevallen waren er volgens de raadsleden precies evenveel kandidaten als zetels 

(20%) of minder kandidaten dan zetels (12%). De overige 6 procent van de raadsleden weet niet 

(meer) welke situatie van toepassing was bij de laatste verkiezingen. 

 

Lang niet alle raadsleden weten nog wat het opkomstpercentage bij de laatste verkiezingen was. 

Bij de raadsleden die dit (nog) wel weten, varieerde dit van minder dan 5 procent opkomst 

(11%) tot meer dan 50 procent opkomst (8%). De gemiddelde opkomst lag volgens de geënquê-

teerde raadsleden op 29 procent. Er komt op dit punt geen verschil naar voren tussen centrale en 

decentrale raden en ook niet tussen kleine en grote raden. Wel is er een verschil tussen hoge-

scholen en universiteiten (gemiddelde opkomst van respectievelijk 21 en 33%). 

 

 

1.5 Conclusies  

 

Aan deze eerste meting van de medezeggenschapsmonitor hebben circa 1.200 raadsleden 

meegewerkt, afkomstig uit hbo- en universiteiten, centrale en decentrale raden, personeel- en 

studentengeleding. Deze raadsleden hebben een internetenquête ingevuld, met vragen over 

tijdsbesteding aan raadwerk, faciliteiten voor medezeggenschap, overleg en contacten met de 

bestuurder, de bestuurscultuur rond medezeggenschap, tevredenheid met het functioneren van 

de medezeggenschap. Niet alle raadsleden hebben de enquête volledig ingevuld. Dit impliceert 

dat het aantal raadsleden niet bij elk onderwerp hetzelfde is, maar enigszins varieert. 
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2 Tijdsbesteding aan medezeggenschap 
 

 

 

 

In dit hoofdstuk staat de tijdsbesteding aan het medezeggenschapswerk centraal. Om hoeveel 

tijd gaat het? Zijn hier afspraken over gemaakt? Worden de raadsleden hiervoor op een of 

andere manier gecompenseerd, bijvoorbeeld in hun reguliere functie (personeelsleden), in hun 

studie (studentleden), of anderszins. En hoe tevreden zijn de raadsleden over de compensatie? 

 

 

2.1 Formele regeling voor tijdsbesteding 

 

Personeelsleden melden vaker dan studentleden formele afspraken over tijdsbesteding voor het 

medezeggenschapswerk 

 

Van de geënquêteerde personeelsleden geeft 72 procent aan dat er in hun instelling een formele 

regeling voor tijdsbesteding aan raadswerk bestaat (zie tabel 2.1). Bij de geënquêteerde student-

leden gaat dit op voor 42 procent. Bij studentleden komt het vaker dan bij personeelsleden voor 

dat zij niet weten of er sprake is van formele afspraken op dit punt. Studentleden zijn in het 

algemeen korter actief in de medezeggenschap (zie tabel 1.2) en daardoor mogelijk minder goed 

op de hoogte van de formele regelingen dan personeelsleden.  

 

Formele afspraken over de tijdsbesteding worden beduidend vaker gemeld door raadsleden uit 

grote, respectievelijk centrale raden dan door leden van kleine, respectievelijk decentrale raden. 

Dergelijke afspraken worden bovendien vaker gemeld door raadsleden uit hogescholen dan door 

raadsleden uit universiteiten (zie figuur 2.2). 

 

 

Tabel 2.1 – Kennis van formele regeling voor tijdbesteding van raadsleden, gespecificeerd naar 

respectievelijk personeelsleden en studentleden (percentages) 

 personeelsleden studentleden totaal 

formele regeling, schriftelijk vastgelegd 68 34 53 

formele regeling, mondeling afgesproken 4 8 6 

geen formele regeling aanwezig 13 32 22 

weet niet of er formele regeling is 14 25 19 

 100%=563 100%=464 100%=1.027 
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Figuur 2.2 – Kennis van formele regeling voor tijdsbesteding, naar achtergrondkenmerken van 

de raadsleden* 
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* Alleen significante verschillen tussen categorieën raadsleden worden weergegeven. Tussen raadsleden van 

centrale en van decentrale raden bestaan op dit punt geen significante verschillen. Daarom zijn de desbetreffende 

cijfers niet vermeld in figuur 2.2. 

 

 

Nogal eens meer tijd nodig dan afgesproken is 

 

Niet voor alle raadsleden – zie tabel 2.1 – gaat op dat er een formele regeling is voor het aantal 

uren dat zij aan hun medezeggenschapswerk kunnen besteden. Dit gaat namelijk op voor 601 

raadsleden. Van deze 601 weten er 502 ook hoeveel uren zijn afgesproken, namelijk: 

0-2 uur per week 23% van de 502 

3-4 uur per week 33% van de 502 

5-8 uur per week 31% van de 502 

meer dan 8 uur per week 13% van de 502 

 

Bij deze 502 raadsleden blijken gemiddeld 6,5 uren per week voor het medezeggenschapswerk 

te zijn afgesproken. Het gemiddeld aantal afgesproken uren per week is bij de studentleden 10,5 

en bij de personeelsleden 4,9. Ook is er een duidelijk verschil tussen raadsleden van centrale 

(gemiddeld 8,9 uur per week) en van decentrale (gemiddeld 4,3) raden, evenals tussen raadsle-

den van universiteiten (gemiddeld 9,6) en van hogescholen (gemiddeld 4,9). 

 

Zoals gezegd is door 502 raadsleden informatie gegeven over het aantal uren per week dat voor 

het medezeggenschapswerk is afgesproken. Alleen voor deze 502 raadsleden is het mogelijk een 

vergelijking te maken van het aantal afgesproken uren, het aantal bestede uren en het volgens 

deze raadsleden benodigde aantal uren. Tabel 2.3 brengt deze vergelijking voor de desbetreffen-

de raadsleden in beeld. 
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De cijfers in tabel 2.3 laten zien dat wat formeel over tijdsbesteding is geregeld niet altijd 

toereikend is om het raadswerk feitelijk te kunnen doen, en zeker niet om het zo te kunnen doen 

als in de ogen van de raadsleden zelf eigenlijk nodig zou zijn. De desbetreffende 502 raadsleden 

stellen dat gemiddeld 6,5 uur per week voor het raadswerk is afgesproken, terwijl ze er feitelijk 

7,9 uur aan besteden en ze er eigenlijk 9,1 uur voor nodig zouden hebben.  

 

 

Tabel 2.3 – Afgesproken uren, bestede uren en benodigde uren (gemiddelden) 

 Leden mèt formele afspraak over aantal medezeggenschapsuren per week* 

 personeelsleden studentleden totaal 

aantal afgesproken medezeggenschaps-

uren per week (gemiddeld) 

4,9 10,5 6,5 

aantal bestede medezeggenschapsuren  

per week (gemiddeld) 

6,0 12,9 7,9 

aantal benodigde medezeggenschapsuren  

per week (gemiddeld) 

7,0 14,3 9,1 

* In deze tabel zijn alleen gegevens verwerkt die zijn verstrekt door de 502 raadsleden, die op de hoogte zijn van het 

aantal uren dat voor hun medezeggenschapswerk beschikbaar is. 

 

 

Studentleden besteden meer tijd aan medezeggenschapswerk dan personeelsleden 

 

Tabel 2.3 laat verder zien dat er duidelijke verschillen qua tijdsbesteding zijn tussen personeels-

leden en studentleden. Dat geldt zowel voor het afgesproken, het feitelijk bestede en het eigen-

lijk benodigde aantal uren per week. Studentleden steken meer uren in het raadswerk dan 

personeelsleden. 

 

 

Tabel 2.4 – Uren per week besteed en nodig (percentages en gemiddelde) 

 0-2 uur 3-4 uur 5-8 uur 9 of meer uur totaal gemiddeld 

uren per week besteed 29 25 26 21 100%=918 7,3 

uren per week nodig 23 23 28 26 100%=857 8,4 

 

 

Tabel 2.4 brengt opnieuw het aantal bestede en benodigde uren in beeld, nu inclusief de raad-

sleden die aangeven dat er volgens hen geen sprake is van een formele regeling voor tijdsbeste-

ding van het raadswerk. Zowel het gemiddeld aantal bestede als het gemiddeld aantal benodigde 

uren in tabel 2.4 is lager dan in tabel 2.3. Dat komt omdat voor grote, respectievelijk centrale 

raden vaker sprake is van een formele regeling wat betreft het aantal uren dat voor het mede-

zeggenschapswerk beschikbaar is dan voor kleine, respectievelijk decentrale raden. En zoals te 

verwachten is: hoe groter de raad des te meer uren per week worden aan het medezeggen-

schapswerk besteed. Raadswerk op het centrale niveau vergt beduidend meer tijd dan op het 

decentrale niveau (zie figuur 2.5). 
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Verder komt naar voren – zie figuur 2.5 - dat raadsleden van universiteiten meer tijd aan het 

raadswerk besteden dan raadsleden van hogescholen. Zoals te verwachten is, speelt op dit punt 

ook de omvang van de raad een rol. 

 

Figuur 2.5 – Tijdsbesteding voor raadswerk, naar achtergrondkenmerken van de raadsleden 

(gemiddelden) 
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Figuur 2.5 laat dus zien dat studentleden meer tijd besteden aan het medezeggenschapswerk dan 

personeelsleden. In tabel 2.6 komt echter naar voren dat dit niet algemeen opgaat, maar alleen 

opgaat binnen universiteiten. Binnen universiteiten geldt namelijk zowel voor centrale als voor 

decentrale raden dat studentleden meer tijd aan het raadswerk besteden dan personeelsleden. 

Binnen de hogescholen zijn er veel minder verschillen in tijdsbesteding tussen studentleden en 

personeelsleden. Hier geldt zowel binnen centrale als binnen decentrale raden dat de tijdsbeste-

ding van studentleden en personeelsleden niet veel van elkaar verschilt. Met name studentleden 

van centrale raden van universiteiten besteden vaak veel tijd aan het medezeggenschapswerk. 

Van hen besteedt ruim driekwart (78%) meer dan één dag per week aan het raadswerk. 

 

 

Tabel 2.6 – Tijdsbesteding aan het medezeggenschapswerk, naar respectievelijk soort onder-

wijsinstelling, niveau van de raad en geleding van de raadsleden, percentages 

 universiteit hogeschool  

 centraal decentraal centraal decentraal totaal 

 pers. stud. pers. stud. pers. stud. pers. stud.  

Tijdsbesteding per week          

0-2 uur 11 5 67 25 13 18 34 41 29 

3-4 uur 10 5 23 26 22 25 38 35 26 

5-8 uur 38 12 7 33 44 28 25 18 26 

meer dan 8 uur 42 78 3 17 22 29 3 6 21 

totaal 100%=72 100%=81 100%=135 100%=129 100%=125 100%=120 100%=176 100%=80 100%=918 

 

 

Twee derde van de personeelsleden steken eigen tijd in medezeggenschapswerk 
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Veel personeelsleden blijken het raadswerk niet rond te krijgen in hun reguliere werktijd. Een 

duidelijke meerderheid van de personeelsleden laat weten het medezeggenschapswerk voor een 

deel (65%), en soms zelfs volledig (4%), in eigen tijd te doen. Personeelsleden van grote, 

respectievelijk centrale raden doen zaken vaker ook in eigen tijd dan personeelsleden van 

kleinere of decentrale raden. Tussen personeelsleden van hogescholen en van universiteiten is er 

op dit punt geen verschil.  

 

 

Tabel 2.7 – Raadswerk in werktijd en in eigen tijd, naar aantal zetels in de raad (alleen perso-

neelsleden) 

 minder dan 9 zetels 10-15 zetels 16 of meer zetels totaal 

tijdens werktijd 45 35 15 31 

tijdens eigen tijd en werktijd 54 61 79 65 

tijdens eigen tijd 1 4 5 4 

 100%= 166 100%= 190 100%= 197 100%= 553 

 

 

2.2 Afspraken over combinatie van raadswerk en regulier werk 

 

Meestal afspraak dat raadswerk regulier werk is 

 

Voor personeelsleden geldt meestal dat zij het werk voor de raad moeten combineren met hun 

reguliere werk. We hebben al gezien dat minder dan een derde van de personeelsleden aangeeft 

het medezeggenschapswerk in de reguliere werktijd te kunnen doen. Tabel 2.8 laat zien dat 

betrekkelijk weinig raadsleden, namelijk 11 procent, melding maken van afspraken over 

financiële compensatie voor uren die buiten werktijd besteed worden aan het raadswerk. Tabel 

2.8 laat tevens zien dat volgens een meerderheid van de raadsleden (64%) de afspraak is ge-

maakt dat raadswerk als regulier werk wordt beschouwd. Er is wat dit betreft geen verschil 

tussen leden van grote en van kleine raden, steeds is twee derde deel van de raadsleden van 

mening dat deze afspraak is gemaakt. Wel speelt de soort instelling nog een rol: raadsleden uit 

hogescholen maken vaker (72%) melding van deze afspraak dan raadsleden uit universiteiten 

(53%). 

 

Maar deze afspraak is niet altijd in concrete maatregelen vertaald 

 

Zoals gezegd is volgens 64 procent van de raadsleden afgesproken dat raadswerk regulier werk 

is. Tegelijk laat tabel 2.8 zien dat deze afspraak niet in alle gevallen vertaald is in concrete 

maatregelen om dit te realiseren. Dit is namelijk volgens 39 procent van de raadsleden het 

geval. De raadsleden uit grote, respectievelijk centrale raden maken hier niet vaker melding van 

dan de raadsleden uit kleine, respectievelijk decentrale raden. Ook is er op dit punt geen verschil 

tussen raadsleden van hogescholen en raadsleden van universiteiten. 
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Tabel 2.8 – Afspraken over raadswerk (alleen gevraagd aan personeelsleden) * 

 % 

afspraak over hoeveelheid tijd die beschikbaar is voor raadswerk 72 

afspraak dat raadswerk als regulier werk wordt erkend 64 

afspraak over hoe raadsleden in staat worden gesteld om raadswerk te combineren met reguliere 

functie 

39 

afspraak over financiële compensatie voor uren die buiten werktijd besteed worden aan het 

raadswerk 

11 

andere afspraak 3 

geen van deze afspraken 7 

weet niet 7 

 100%=566 

* De 566 raadsleden konden bij deze vraag meer dan één antwoord geven. Vandaar dat de percentages opgeteld 

boven de 100% uitkomen. 

 

 

De afspraak dat raadswerk regulier werk is, wordt vooralsnog dus niet in alle gevallen vertaald 

in concrete maatregelen om dit te effectueren. Tabel 2.9 laat zien dat, voor zoverre dit al wel het 

geval is, het in verreweg de meeste gevallen gaat om verlichting of vermindering van taken in 

de reguliere functie voor één of meer raadsleden. Uitbreiding van de arbeidsduur of van de 

formatie komt veel minder vaak voor.  

 

 

Tabel 2.9 – Maatregelen om combinatie raadswerk en reguliere functie mogelijk te maken* 

 % 

verlichting/vermindering van taken in reguliere functie voor één of meer raadsleden 67 

vervanger/vervanging bij bepaalde taak/taken uit reguliere functie voor één of meer raadsleden 25 

tijdelijke uitbreiding van de formatie van één of meer afdelingen die raadslid/raadsleden leveren 14 

tijdelijke uitbreiding van de arbeidsduur bij één of meer raadsleden 16 

anders  14 

weet niet 9 

 100%=221 

* Alleen gevraagd aan de 221 personeelsleden die aangaven dat er afspraken zijn gemaakt over het combineren van 

het raadswerk met de reguliere functie. De raadsleden konden hierbij meer dan één antwoord geven 

 

 

En de desbetreffende maatregelen worden bovendien niet steeds goed nageleefd 

 

Zoals uit tabel 2.10 blijkt worden de gemaakte afspraken in de meeste gevallen goed nageko-

men. Een derde (afspraak over taakverlichting), respectievelijk ruim een derde (afspraak over 

vervanging) van de desbetreffende raadsleden vindt dat de gemaakte afspraken enigszins 

worden nageleefd. Volgens de raadsleden speelt de omvang van de raad geen rol bij de naleving 

van dit soort afspraken. Wel is er volgens hen een verschil naar de soort instelling waarin de 

raad functioneert: in hogescholen worden de afspraken vaker goed nageleefd dan in universitei-

ten. Dat geldt met name voor afspraken over vervanging van reguliere taken door andere 

personen. Raadsleden uit hogescholen zijn vaker (66%) van mening dat deze afspraak goed 

wordt nageleefd dan raadsleden uit universiteiten (35%).  
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Tabel 2.10 – Naleving van afspraken over combinatie raadswerk en reguliere functie*  

 % 

Afspraak over verlichting/vermindering van taken in de reguliere functie nageleefd?  

ja, goed 64 

enigszins 32 

nee (nauwelijks) 2 

weet niet 1 

 100%=149 

  

Afspraak over vervanging bij bepaalde taak/taken uit de reguliere functie nageleefd?  

ja, goed 55 

enigszins 33 

nee (nauwelijks) 5 

weet niet 7 

 100%=55 

* Alleen gevraagd aan personeelsleden die melding maken van de desbetreffende afspraak 

 
 

2.3 Afspraken over studiecompensatie 

 

Ruim de helft van studentleden heeft geen studie compensatie 

 

Voor studentleden geldt dat zij het raadswerk met hun studie moeten combineren of in de studie 

moeten inpassen. Vraag in hun geval is of er vanuit de instelling afspraken over een of andere 

vorm van studiecompensatie zijn gemaakt. Kunnen ze bijvoorbeeld uitstel of vrijstelling van 

bepaalde studieonderdelen krijgen? 

 

Een meerderheid van de studentleden (60%) laat weten dat er in hun geval geen studiecompen-

satie voor het raadswerk wordt gegeven en dat is vaker het geval bij studenten van hogescholen 

(72%) dan bij die van universiteiten (48%) zoals tabel 2.11 laat zien. 
 
 
Tabel 2.11 – Studiecompensatie voor werkzaamheden als raadslid (alleen gevraagd aan 

studentleden)* 

 raadsleden uit  

hogescholen 

raadsleden uit 

universiteiten 

totaal 

ja, bestuursmaanden 4 40 22 

ja, vrijstellingen 4 3 4 

ja, studiepunten 9 1 5 

ja, anders** 11 7 9 

nee, geen compensatie 72 48 60 

weet niet 2 3 3 

 100%=231 100%=219 100%=450 

* Meerdere antwoorden mogelijk. Raadsleden konden dus een combinatie van ‘ja-antwoorden’ geven en dit is ook 

– in beperkte mate – gebeurd. In totaal is door 37 procent van de 450 studentleden een of meer ‘ja-antwoorden’ 

genoemd. Dit is het geval bij 49 procent van de studentleden van universiteiten en bij 26 procent van de student-

leden van hogescholen. 

** De desbetreffende studentleden geven vaak aan dat er soepel/flexibel omgegaan wordt met hun studieprogramma 

(lessen in een andere klas kunnen volgen, langer over de studie mogen doen, mogelijkheid tot verplaatsen van 

tentamens). 
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Bij 37 procent van de studentleden is er wel sprake van studiecompensatie in verband met het 

raadswerk en dan gaat het meestentijds om compensatie in de vorm van bestuursmaanden. 

Vrijstellingen van vakken/tentamens, of studiepunten voor raadswerk worden door weinig 

studentleden genoemd. Figuur 2.12 laat zien dat compensatie via bestuursmaanden vrijwel 

alleen voor komt in universiteiten en dat het daar vrijwel even vaak voor komt bij studentleden 

van centrale als van decentrale raden. In hogescholen worden studentleden vaker dan dit het 

geval is bij universiteiten via studiepunten gecompenseerd. Ook daar gaat op dat dit vrijwel 

even vaak voorkomt bij studentleden van centrale als van decentrale raden. 

 

 

Figuur 2.12 – Studiecompensatie, naar soort instelling en niveau van de raad 
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Twee derde deel van de studentleden tevreden over de studiecompensatie die zij krijgen 

 

Aan de studentleden die studiecompensatie krijgen voor het raadswerk dat zij verrichten, is 

gevraagd of zij tevreden zijn over die compensatie. Meestal (63%) is dat het geval. Nog eens 20 

procent van de studentleden is niet tevreden maar ook niet ontevreden. De resterende studentle-

den (16%) zijn er ontevreden over. Naar verhouding blijken studentleden uit universiteiten 

vaker (23%) ontevreden te zijn over die compensatie dan studentleden van hogescholen (5%). 

 

Volgens de informatie die de studentleden hebben verstrekt is er op deze punten – aard en mate 

van compensatie en tevredenheid hierover – geen verband met de omvang van de raad waarin 

zij functioneren. 
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2.4 Afspraken over financiële vergoeding 

 

Studentleden ontvangen bijna altijd een financiële vergoeding 

 

Bij studentleden is een financiële vergoeding voor het raadswerk vrijwel regel. Van de student-

leden geeft namelijk 93 procent aan dat zij een financiële vergoeding krijgen.  

Voor personeelsleden wordt medezeggenschapswerk meestal als regulier werk beschouwd en 

bij hen is financiële compensatie dan ook eerder uitzondering dan regel. Voor zover personeels-

leden een vergoeding krijgen ligt die bovendien in een meerderheid van de gevallen (60%) 

onder de € 50 per maand, terwijl dit bij de studentleden met 21 procent duidelijk minder vaak 

voorkomt. De gemiddelde bedragen per maand ontlopen elkaar echter nauwelijks. Zowel bij de 

personeelsleden als bij de studentleden is dit € 164 gemiddeld per maand. De variatie in financi-

ele vergoeding voor het raadswerk is bij personeelsleden dus groter dan bij studentleden. Tabel 

2.13 laat dat ook zien. Bij de personeelsleden zitten er meer in de laagste én in de hoogste 

vergoedingsklasse dan bij de studentleden. 

 

Van alle studentleden geeft 7 procent aan dat zij geen financiële vergoeding voor het raadswerk 

ontvangen. Van de desbetreffende 7 procent van de studentleden meldt ruim de helft wel 

studiecompensatie te ontvangen. Van alle geënquêteerde studentleden meldt dus 3 procent dat 

zij geen enkele compensatie voor het raadswerk krijgen. 

 

 

Tabel 2.13 – Financiële vergoeding van het raadswerk bij personeelsleden en bij studentleden 

 personeelsleden studentleden totaal 

Financiële vergoeding voor raadswerk:    

 geen vergoeding 80 7 47 

 wel vergoeding 20 93 53 

totaal 100%=546 100%=455 100%=1.001 

    

    

Bedragen in € per maand*    

 minder dan € 50 per maand 60 21 29 

 € 50 - € 99 4 21 17 

 € 100 - € 199 10 35 30 

 € 200 - € 399 13 16 16 

 € 400 of meer 13 8 9 

totaal 100%=108 100%=425 100%=533 

    

Gemiddeld bedrag in € per maand* 164 164 164 

* Cijfers hebben uitsluitend betrekking op raadsleden mèt financiële vergoeding. 

 

 

In tabel 2.14 wordt opnieuw de financiële vergoeding voor het medezeggenschapswerk in beeld 

gebracht. In deze tabel wordt echter niet alleen een onderscheid gemaakt naar geleding van de 

raadsleden (studentleden versus personeelsleden), maar bovendien ook nog naar soort instelling 

(hogeschool versus universiteit) en naar niveau van de raad (centraal of decentraal). Uiteraard 
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laat deze tabel opnieuw zien dat studentleden vaker een financiële vergoeding voor het mede-

zeggenschapswerk ontvangen dan de personeelsleden. Daarnaast laat deze tabel echter zien dat 

studentleden van centrale raden duidelijk vaker een vergoeding van minimaal 200 euro per 

maand voor hun raadswerk ontvangen dan studentleden van decentrale raden. Daarnaast laat 

deze tabel zien dat het verschil in financiële vergoeding voor het medezeggenschapswerk bij 

studentleden van respectievelijk centrale en decentrale raden binnen de universiteiten veel 

groter is dan bij de hogescholen. 

 

 

Tabel 2.14 – Financiële vergoeding voor het medezeggenschapswerk, naar respectievelijk soort 

onderwijsinstelling, niveau van de raad en geleding van de raadsleden 

 universiteit hogeschool  

 centraal decentraal centraal decentraal totaal 

 pers. stud. pers. stud. pers. stud. pers. stud.  

Financiële vergoeding 

voor het raadswerk: 

         

 geen vergoeding 54 8 71 5 84 6 95 7 47 

 minder dan € 50 per 

maand 

36 6 23 22 1 19 2 27 15 

 € 50 – 99 per maand 0 5 2 32 1 12 0 24 9 

 € 100 – 199 per maand 1 20 2 35 3 38 2 34 16 

 € 200 – 399 per maand 3 36 1 4 7 20 1 5 8 

 € 400 of meer per 

maand 

6 26 1 1 4 5 2 2 5 

totaal 100%=72 100%=86 100%=151 100%=136 100%=129 100%=138 100%=194 100%=95 100%=1.001 

 

 

Vergoeding hangt samen met hoeveelheid medezeggenschapswerk 

 

Een belangrijke achterliggende factor is hier het aantal uren dat aan het medezeggenschapswerk 

wordt besteed. Eerder - zie figuur 2.5 – kwam naar voren dat het aantal uren dat raadsleden 

gemiddeld per week aan medezeggenschapswerk besteden bij centrale raden duidelijk hoger ligt 

dan bij decentrale raden. Daarnaast – zie tabel 2.6 – kwam al naar voren dat studentleden van 

centrale raden in universiteiten duidelijk vaker minimaal één dag per week aan het raadswerk 

besteden dan studentleden van centrale raden in hogescholen. Tabel 2.15 laat de samenhang 

zien tussen tijdsbesteding aan het medezeggenschapswerk en de financiële vergoeding hiervoor. 

Raadsleden die gemiddeld elke week 1-2 uur aan het medezeggenschapswerk besteden, ontvan-

gen meestal hooguit € 50 vergoeding per maand. Raadsleden die gemiddeld elke week meer dan 

een dag aan het medezeggenschapswerk besteden, ontvangen meestal (beduidend) meer dan € 

50 vergoeding per maand. 

 

 



27 

 

Tabel 2.15 – Financiële vergoeding, naar omvang van het raadswerk 

 Tijdsbesteding aan raadswerk 

 1-2 uur per 

week 

3-4 uur per 

week 

5-8 uur per 

week 

meer dan 8 uur 

per week 

totaal 

Financiële vergoeding voor 

raadswerk: 

     

 geen vergoeding 55 52 49 29 47 

 wel vergoeding 45 48 51 71 53 

totaal 100%=264 100%=227 100%=235 100%=195 100%=921 

      

Bedragen in € per maand*      

 minder dan € 50 per maand 48 33 19 9 27 

 € 50 - € 99 24 32 15 2 17 

 € 100 - € 199 21 28 40 32 30 

 € 200 - € 399 6 5 19 32 16 

 € 400 of meer 1 3 7 25 9 

totaal 100%=120 100%=110 100%=120 100%=139 100%=489 

      

Gemiddeld bedrag in € per 

maand* 

71 97 154 308 164 

* Cijfers hebben uitsluitend betrekking op raadsleden mèt financiële vergoeding. 

 

 

Personeelsleden vinden financiële vergoeding meestal niet nodig en studentleden zijn er meestal 

tevreden over 

 

Ruim twee derde deel van de personeelsleden heeft geen financiële vergoeding voor het mede-

zeggenschapswerk en vindt dat ook niet nodig. Van de andere personeelsleden heeft ruim de 

helft wel een financiële vergoeding en is daar tevreden over. De andere helft – 14 procent van 

alle personeelsleden - heeft geen financiële vergoeding voor het medezeggenschapswerk terwijl 

ze dat wel nodig vinden, of ze hebben wel een financiële vergoeding maar zijn daar ontevreden 

over (zie tabel 2.16).  

 

 

Tabel 2.16 – Tevredenheid over financiële vergoeding, uitgesplitst naar personeelsleden en 

studentleden 

 personeelsleden studentleden totaal 

 wel financiële vergoeding en hierover 

tevreden 

17 81 46 

 wel financiële vergoeding, maar daarover 

ontevreden 

4 14 8 

 geen financiële vergoeding, terwijl men dat 

wel nodig vindt 

10 3 7 

 geen financiële vergoeding en men vindt dit 

ook niet nodig 

68 2 39 

totaal 100%=547 100%=450 100%=997 
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Voor de studentleden gaat op dat een duidelijke meerderheid – 81 procent - wel een financiële 

vergoeding ontvangt en daar tevreden over is. De overige studentleden zijn bijna allemaal 

ontevreden over de financiële vergoeding die zij krijgen, of zij krijgen geen financiële vergoe-

ding en vinden dat dit wel zou moeten. 

 

 

2.5 Conclusies 

 

Studentleden besteden dubbel zoveel tijd aan medezeggenschapswerk dan personeelsleden. De 

raadsleden besteden er in de praktijk vaak meer tijd aan dan in de instellingen formeel is 

afgesproken. Dat geldt voor studentleden nog sterker dan voor personeelsleden, en het geldt 

binnen de universiteiten sterker dan binnen de hogescholen. Bij personeelsleden wordt het 

raadswerk vaak als regulier werk erkend. Maar afspraken over de combinatie van regulier werk 

en raadswerk worden niet altijd in concrete maatregelen (bv. taakverlichting) vertaald dan wel 

goed nageleefd. Studenten combineren raadswerk met studie en krijgen daarvoor vrijwel altijd 

een financiële vergoeding. Ruim een derde deel van de studentleden krijgt studiecompensatie in 

de vorm van bestuursmaanden, studiepunten of vrijstellingen. 
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3 Faciliteiten voor medezeggenschap 
 

 

 

 

Raadsleden hoeven niet alles zelf te doen. Ze kunnen ook anderen, van binnen of van buiten de 

eigen instelling, inschakelen om hen bij het raadswerk te ondersteunen. De instellingen kunnen 

dat in meerdere of mindere mate faciliteren, bijvoorbeeld door het secretariaat te verzorgen, 

expertise vanuit de eigen staf ter beschikking te stellen of het mogelijk te maken dat raadsleden 

zich extra voor het raadswerk kunnen scholen.  

 

 

3.1 Overzicht beschikbare faciliteiten 

 

Figuur 3.1 laat zien in welke mate raadsleden over dergelijke faciliteiten kunnen beschikken en 

in welke mate zij tevreden zijn over de faciliteiten die de instellingen bieden. In de volgende 

paragrafen zullen we hier nader op ingaan, afzonderlijk voor elk van deze faciliteiten en voor-

zieningen. 

 

 

Figuur 3.1 – Beschikking over diverse faciliteiten en tevredenheid daarover 
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Geen verschillen tussen raadsleden uit hogescholen en uit universiteiten 

 

In de analyse hebben we ook hier weer gekeken of er verschillen zijn in de beschikbaarheid én 

de beoordeling van deze faciliteiten en voorzieningen tussen raadsleden uit hogescholen en 

raadsleden uit universiteiten. Dat blijkt niet het geval te zijn. 

 



30 

 

Wel verschillen tussen raadsleden uit grote en kleine raden 

 

Wel zijn er bij deze zaken verschillen tussen raadsleden uit grote, respectievelijk centrale raden 

en raadsleden uit kleine, respectievelijk decentrale raden. We zullen deze verschillen in de 

volgende paragrafen laten zien. 

 

 

3.2 Ambtelijke ondersteuning 

 

Driekwart van de ondervraagde raadsleden op centraal niveau geeft aan ambtelijke ondersteu-

ning te ontvangen en vindt deze ondersteuning ook voldoende. Op decentraal niveau heeft een 

derde (wo) tot de helft (hbo)van de raadsleden beschikking over ambtelijke ondersteuning. 

Ongeveer een derde (hbo) tot de helft (wo) van de decentrale raadsleden geeft aan geen ambte-

lijke ondersteuning te ontvangen, maar geeft ook aan dat niet nodig te vinden. 

  

Al met al vindt een op de zes raadsleden (16%) de faciliteiten op dit punt niet toereikend (zie 

figuur 3.1). Raadsleden van centrale raden in universiteiten en raadsleden van decentrale raden 

in hogescholen blijken de beschikbare faciliteiten op dit punt vaker onvoldoende te vinden dan 

de andere raadsleden (zie tabel 3.2). 

 

 

Tabel 3.2 – Raadsleden over ondersteuning door ambtelijk secretaris, naar respectievelijk soort 

onderwijsinstelling, niveau van de raad en geleding van de raadsleden 

 universiteit hogeschool  

 centraal decentraal centraal decentraal totaal 

 pers. stud. pers. stud. pers. stud. pers. stud.  

Ondersteuning door 

ambtelijk secreta-

ris/griffier 

         

 ja, in voldoende mate 74 70 37 38 79 72 55 46 58 

 ja, maar niet voldoen-

de 

21 23 7 3 8 7 6 10 9 

 nee, maar is wel nodig 3 2 9 6 2 4 14 8 7 

 nee, en is ook niet 

nodig 

3 4 46 53 11 16 25 36 26 

totaal 100%=77 100%=90 100%=160 100%=140 100%=138 100%=148 100%=204 100%=100 100%=1.057 

 

 

Vooral, maar niet uitsluitend secretariële en organisatorische ondersteuning 

 

Zoals tabel 3.3 laat zien neemt de ambtelijke ondersteuning in veel gevallen een aantal secreta-

riële en administratieve werkzaamheden voor zijn rekening en vaak ook een aantal organisatori-

sche taken. Maar daar blijft het zeker niet altijd bij. Een derde van de raadsleden geeft aan dat 

de ambtelijk secretaris ook adviezen geeft, en een vijfde van de raadsleden laat weten dat de 

ambtelijk secretaris ook beleidsmatige werkzaamheden voor de raad verricht.  
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Tabel 3.3 – Werkzaamheden ambtelijke secretaris/griffier* 

 % 

secretariële/administratieve werkzaamheden 87 

organisatorische werkzaamheden 73 

adviserende/coachende werkzaamheden 32 

beleidsmatige werkzaamheden 21 

juridische werkzaamheden 16 

andere werkzaamheden 5 

weet niet 7 

 100%=705 

* Alleen gevraagd als de raad beschikt over een ambtelijk secretaris/ambtelijke ondersteuning/griffier. De raadsleden 

konden bij deze vraag meerdere antwoorden geven. 

 

 

Figuur 3.4 – Aard van de ambtelijke ondersteuning, naar achtergrondkenmerken van raads-

leden* 
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* Alleen significante verschillen tussen categorieën raadsleden worden weergegeven. Tussen raadsleden van 

centrale en decentrale raden bestaan op enkele van de in deze figuur weergegeven aspecten (namelijk secretariële-

administratieve werkzaamheden en organisatorische werkzaamheden) geen significante verschillen. Daarom zijn 

de desbetreffende cijfers niet in deze figuur weergegeven. 

 

 

We vinden op deze punten, wat de ambtelijke ondersteuning betreft, geen verschillen tussen 

raadsleden in hogescholen en in universiteiten, noch tussen personeelsleden en studentleden. 

Wel zijn er verschillen tussen leden van centrale en decentrale raden en tussen raden van 

verschillende omvang. Bij de centrale raden en de grote raden houdt het ambtelijk secretariaat 

zich vaker (ook) bezig met beleidsmatige, adviserende en juridische werkzaamheden, terwijl bij 

de decentrale raden en de kleinere raden het accent (nog) meer op secretariële en organisatori-

sche ondersteuning ligt.  
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3.3 Juridische ondersteuning 

 

Een derde van de raadsleden vindt (meer) juridische ondersteuning nodig 

 

De raadsleden zijn minder vaak tevreden over de faciliteiten voor juridische ondersteuning die 

ze hebben. Minder dan de helft van de raadsleden, namelijk 41 procent, zegt dat deze voor hun 

raad voldoende beschikbaar zijn. Een ongeveer even grote groep, namelijk 44 procent, zegt dat 

hun raad er niet over beschikt, waarbij de helft van deze raadsleden vindt dat dit eigenlijk wel 

nodig is. Daarnaast zegt nog eens 14 procent van de raadsleden dat ze wel faciliteiten voor 

juridische ondersteuning hebben, maar dat die niet toereikend zijn. Al met al is een op de drie 

raadsleden op dit punt niet tevreden.  

 

Raadsleden van kleine, respectievelijk decentrale raden zijn vaker dan raadsleden van grote, 

respectievelijk centrale raden van mening dat ze geen juridische ondersteuning hebben én dat dit 

ook niet nodig is. Voor zoverre wèl sprake is van juridische ondersteuning zijn raadsleden van 

kleine, respectievelijk decentrale raden hier, naar verhouding, niet vaker tevreden of ontevreden 

over dan raadsleden van grote, respectievelijk centrale raden. 

 

 

Figuur 3.5 – Juridische ondersteuning, naar achtergrondkenmerken van raadsleden* 
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* Tussen raadsleden van hogescholen en van universiteiten zijn op dit punt geen significante verschillen. Daarom 

zijn de desbetreffende cijfers in deze figuur niet weergegeven. 

 

 

3.4 Eigen budget 

 

Twee derde deel meldt beschikking over een eigen budget 

 

De raadsleden zijn redelijk tevreden met de financiële ondersteuning die de raad krijgt. Ruim de 

helft van alle raadsleden (53%) geeft aan dat hun raad over een eigen budget beschikt en dat ze 
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dit budget ook voldoende vinden. In de gevallen dat de raad geen budget heeft vindt een meer-

derheid van de raadsleden zo’n eigen budget ook niet nodig. Ongeveer een op de vijf raadsleden 

is niet tevreden met deze financiële faciliteit. Zij vinden het budget dat hun raad nu krijgt niet 

toereikend of zij vinden dat hun raad die nu geen budget krijgt wel zo’n budget nodig heeft.  

 

Meeste raadsleden niet op de hoogte van omvang budget 

 

De meeste raadsleden (80%) weten niet welk budget hun raad het afgelopen raadsjaar ter 

beschikking had. De anderen kunnen dat budget wel ongeveer aangeven. In tabel 3.6 staat een 

overzicht van de bedragen die zij noemen, waarbij is gevraagd naar het budget exclusief loon-

kosten van personeel en vacatiegelden van studenten. Figuur 3.7 laat de verschillen tussen 

centrale en decentrale en tussen grotere en kleinere raden zien.  

 

 

Tabel 3.6 – Beschikbaar jaarbudget*, in percentages en gemiddelde 

 % 

t/m 5.000 euro 41 

5.000 – 15.000 euro 31 

meer dan 15.000 euro 28 

 100%=126 

  

Gemiddeld jaarbudget 10.635 

* Alleen gevraagd als de raad beschikt over een eigen budget én indien de raadsleden op de hoogte waren van de 

omvang van dit budget. 

 

 

Figuur 3.7 – Omvang eigen budget in euro, naar achtergrondkenmerken raadsleden* 
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* Alleen significante verschillen tussen categorieën raadsleden worden weergegeven.  
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Slechts een klein deel van de raadsleden is op de hoogte van het beschikbare budget. Het 

gemiddeld jaarbudget bedraagt naar schatting van de desbetreffende raadsleden ruim 10.000 

euro. Zo’n 40 procent geeft aan dat hun raad minder dan 5.000 euro krijgt, zo’n 30 procent laat 

weten dat hun raad meer dan 15.000 euro krijgt. Het gemiddeld budget van de centrale raden en 

van de grote raden is beduidend hoger dan dat van de decentrale en de kleinere raden. Op dit 

punt, het gemiddeld budget van de raden, komt geen verschil naar voren tussen hogescholen en 

universiteiten.  

 

 

3.5 Scholingsmogelijkheden 

 

Bijna een derde deel wil (meer) scholingsmogelijkheden 

 

Bijna twee derde van de raadsleden (64%) is tevreden over hun scholingsmogelijkheden. Bijna 

een kwart (23%) vindt de scholingsmogelijkheden niet voldoende en 7 procent stelt geen 

scholingsmogelijkheden te hebben terwijl die eigenlijk wel nodig zouden zijn. Bijna een op de 

drie raadsleden (30%) is hier dus niet tevreden over. 

 

In dit geval, dus wat de beoordeling van de scholingsfaciliteiten betreft, zijn er geen verschillen 

tussen centrale en decentrale raden en tussen grotere en kleinere raden, zoals bij de andere 

faciliteiten wel het geval is. Wèl is er op dit punt een verschil tussen studentleden en personeels-

leden. De studentleden zijn wat minder tevreden over de scholingsmogelijkheden dan de 

personeelsleden.  

 

 

Figuur 3.8 – Scholingsmogelijkheden voor raadswerk, gespecificeerd naar personeelsleden en 

naar studentleden 
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Ruim de helft van de raadsleden heeft afgelopen jaar scholing t.b.v. het medezeggenschapswerk 

gevolgd 
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Dit verschil tussen studentleden en personeelsleden als het gaat om de tevredenheid over de 

mogelijkheden voor scholing komt niet terug als we kijken naar hun feitelijk scholingsgedrag, 

d.w.z. of men afgelopen jaar daadwerkelijk aan scholing voor het raadswerk heeft deelgenomen. 

Van de raadsleden heeft 56 procent afgelopen jaar dergelijke scholing gevolgd, 44 procent heeft 

dat niet gedaan. Op dit punt is er geen verschil tussen studentleden en personeelsleden (zie tabel 

3.9). Ook is er geen verschil tussen leden van centrale en van decentrale raden. Wel van belang 

is hier de omvang van de raad. Hoe groter de raad, hoe vaker de leden aangeven dat zij in het 

afgelopen jaar scholing voor het raadswerk hebben gevolgd. 

 

 

Tabel 3.9 – In het afgelopen jaar scholing gevolgd ten behoeve van het raadswerk, gespecifi-

ceerd naar personeelsleden en studentleden 

 personeelsleden studentleden totaal 

scholing gevolgd  55 57 56 

geen scholing gevolgd 45 43 44 

 100%=547 100%=448 100%=995 

 

 

Figuur 3.10 – In het afgelopen jaar medezeggenschapsscholing gevolgd, naar omvang van de 

raad waarin de raadsleden functioneren 
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In tabel 3.11 is aangegeven voor welke onderwerpen raadsleden in het afgelopen jaar scholing 

hebben gevolgd. Die scholing blijkt in veel gevallen gericht te zijn op praktische vaardigheden, 

op samenwerken, of op vergaderen en onderhandelen. Scholing op inhoudelijke gebieden, zoals 

financiële en juridische zaken, komt minder voor.  
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Tabel 3.11 – Inhoud van de gevolgde medezeggenschapsscholing*  

 % 

samenwerking/teambuilding  62 

vergadertechniek 52 

strategie en beleid 48 

onderhandelingsvaardigheden 46 

juridische zaken 36 

financiële zaken  35  

andere onderwerpen** 8  

 100%=552 

* Alleen gevraagd aan raadsleden die scholing hebben gevolgd, waarbij de desbetreffende raadsleden meerdere 

antwoorden konden geven 

** Door de desbetreffende raadsleden worden vooral basis- of introductiecursussen medezeggenschap genoemd.  

 

 

We zien wat de onderwerpen van scholing betreft overigens wel verschillen tussen raadsleden: 

- studentleden scholen zich vaker bij in vergadertechniek dan personeelsleden; 

- leden van centrale raden scholen zich vaker bij in samenwerkingsvaardigheden dan leden van 

decentrale raden; 

- raadsleden van universiteiten volgen vaker scholing in onderhandelingsvaardigheden dan 

raadsleden van hogescholen; 

- leden van grote raden scholen zich vaker bij in financiële onderwerpen dan leden van kleine 

raden.  

 

Deze verschillen in cursusinhoud zijn waarschijnlijk verklaarbaar uit de verschillen in achter-

gronden van de raadsleden en de verschillende posities die ze in het overleg binnen de instellin-

gen innemen. Studentleden hebben doorgaans minder bestuurservaring dan personeelsleden, 

vandaar waarschijnlijk hun behoefte aan meer vergadertechniek. Centrale raden zijn vaker breed 

samengesteld en gemengd van samenstelling, vandaar hun behoefte aan training in samenwer-

kingsvaardigheden.  

 

Het ligt voor de hand dat een nadere analyse, waarbij combinatie van de achtergrondkenmerken 

(hbo versus wo, centrale versus decentrale raad, personeel versus student) als uitgangpunt 

worden gehanteerd, meer inzicht kan opleveren in het scholingsgedrag van de raadsleden. Op 

dit moment zijn er onvoldoende gegevens beschikbaar om een dergelijke analyse te kunnen 

uitvoeren. Mogelijk kan een dergelijke analyse wel plaatsvinden in een volgende uitvoering van 

de medezeggenschapsmonitor, aangezien dan van meer raadsleden gegevens over de gevolgde 

medezeggenschapsscholing beschikbaar zullen zijn. 

 

 

3.6 Zeggenschap over eigen scholing  

 

Raadsleden positief over profijt van medezeggenschapsscholing, maar zij benutten zeker niet 

altijd alle mogelijkheden 
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Zoals figuur 3.12 laat zien is scholing een belangrijke faciliteit voor de raadsleden, die in de 

praktijk in hun ogen ook zijn nut bewijst. Driekwart van de raadsleden stelt dat hun raad profijt 

van scholing heeft, en dat geldt voor alle groepen raadsleden, ongeacht of ze in een raad van een 

hogeschool of van een universiteit zitten, respectievelijk in een centrale raad of een decentrale 

raad. Het geldt ook ongeacht of ze als student of als personeelslid in de raad actief zijn.  

 

 

Figuur 3.12 – Opvattingen van raadsleden over medezeggenschapsscholing 
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Tegelijkertijd wordt ook duidelijk dat de mogelijkheden voor scholing in de praktijk niet 

allemaal worden benut. Minder dan een kwart van de raadsleden (23%) laat weten dat in hun 

raad alle beschikbare scholingsdagen ook feitelijk worden gebruikt. Ruim een derde van de 

raadsleden (34%) geeft aan dat dit in hun raad niet het geval is. Vooral leden van kleinere raden 

met hooguit 9 zetels melden vaker dat ze de ruimte voor scholing niet volledig benutten. 

 

Het onbenut laten van beschikbare scholingsdagen komt vaker (79%) voor bij – het vrij kleine 

aantal - raadsleden die niet overtuigd zijn van het rendement van deze scholing dan bij de 

raadsleden die hier wel van overtuigd zijn (32%). Echter, ook in deze laatste categorie raadsle-

den zijn er dus meer (32%) die hun beschikbare scholingsdagen niet of niet allemaal benutten 

dan raadsleden die dit wel doen (28%). 

 

Volgens merendeel van de raadsleden kan hun raad zelf over scholing beslissen 

 

De meeste raadsleden zijn van mening dat hun raad afdoende zeggenschap heeft over de eigen 

scholing. Bijna drie kwart van de raadsleden (73%) stelt dat ze in hun raad zelf over scholing 

kunnen beslissen en dat ze de scholing zelf kunnen organiseren. Circa de helft (47%) geeft aan 

dat hun raad een eigen budget voor scholing heeft. Zo’n eigen budget komt overigens vaker 

voor bij raden van universiteiten dan bij raden van hogescholen en vaker bij centrale raden dan 

bij decentrale raden (zie figuur 3.13). 
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De paradox dat raadsleden in het hoger onderwijs overtuigd zijn van het rendement van mede-

zeggenschapsscholing en tegelijkertijd hun scholingsrechten niet of maar ten dele benutten 

verdient nader aandacht in de volgende uitvoering van deze medezeggenschapsmonitor. 

Figuur 3.13 – Eigen raadsbudget voor scholing, naar achtergrondkenmerken van raadsleden 
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3.7 Conclusies  

 

Raadsleden zijn vaak tevreden over de organisatorische faciliteiten die ze krijgen, in de vorm 

van ambtelijke ondersteuning. De meeste raden hebben een eigen budget. Raadsleden zijn in 

meerderheid ook tevreden over de scholingsmogelijkheden die ze krijgen. Scholingsrechten 

worden echter zeker niet altijd volledig benut. Het minst tevreden zijn de raadsleden over 

juridische ondersteuning. Die wordt relatief vaak als onvoldoende aangemerkt.  
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4 Overleg met de bestuurder 
 

 

 

 

In dit hoofdstuk staat het medezeggenschapsoverleg centraal. Uiteraard komt dan het formeel 

overleg tussen raad en bestuurder – dit overleg wordt meestal aangeduid met de term overleg-

vergadering – aan de orde. Maar daarnaast gaan we ook in op de andere contacten en overleg-

momenten die de raad formeel of informeel onderhoudt, binnen en buiten de instelling. Daar-

naast komt in dit hoofdstuk de voorbereiding van de overlegvergadering aan de orde. Worden 

zaken tijdig geagendeerd, respectievelijk wordt de medezeggenschap vroegtijdig betrokken. 

Ontvangen de raadsleden de stukken op tijd? Krijgt de raad voldoende tijd om hun advies- en 

instemmingsbevoegdheden goed te kunnen uitoefenen? Zijn over dit soort zaken afspraken 

gemaakt, etc.? 

 

 

4.1 Frequentie van het overleg en tevredenheid daarover 

 

Raadsleden zijn van mening dat er voldoende vaak formeel overleg met bestuurder is 

 

Verreweg de meeste raadsleden (82 procent) vinden het aantal formele overlegvergaderingen 

met de bestuurder toereikend (zie tabel 4.2). Een derde van de raden (35 procent) vergadert een 

keer in de twee maanden formeel met de bestuurder. Ruim de helft (59 procent) vergadert een 

keer per een á twee maanden. Er zijn maar weinig raden die meer dan een keer per maand een 

formele overlegvergadering hebben.  
 
 
Tabel 4.1 – Frequentie raadsvergaderingen en formele overlegvergaderingen met de bestuur-

der, in percentages en gemiddeld 

 raadsvergaderingen formele overlegvergaderingen met 

bestuurder 

1-6 keer per jaar 15 35 

7-12 keer per jaar 47 59 

13-24 keer per jaar 23 5 

meer dan 24 keer per jaar 15 1 

 100%=876 100%=843 

   

Gemiddeld aantal vergaderingen 15,3 8,4 

 
 
Tabel 4.2 – Beoordeling aantal formele overlegvergaderingen met de bestuurder 

 % 

voldoende 82 

te weinig 14 

te veel 1 

weet niet 4 

 100%=893 
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De raadsleden komen wat frequenter onderling in vergadering bij elkaar, gemiddeld vaker dan 

een keer per maand. Een op de zes raadsleden zegt zelfs meer dan twee keer per maand met de 

raad bij elkaar te komen. De meeste raadsleden vergaderen evenwel een keer per maand of per 

twee maanden.  

 

Wat betreft (de beoordeling van) het aantal eigen raadsvergaderingen en het aantal formele 

overlegvergaderingen met de bestuurder komen geen verschillen naar voren tussen hogescholen 

en universiteiten. Ook komen er, op één uitzondering na, geen verschillen naar voren tussen 

kleine en grote raden, respectievelijk centrale en decentrale raden. Alleen het aantal formele 

overlegvergaderingen is bij kleine raden met hooguit 9 zetels (gemiddeld 7,6 overlegvergade-

ringen per jaar) en bij raden met 10 -15 zetels (gemiddeld 7,8) wat geringer dan bij raden met 

meer dan 15 zetels (gemiddeld 9,8). Dit verschil vinden we terug bij centrale (gemiddeld 9,2) en 

decentrale (7,8) raden. Wat betreft de beoordeling van het aantal overlegvergaderingen zijn er 

geen verschillen. Zowel bij grote als bij kleine en zowel bij centrale als bij decentrale raden is 

steeds ongeveer 80 procent van de raadsleden van mening dat het aantal overlegvergaderingen 

voldoende is. 

 

 

4.2 Agendering van het overleg: duidelijkheid en tijdigheid 

 

Overleg met bestuurder meestal aan de hand van duidelijke agenda 

 

De raadsleden vinden vrijwel allemaal dat het formele overleg tussen bestuurder en raad 

doorgaans plaatsvindt aan de hand van een duidelijke agenda (zie figuur 4.3). 

 

Iets minder, maar nog altijd het overgrote deel van de raadsleden vindt dat betrokken partijen de 

agenda doorgaans zorgvuldig en tijdig afstemmen. 

 

Deel van de raadsleden kritisch over moment dat zij geïnformeerd en betrokken worden 

 

Wat betreft het moment dat de medezeggenschap bij zaken wordt betrokken, respectievelijk het 

moment waarop raadsleden informatie ontvangen, laat een toenemend deel van de raadsleden 

zich kritisch uit. Lang niet alle raadsleden zijn van mening dat dit altijd of meestal (vroeg)tijdig 

gebeurt. Zo is in figuur 4.3 te zien dat bijna een derde deel van de raadsleden van mening is dat 

belangrijke bestuurszaken niet altijd tijdig geagendeerd worden en dat ruim een derde deel vindt 

dat hun raad de vergaderstukken niet altijd op het afgesproken moment ontvangt. Twee derde 

van de raadsleden stelt dat dit wel het geval is.  

 

Ook figuur 4.4 laat een verdeeld beeld zien. Ruim een derde van de raadsleden (37 procent) 

geeft te kennen dat zij wel altijd of meestal vroegtijdig worden betrokken bij zaken die van 

belang zijn voor de organisatie. Maar bijna twee derde stelt dat dit niet altijd, meestal niet of 

nooit het geval is. Zo’n 42 procent van de raadsleden vindt dat zij wel altijd of meestal tijdig 

geïnformeerd worden. Maar 58 procent stelt dat dit niet altijd, meestal niet of zelfs nooit het 

geval is. Ook over de volledigheid van de verstrekte informatie laten de raadsleden zich in 

meerderheid (53 procent) wel positief uit. Maar er is ook een deel (47 procent) dat kritisch is, in 

die zin dat zij stellen dat ze soms niet, of meestal niet de informatie krijgen die nodig is.  
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Figuur 4.3 – Agenda en overleg over agendering, in percentages 
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Figuur 4.4 – Tijdigheid en volledigheid van informatie, in percentages 
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Het geschetste beeld gaat vrij algemeen op, dus zowel voor personeelsleden als studentleden, 

zowel voor leden van centrale als van decentrale raden, etc.. 

 

Het hier boven geschetste beeld gaat vrij algemeen op. Studentleden oordelen op deze punten 

iets positiever dan personeelsleden. De verschillen tussen beide categorieën raadsleden zijn 

echter klein en meestal ook niet significant. Ook tussen raadsleden van centrale en van decentra-

le raden zijn er op deze punten geen significante verschillen.  

 

 

4.3 Afspraken rond het advies- en instemmingsrecht 

 

Instellingen hebben de mogelijkheid in het medezeggenschapsreglement afspraken te maken 

over de tijd die raden krijgen om op een aanvraag voor advies of instemming te reageren c.q. 
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over de termijn waarbinnen de raad een gevraagd advies of gevraagde (onthouding van) in-

stemming dient uit te brengen. De tabellen 4.5 en 4.6 laten zien in welke mate dergelijke 

afspraken zijn gemaakt en welke termijnen daarbij zijn afgesproken. 

 

Veel raadsleden en dan met name veel studentleden niet op de hoogte van afspraken  

 

Opvallend is het grote aantal raadsleden dat niet weet of dit soort afspraken in hun instelling 

bestaan. Bijna een derde deel van de raadsleden weet niet of er afspraken zijn gemaakt. Van de 

raadsleden die dit wel weten, weet ruim een derde niet wat er concreet is afgesproken. Dit 

betekent dat de helft van de raadsleden niet goed op de hoogte is van wat er op deze punten 

binnen hun instelling is afgesproken. Dit is bij de studentleden met 62 procent overigens (nog) 

duidelijk vaker het geval dan bij de personeelsleden (42 procent). 

 

De andere helft van de raadsleden is dit wel bekend. Meestal geven zij te kennen dat er een 

termijn van 1 tot 3 maanden is afgesproken. Van alle raadsleden geeft 13 procent aan dat er 

geen afspraken over termijnen zijn gemaakt. Dit laatste wordt vaker aangegeven door raadsle-

den uit het wo (19 procent) dan door raadsleden uit het hbo (9 procent) (zie tabel 4.5) en het 

wordt tevens vaker aangegeven door leden van decentrale raden (18 procent) dan door leden van 

centrale raden (8 procent). 

 

 

Tabel 4.5 – Afspraken over de termijn waarbinnen de raad een gevraagd advies of een ge-

vraagde instemming/onthouding van instemming dient uit te brengen, naar respectievelijk het 

soort hoger onderwijs en het niveau van de raad 

 hogeschool universiteit centraal decentraal totaal 

afspraken gemaakt en in reglement vastgelegd 55 34 53 41 46 

wel afspraken gemaakt, maar niet in reglement 

vastgelegd 

9 8 8 9 9 

geen afspraken over gemaakt 9 19 8 18 13 

weet niet/geen antwoord 27 38 31 33 32 

 529=100 431=100 408=100 552=100 100%=960 

 

 

Tabel 4.6 – Welke termijn is vastgelegd?* 

 % 

binnen één maand 22 

binnen 2 maanden 14 

binnen 3 maanden  2 

langere termijn - 

anders** 29 

weet niet/geen antwoord 33 

 100%=519 

*  Alleen gevraagd indien er afspraken zijn gemaakt 

** De desbetreffende raadsleden geven meestal eveneens een termijn van 1 tot 3 maanden aan. In de andere gevallen 

wordt vrijwel steeds aangegeven dat een en ander per onderwerp/dossier wordt afgesproken. 

 

 

Afspraken over reactietermijnen worden meestal, door beide partijen, goed nagekomen  
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Waar termijnen zijn afgesproken, worden die volgens de desbetreffende raadsleden in het 

algemeen goed nagekomen. Het gros van de raadsleden stelt dat hun raad zich altijd of meestal 

wel aan de afgesproken termijnen houdt (tabel 4.7). Dit geldt volgens de raadsleden ook voor de 

bestuurder. Volgens de raadsleden houdt ook hun bestuurder zich meestal aan de afgesproken 

reactietermijn (zie figuur 4.3). 

 

 

Tabel 4.7 – Heeft raad zich afgelopen raadsjaar aan afgesproken termijn gehouden? 

 % 

ja, altijd 42 

ja, meestal 38 

soms wel, soms niet 8 

meestal niet 0 

nooit 0 

anders 2 

geen antwoord 10 

 100%=519 

 

 

Eerder hebben we aangegeven dat niet alle raadsleden van mening zijn dat zij doorgaans 

vroegtijdig bij belangrijke zaken worden betrokken en daar tijdig over geïnformeerd worden. 

Dit kan het raadswerk (verder) onder tijdsdruk zetten. In ieder geval stelt bijna de helft van de 

raadsleden dat zij niet altijd of zelfs meestal niet voldoende tijd krijgen om te reageren bij 

onderwerpen waar de raad adviesbevoegdheid heeft of bij onderwerpen waar de raad instem-

mingbevoegdheid heeft. De andere raadsleden, iets meer dan de helft dus, laten weten dat zij bij 

dergelijke onderwerpen meestal wel voldoende tijd krijgen (zie figuur 4.4).  

 

 

4.4 Gebruik van het (versterkt) initiatiefrecht 

 

Initiatiefrecht wordt niet in alle gevallen (ten volle) benut 

 

Naast de rechten van advies en van instemming bij voorgenomen besluiten van de bestuurder 

hebben de medezeggenschapsraden ook het recht van initiatief. Ze kunnen zelf bepaalde 

voorstellen doen waar de bestuurder vervolgens op moet reageren. 

 

 

Tabel 4.8 – Hoe vaak is afgelopen raadsjaar gebruik gemaakt van het initiatiefrecht? 

 % 

twee of meer keer 28 

één keer 15 

niet 22 

weet niet 35 

 100%=906 

In tabel 4.8 is te zien hoe vaak in het afgelopen raadsjaar gebruik is gemaakt van dit initiatief-

recht. Ruim een kwart van de raadsleden (28 procent) zegt dat dit in hun raad twee of meer keer 
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is gebeurd. Bijna een kwart (22 procent) zegt dat dit recht helemaal niet is gehanteerd. Opval-

lend veel raadsleden - ook nu weer meer studentleden (40 procent) dan personeelsleden (31 

procent) - weten niet hoe het in hun raad hiermee is gesteld. Tabel 4.9 laat zien dat met name 

studentleden in hogescholen vaak niet weten hoe vaak hun raad in het afgelopen jaar gebruik 

heeft gemaakt van het initiatiefrecht. Ruim de helft weet dit niet en dit gaat evenzeer op voor de 

studentleden van centrale als van decentrale raden in het hbo. 

 

 

Tabel 4.9 – Gebruik van het initiatiefrecht, naar soort onderwijsinstelling, niveau van de raad 

en geleding van de raadsleden 

 universiteit hogeschool  

 centraal decentraal centraal decentraal totaal 

 pers. stud. pers. stud. pers. stud. pers. stud.  

Gebruik initiatiefrecht in 

afgelopen raadsjaren 

         

 twee keer of vaker 35 61 17 33 31 22 24 18 28 

 één keer 18 11 22 15 15 9 16 6 15 

 niet 19 8 35 24 19 14 27 20 22 

 weet niet 28 20 26 28 36 55 33 55 35 

totaal 68=100 75=100 144=100 118=100 123=100 113=100 176=100 76=100 893=100 

 

 

Bij centrale raden wat vaker gebruik van initiatiefrecht dan bij decentrale raden 

 

Raadsleden van centrale raden geven vaker aan dat zij afgelopen jaar minimaal twee keer 

gebruik hebben gemaakt van het initiatiefrecht dan leden van decentrale raden. Tabel 4.9 laat 

zien dat dit zowel opgaat binnen de universiteiten als binnen de hogescholen. 

 

Tabel 4.9 laat verder zien dat in universiteiten op gaat dat studentleden vaker melding maken 

van het gebruik van het initiatiefrecht dan personeelsleden. In het hbo treffen we deze samen-

hang niet aan. Daar geldt eerder het omgekeerde, namelijk dat juist de personeelsleden vaker het 

gebruik van het initiatiefrecht melden dan de studentleden. Het initiatiefrecht wordt, met 

afstand, het meest benut door studentleden van centrale raden in universiteiten. Van deze 

studentleden geeft 61 procent aan dat hun raad het initiatiefrecht in het afgelopen jaar twee keer 

of vaker heeft gebruikt (zie tabel 4.9). 

 

Twee derde deel van de raadsleden niet op de hoogte van versterking van het initiatiefrecht 

 

Dit recht van initiatief is eind 2010 nog versterkt door aanpassing van de wetgeving (wet 

Versterking bestuur) op dit punt. Het zogenaamde ‘versterkte’ initiatiefrecht. Het versterkt 

initiatiefrecht is het recht van de raad om tenminste twee maal per jaar aan de hand van een door 

de raad zelf opgestelde agenda overleg te voeren met de bestuurder over het voorgenomen 

beleid.  

 

Dit nieuwe wettelijke recht blijkt nog weinig bekend onder de raadsleden. Slechts een derde, 

van zowel de personeelsleden als de studentleden, is van het bestaan van het versterkt initiatief-

recht op de hoogte. Twee derde van de raadsleden zegt dit nieuwe recht niet te kennen. Aan de 
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raadsleden die er wel mee bekend zijn is de vraag voorgelegd hoe vaak hun raad er in het 

afgelopen raadsjaar gebruik van heeft gemaakt.  

 

 

Tabel 4.10 – Hoe vaak is gebruik gemaakt van het versterkt initiatiefrecht?* 

 % 

twee of meer keer 29 

één keer 14 

niet 34 

weet niet 23 

 100%=308 

* Alleen gevraagd als men bekend is het met het versterkt initiatiefrecht 

 

 

Tabel 4.11 – Waarom is geen gebruik gemaakt van het versterkt initiatiefrecht?* 

 % 

niet nodig, de bestuurder neemt zelf tijdig het initiatief  58 

andere reden 17 

weet niet 25 

 100%=308 

* Alleen gevraagd als men geen gebruik heeft gemaakt van het versterkt initiatiefrecht 

 

 

Ruim een kwart van de raadsleden (29 procent) die weet hebben van het versterkt initiatiefrecht 

– omgerekend gaat het dan om ongeveer 10 procent van alle raadsleden - geeft aan dat hun raad 

het afgelopen raadsjaar twee keer of vaker gebruik van het versterkt initiatiefrecht heeft ge-

maakt. Een derde van de raadsleden meldt dat hun raad afgelopen raadsjaar géén gebruik van dit 

recht heeft gemaakt. In de meeste gevallen – zie tabel 4.11 – was dat volgens deze raadsleden 

niet nodig omdat de bestuurder zelf tijdig het initiatief neemt om de raad bij te praten over het 

voorgenomen beleid. In andere gevallen wordt als reden meestal tijdgebrek genoemd, of dat 

andere zaken meer prioriteit hadden of kregen. 

 

 

4.5 Contacten met derden ten behoeve van het overleg 

 

Raden voor medezeggenschap zullen een sterkere positie in het overleg hebben als zij een goed 

netwerk om zich heen hebben van mensen, waar ze op gezette tijden mee van gedachten kunnen 

wisselen en waar ze zo nodig een beroep op kunnen doen ter ondersteuning van het overleg met 

de bestuurder. Dat kunnen mensen van binnen en van buiten de eigen organisatie zijn.  
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Vooral interne contacten 

 

Figuur 4.12 brengt in beeld met welke andere partijen de raden contacten hebben. Dat blijken 

vooral vaak contacten met andere interne partijen te zijn. In verreweg de meeste gevallen, zo’n 

80- 90 procent, gaat het om contacten met de achterban, informele contacten met de bestuurder, 

contacten met interne deskundigen en/of contacten met andere raden binnen de instelling.  

Ongeveer twee derde van de raadsleden geeft aan dat er contact is met opleidingscommissies. 

Op de contacten met interne deskundigen evenals de contacten met de raad van toezicht, gaan 

we verderop nader in. 

 

Raadsleden vinden dat ze intern voldoende contact onderhouden, behalve met de achterban 

 

De contacten met de achterban, de informele contacten met de bestuurder en de contacten met 

andere raden zijn zeker niet altijd frequent. Ongeveer de helft van de raadsleden laat weten dat 

de desbetreffende contacten of overlegmomenten met deze partijen uit het interne netwerk maar 

af en toe plaatsvinden. Het merendeel van de raadsleden vindt de informele contacten met 

bestuurder en de contacten met andere raden overigens wel voldoende, zoals blijkt uit figuur 

4.13. Wel is er een relatief grote groep die de contacten met de achterban niet toereikend vindt 

en aangeeft eigenlijk meer contacten te willen hebben. De raadsleden die melden dat hun raad 

nu geen of weinig contacten met de achterban heeft, vinden in overgrote meerderheid ook dat zij 

deze contacten wel zouden moeten hebben (zie figuur 4.14).  

 

Zoals aangegeven geeft circa een derde deel van de raadsleden aan dat de raad geen contact 

heeft met opleidingscommissies. De helft van deze raadsleden vindt dat ook niet nodig, de 

andere helft vindt dat die contacten er wel zouden moeten zijn. 

 

 

Figuur 4.12 – Contact/overleg van de raad met andere partijen 
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Figuur 4.13 – Mate van contact/overleg voldoende? (indien er contact is) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al met al vindt 59 procent dat hun raad over een goed netwerk binnen de instelling beschikt, 9 

procent vindt dat dit niet het geval is en de andere 32 procent vindt dat hun situatie hier tussen 

in zit: hun interne netwerk is niet goed maar ook niet echt slecht. 

 

Externe contacten, waar aanwezig, vooral met vakbonden, andere medezeggenschapsraden en 

deskundigen 

 

Beduidend minder raadsleden (circa 40 procent) laten weten dat hun raad contacten met de 

vakbonden heeft. Waar die contacten er wel zijn, komen ze maar af en toe voor. De meeste 

raadsleden vinden deze contacten overigens wel toereikend. Bij raden waar nu geen contacten 

met de vakbonden zijn, vindt bijna een kwart (24%) van de leden die contacten wel wenselijk.  
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Figuur 4.14 – Contact wenselijk of nodig? (indien er geen contact is) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eenzelfde beeld is te zien als het gaat om contacten met raden van andere instellingen. Ze 

komen relatief weinig voor, waar ze wel voorkomen zijn ze vaak weinig frequent. De meeste 

raadsleden vinden de contacten voldoende. Bij raden die geen contacten met raden van andere 

instellingen hebben vindt maar een beperkt deel van de leden dergelijke contacten wel wense-

lijk.  

 

 

4.6 Contacten met interne en externe deskundigen 

 

Contacten met deskundigen vooral op terrein van financiën en P&O  

 

Een grote meerderheid van de raadsleden geeft aan dat hun raad contacten heeft met interne 

deskundigen en de helft laat weten dat de raad (ook) contacten heeft met externe deskundigen. 

De raden hebben dus beduidend vaker contact met deskundigen van binnen dan van buiten de 

eigen instelling. De raadsleden zijn in meerderheid wel tevreden met de frequentie van deze 

contacten. Zo’n 70 procent respectievelijk 67 procent van de raadsleden vindt de contacten met 

interne respectievelijk externe deskundigen afdoende.  

 

Figuur 4.15 brengt in beeld op welk type deskundigheid raadsleden een beroep doen en in welke 

mate zij dat type deskundigheid van binnen of van buiten de eigen instelling inschakelen.  
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Figuur 4.15 – Contacten van de raad met interne en externe deskundigen (%)  
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Raadsleden maken het meest melding van contacten met deskundigen op financieel gebied en 

op personeel gebied. Vaak zijn dit deskundigen uit de eigen instelling. Raadsleden laten ook 

vaak weten contacten te hebben met deskundigen op juridisch gebied. Dit zijn dan vrij vaak 

(ook) deskundigen van buiten de eigen instelling.  

 

Ruim een kwart van de raadsleden heeft spontaan externe contacten toegevoegd aan de voorge-

legde lijst. Deze raadsleden noemen dan vooral deskundigen van de landelijke studentenorgani-

saties en trainers en adviseurs van scholingsinstituten. 

 

Er zijn wat het contactennetwerk betreft overigens wel enige verschillen tussen verschillende 

categorieën raadsleden. Die zijn voornamelijk verklaarbaar uit de verschillende posities van de 

raden en de verschillende achtergronden van de raadsleden.  

Leden van centrale raden hebben überhaupt een breder contactnetwerk en melden met de meeste 

partijen in dat netwerk ook vaker contact te hebben dan leden van decentrale raden. Ze hebben 

met name ook meer contacten met externe partijen, zoals vakbonden, externe deskundigen en 

raden van andere instellingen.  

Leden uit studentenkringen hebben wat vaker dan leden uit personele kringen contacten met 

opleidingscommissies en raden van andere instellingen. Wat betreft contacten met achterban en 

andere raden binnen de eigen instellingen zijn er tussen studentleden en personeelsleden verder 

geen verschillen.  

 

 

4.7 Contacten met de raad van toezicht 

 

Een specifiek aandachtspunt in dit onderzoek zijn de contacten tussen de medezeggenschaps-

raad en de raad van toezicht. In figuur 4.12 is te zien dat 40 procent van de raadsleden aangeeft 



50 

dat hun raad contact/overleg met de raad van toezicht heeft en dat het daarbij in de meeste 

gevallen om incidentele contacten gaat. Zoals te verwachten is hebben leden van centrale raden 

vaker (77 procent) contacten met de raad van toezicht dan leden van decentrale raden (12 

procent). Tussen raadsleden uit hbo en wo is er op dit punt geen verschil.  

 

 

Figuur 4.16 – Contacten van raad met raad van toezicht 
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In tabel 4.17 is te zien hoe frequent precies de contacten met de raad van toezicht zijn, bezien 

over het afgelopen raadsjaar. Wettelijk is geregeld dat de centrale medezeggenschapsraad 

minimaal twee keer per jaar recht heeft op een overleg met de raad van toezicht. Dit recht blijkt 

in de praktijk lang niet in alle gevallen te worden uitgeoefend. Bijna de helft (48 procent) van de 

leden van centrale raden laat weten dat er afgelopen raadsjaar minder dan twee keer contact met 

de raad van toezicht is geweest.  

 

 

Tabel 4.17 – Mate van contact met raad van toezicht in het afgelopen raadsjaar* 

 totaal 

nooit 26 

één keer 22 

twee keer 38 

vaker 5 

weet ik niet 9 

 100%=375 

* Alleen gevraagd aan raadsleden van centrale raden 

 

 

Contacten tussen medezeggenschapsraad en raad van toezicht zijn dus betrekkelijk incidenteel. 

In figuur 4.13 is te zien dat de meeste raadsleden die incidentele contacten wel toereikend 

vinden. Raadsleden die geen contacten met de raad van toezicht hebben – vaak leden van 

decentrale raden dus – vinden die contacten meestal ook niet nodig.  
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4.8 Conclusies 

 

De meeste raden hebben een keer per maand of een keer in de twee maanden formeel overleg 

met de bestuurder. Dat overleg wordt volgens de raadsleden meestal goed voorbereid en ge-

structureerd. De raadsleden zijn meer verdeeld in hun oordeel over het moment waarop zij bij de 

besluitvorming worden betrokken. Als het gaat om kwesties, waarbij ze advies- of instemmings-

recht hebben stellen ze nogal eens te laat en te beperkt te worden geïnformeerd en te weinig tijd 

te hebben om hun reactie goed voor te bereiden. Nogal wat raadsleden blijken overigens niet 

goed te weten welke rechten ze in dit verband hebben. Dat geldt zeker voor het (versterkt) 

initiatiefrecht. Van dat recht wordt maar weinig gebruik gemaakt. 
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5 Bestuurscultuur rond medezeggenschap 
 

 

 

 

In dit hoofdstuk gaan we in op de bestuurscultuur binnen de instellingen van het hoger onder-

wijs. De laatste jaren komt er steeds meer oog voor het belang van deze factor voor het functio-

neren van de medezeggenschap. Dit is mede het gevolg van de ervaringen dat structurele of 

situationele factoren – denk aan de sector, waarin het bedrijf of de instelling actief is, het aantal 

werknemers, respectievelijk hun opleidingsniveau, de economische situatie, etc. – hooguit een 

deel van de verschillen in het functioneren van de medezeggenschap verklaren. Steeds meer 

wordt duidelijk dat het zeker ook van belang is hoe mensen in de organisatie met elkaar (willen) 

omgaan. Hebben ze vertrouwen in elkaar en is er sprake van wederzijds respect? Hoe is de 

beeldvorming over en weer? In het onderzoek hebben we hier enkele vragen over gesteld. Strikt 

genomen zouden deze vragen aan beide betrokken partijen moeten worden voorgelegd, dus 

zowel aan de raadsleden als aan de bestuurders. Dit laatste was in dit onderzoek echter niet 

mogelijk. Vandaar dat we in dit hoofdstuk moeten volstaan met een weergave van hoe de 

raadsleden tegen deze zaken aankijken.  

 

 

5.1 Vertrouwen en respect tussen partijen in het overleg 

 

Een eerste dimensie waar naar gevraagd is betreft de mate waarin de cultuur rond medezeggen-

schap kan worden getypeerd als een cultuur van wederzijdse betrokkenheid, vertrouwen en 

respect. Figuur 5.1 brengt in beeld hoe de raadsleden dit ervaren.  

 

 

Figuur 5.1 – Typering van de onderlinge relatie tussen de overlegpartners, volgens de raadsle-

den 
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Raadsleden merendeels positief over relatie met bestuurder 

  

Het merendeel van de raadsleden is positief over de medezeggenschapscultuur in hun instelling. 

Praktisch alle raadsleden signaleren dat het overleg tussen raad en bestuurder doorgaans in een 

sfeer van wederzijds respect en vertrouwen verloopt of dat dit in ieder geval voor bepaalde 

momenten in het overleg opgaat. Tevens zijn vrijwel alle raadsleden van mening dat het mede-

zeggenschapsoverleg meestal of in ieder geval op bepaalde momenten over relevante zaken 

voor de instelling gaat. Bijna de helft van de raadsleden is min of meer doorlopend sterk 

betrokken bij de besluitvorming van het college van bestuur. De andere helft van de raadsleden 

voelt wel enige distantie ten aanzien van de besluitvorming binnen het management zelf, en dat 

is begrijpelijk vanuit hun positie als kritisch vertegenwoordigers van personeel en studenten in 

het kader van de medezeggenschap.  

 

Op dit punt geen verschillen tussen diverse categorieën raadsleden 

 

We vinden op dit punt overigens geen verschillen tussen raadsleden in het wo en in het hbo, 

noch tussen leden van centrale en van decentrale raden. Ook tussen studentleden en personeels-

leden zijn geen verschillen aangetroffen.  

 

 

5.2 Open dialoog karakter van de medezeggenschap 

 

Een tweede cultuuraspect waar naar is gekeken betreft de mate waarin de medezeggenschap kan 

worden gekarakteriseerd als een meer of minder harmonieus verlopende dialoog, dat wil zeggen 

een vorm van overleg waarbij partijen via wisseling van inhoudelijke argumentaties tot een 

gezamenlijke standpuntbepaling komen. Figuur 5.2 laat zien hoe de raadsleden de medezeggen-

schap in hun eigen instelling vanuit dit perspectief beoordelen.  

 

 

Figuur 5.2 – Dialoogkarakter van de overlegvergadering, volgens de raadsleden 
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Meerderheid van raadsleden ervaart overleg als dialoog 

 

Uit de gegevens komt een wisselend beeld naar voren. Ruim 60 procent van de raadsleden 

signaleert een hoge mate van consensusgerichtheid van de medezeggenschap in hun instelling, 

in die zin dat raad en bestuurder in het overleg meestal zoeken naar een compromis waarin 

beide partijen zich kunnen vinden. Ruim de helft van de raadsleden stelt ook dat partijen vaak 

goed naar elkaar luisteren en oor hebben voor elkaars argumenten. Hierbij komt het ongeveer 

net zo vaak voor dat de raad de bestuurder met inhoudelijke argumenten weet te overtuigen dan 

– omgekeerd – dat de raad zich op inhoudelijke gronden laat overtuigen door de bestuurder.  

 

Deel van raadsleden heeft ook andere ervaringen 

 

Daarnaast is er ook een deel van de raadsleden dat het overleg in hun instelling als minder 

compromisgericht typeert. Ruim een derde (34 procent) stelt dat het zoeken naar een goed 

compromis tussen raad en bestuurder in hun instelling soms (27 procent) voorkomt of maar 

(heel) af en toe (7 procent) voorkomt. Er zijn bijna net zoveel raadsleden (51 procent) die stellen 

dat de raad de bestuurder vaak met argumenten weet te overtuigen dan dat er raadsleden zijn (56 

procent) die aangeven dat de bestuurder de raad vaak met argumenten weet te overtuigen.  

  

Raadsleden stellen dat zij vaker kiezen voor dialoog dan de bestuurders 

 

Raadsleden stellen vaker dat zij zelf kiezen voor een open en constructieve opstelling richting 

bestuurder dan dat zij waarnemen dat de bestuurder dat richting raad doet. Figuur 5.3 laat 

namelijk zien dat bijna alle raadsleden (94 procent) vinden dat zij zich altijd of meestal open en 

constructief opstellen naar de bestuurder. Het omgekeerde – een bestuurder die zich onvoor-

waardelijk open en constructief opstelt naar de raad – is echter niet volgens alle raadsleden het 

geval. Ruim een kwart (29 procent) van de raadsleden vindt dat hun bestuurder zich op bepaalde 

momenten wel, maar op andere momenten niet open en constructief opstelt naar de raad. En 6 

procent vindt dat dit meestal niet het geval is.  

 

 

Figuur 5.3 – Open en constructieve opstelling van de overlegpartners, volgens de raadsleden  
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Op dit punt zijn er geen verschillen tussen het wo en het hbo aangetroffen, en evenmin tussen 

centrale en decentrale raden. Ook studentleden en personeelsleden verschillen niet van elkaar 

wat betreft hun karakterisering van dit open dialoog karakter van het overleg.  

5.3 Hoe denken de raadsleden dat de bestuurder de raad ziet? 

 

Hoe kijkt de bestuurder, in de ogen van de raadsleden, nu tegen de raad aan? De inschatting, 

door de raadsleden, van de visie van de bestuurder op de raad zegt ook het nodige over de 

medezeggenschapscultuur in de instelling. Medezeggenschap kan worden gezien als een 

‘verplicht nummer’ dat alleen maar lastig is bij de besluitvorming, maar ook als een serieus 

bestuurlijk instrument dat de kwaliteit van de besluitvorming in positieve zin kan beïnvloeden. 

 

 

Figuur 5.4 – Beeld dat de bestuurder van de raad heeft, volgens de raadsleden 
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Figuur 5.4 laat zien welke beelden bestuurders van instellingen in de sector hoger onderwijs 

over de raad hebben. Althans, in de ogen van de raadsleden zelf, want dat zijn degenen aan wie 

deze vraag is voorgelegd. Strikt genomen zou de vraag hoe zij tegen de raad aankijken beter aan 

de bestuurders zelf kunnen worden gesteld, maar in het kader van dit onderzoek was dat niet 

mogelijk. Vandaar dat we hier het beeld van de bestuurders over de raad laten zien, zoals dat 

wordt waargenomen door de raadsleden zelf.  

 

Raadsleden voelen zich door bestuurder geaccepteerd als vertegenwoordiger van personeel 

en/of studenten  

 

Dat beeld is veeleer positief dan negatief. In de ogen van de raadsleden zelf zien de bestuurders 

de raad vaak (66%) vooral als een vertegenwoordiger van personeel en/of studenten en daarmee 

vaak ook als een nuttig klankbord om te horen wat er in de instelling leeft. Er zijn maar weinig 

raadsleden (9%) die het idee hebben dat hun bestuurder de raad vooral als een last bij de 

besluitvorming ervaart, zonder overigens uit te sluiten dat de raad niet in bepaalde gevallen wel 

lastig kan zijn. Er zijn eveneens niet veel raadsleden (20%) die van mening zijn dat hun be-
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stuurder de raad vooral als een goede partner ziet bij de organisatie- en beleidsontwikkeling op 

de wat langere termijn. Volgens wat meer raadsleden (29%) ziet hun bestuurder de raad niet als 

een dergelijke partner. Conclusie: bestuurders hebben de raad, volgens de raadsleden, meestal 

geaccepteerd als een orgaan voor medezeggenschap, dat doet wat het moet doen en waarvoor 

het bedoeld is: vertegenwoordigen van personeel en/of studenten. 

 

Geen verschillen tussen diverse categorieën raadsleden 

 

Ook op deze aspecten zijn geen verschillen aangetroffen tussen wo en hbo, centrale en decentra-

le raden, studentleden en personeelsleden.  

 

 

5.4 Eigen opstelling van de raad 

 

We kunnen deze – door de raadsleden waargenomen - visie van de bestuurder op de raad leggen 

naast de visie die de raadsleden zelf op het functioneren van hun raad in de instelling hebben. 

Alle raadsleden zijn gevraagd om hun eigen raad te typeren op een aantal dimensies van hun 

functioneren als orgaan van medezeggenschap. Wachten ze vooral voorstellen af of nemen ze 

eerder zelf het initiatief? Richten ze zich vooral op het toetsen of meer op het mee ontwikkelen 

van beleid? Kijken ze primair naar de belangen van de werknemers of de studenten, of vooral 

naar die van de instelling als geheel? Tabel 5.5 geeft de reacties van de raadsleden weer.  

 

 

Tabel 5.5 – Opstelling van de raad, volgens de raadsleden 

 % 

de raad reageert vooral op voorstellen van de bestuurder 30 

de raad neemt zo nu en dan zelf initiatief 43 

de raad neemt regelmatig zelf initiatief 26 

weet niet 0 

 100%=833 

de raad richt zich vooral op het toetsen/controleren van beleid 27 

de raad is vooral meedenkend/meeontwikkelend in beleid 26 

afhankelijk van het onderwerp is raad meer toetsend of meer beleidsontwikkelend 45 

weet niet 3 

 100%=833 

de raad behartigt vooral de belangen van de achterban (personeel en/of studenten) 48 

de raad behartigt vooral het belang van de instelling 8 

er tussen in 43 

weet niet 1 

 100%=833 

de raad wordt pas actief als de bestuurder met een voorstel komt 18 

de raad probeert voortdurend op een proactieve manier de beleidsontwikkeling in de 

instelling te beïnvloeden  

34 

er tussen in  46 

weet niet 2 

 100%=833 
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Raadsleden zien hun raad vooral middenpositie kiezen 

 

Uit de gegevens blijkt dat relatief veel raadsleden hun raad een middenpositie toebedelen. Noch 

een expliciete ‘beleidscontroleur’, die afwacht met welke voorstellen de bestuurder komt en dan 

al dan niet groen licht geeft, afhankelijk van wat goed is vanuit het belang van de achterban. 

Noch een expliciete ‘beleidsontwikkelaar’, die als het ware bij de bestuurder aan tafel gaat 

zitten en actief mee bedenkt wat goed is om te doen vanuit het belang van de instelling als 

geheel. In grote trekken spoort deze typering van hun eigen functioneren wel met het beeld dat 

de raadsleden de bestuurders toedichten, zij het dat ze zelf hun betrokkenheid bij beleidsontwik-

keling wat meer gewicht geven dan dat ze denken dat de bestuurders doen.  

 

Studentleden zien hun raad vaker in pro-actieve rol dan personeelsleden 

 

Er zijn op dit punt overigens wel enige verschillen tussen verschillende categorieën raadsleden. 

Ten eerste is er een verschil tussen studentleden en personeelsleden als het gaat om de beoorde-

ling van de mate van eigen initiatief van de raad. Raadsleden uit studentenkring stellen vaker dat 

hun raad regelmatig eigen initiatief neemt dan raadsleden uit kringen van het personeel (33% 

versus 20%). Respondenten uit de personeelsleden melden vaker dan de studentleden dat hun 

raad vooral reageert op voorstellen van de bestuurder (35% versus 26%).  

 

Centrale raden hebben met meer belangen te maken dan decentrale raden  

 

Ten tweede is er een verschil tussen de perceptie van leden van decentrale en leden van centrale 

raden als het gaat om de opstelling van de raad als belangenbehartiger. Decentrale raadsleden 

typeren hun raad vaker vooral als behartiger van de belangen van de achterban (personeel en/of 

studenten) dan centrale raadsleden (57% versus 36%). Centrale raadsleden stellen vaker dat hun 

raad een tussenpositie inneemt tussen enerzijds vooral belangenbehartiger van de achterban en 

anderzijds vooral belangenbehartiger van de instelling als geheel (50% versus 38%).  

 

Op de andere aspecten zijn verder geen verschillen tussen de diverse categorieën raadsleden 

aangetroffen.  

 

 

5.5 Conclusies 

 

De raadsleden spreken zich in meerderheid positief uit over de medezeggenschapscultuur in hun 

instelling. Praktisch alle raadsleden zijn van mening dat het overleg tussen bestuurder en raad 

doorgaans in een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect plaatsvindt. De meeste raadsleden 

voelen zich door de bestuurder geaccepteerd als vertegenwoordiger van het personeel en/of de 

studenten van de instelling. Een en ander spoort met het gegeven dat raadsleden hun eigen 

opstelling ook vaak typeren in termen van belangenbehartiging.  
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6 Invloed van en tevredenheid met medezeggenschap 
 

 

 

 

Waar gaat de medezeggenschap in het hoger onderwijs eigenlijk over? Welke onderwerpen 

nemen een belangrijke plaats in op de overlegagenda? Vinden de raadsleden dat ze invloed 

hebben en, zo ja, in welke effecten komt dat dan tot uiting? En hoe oordelen de raadsleden over 

het functioneren van de medezeggenschap? Deze vragen staan centraal in dit hoofdstuk. 

 

 

6.1 Inhoud van het overleg 

 

Meestal sprake van een brede overlegagenda 

 

Aan de raadsleden is de vraag gesteld met welke onderwerpen hun raad zich in het afgelopen 

raadsjaar bezig heeft gehouden. Daarbij is onderscheid gemaakt in onderwerpen betreffende het 

organisatie- en personeelsbeleid en onderwerpen die op het onderwijsbeleid van de instelling 

betrekking hebben. Raadsleden kregen een lijst met onderwerpen voorgelegd, met daarbij 

telkens de vraag of deze vooral, ook wel of niet in het afgelopen jaar in hun raad aan de orde 

zijn geweest. Figuur 6.1 laat zien wat de raadsleden op deze vraag hebben geantwoord. Uit de 

gegevens komt naar voren dat veel raden zich met een breed scala aan onderwerpen bezig 

houden. Maar tegelijkertijd gaat op dat sommige onderwerpen frequenter op de overlegagenda 

staan dan andere. 

 

 

Figuur 6.1 – Onderwerpen waar raad zich mee bezig houdt  
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Vooral onderwijszaken, strategie, studentzaken, organisatie en financiën vaak op agenda 

 

Onderwijszaken blijken door de raadsleden het meest frequent als overlegonderwerp te worden 

aangemerkt. Zo'n 41 procent van de raadsleden stelt dat hun raad hier afgelopen jaar vooral mee 

bezig is geweest. Nog eens 46 procent stelt dat hun raad er, naast andere onderwerpen, ook wel 

mee bezig was. Daarmee wordt dit onderwerp van alle onderwerpen met meest genoemd, meer 

ook dan onderwerpen die met strategie, organisatie en personeel te maken hebben. Bij ‘onder-

wijszaken’ gaat het onder andere om de kwaliteit van de opleidingen, studieprogramma’s, 

examenregelingen en dergelijke.  

 

Een ander frequent genoemd onderwerp zijn de studentzaken, waarbij het kan gaan om zaken 

als studentenhuisvesting, faciliteiten, diensten en voorzieningen voor studenten en het profile-

ringfonds. Een derde (32 procent) van de raadsleden stelt dat hun raad hier vooral mee bezig is 

geweest. Nog eens 51 procent stelt dat de raad er ook wel mee bezig was.  

 

Ook organisatie, strategie en financiën komen vaak aan de orde. Een derde van de raadsleden 

(respectievelijk 34 procent, 32 procent en 30 procent) stelt dat hun raad hier vooral mee bezig 

was. Daarnaast stelt nog eens respectievelijk 41, 52 en 61 procent dat dit niet de overwegende 

onderwerpen waren maar dat hun raad hier toch ook wel mee bezig is geweest. Bij ‘strategie’ 

gaat het onder andere om zaken als het strategisch plan, investeringen, business plannen van 

eenheden, nieuwe technologie. Bij ‘organisatie’ gaat het onder meer om reorganisaties, organi-

satiewijzigingen of uitbesteding van werkzaamheden. 

 

Onderwerpen die wat minder frequent als overlegonderwerpen naar voren komen zijn prestatie-

afspraken en kwaliteitszorg (accreditatie opleidingen, keurmerk instellingstoets). Slechts een 

beperkt deel van de raadsleden - een vijfde of minder - stelt dat hun raad zich in het afgelopen 

jaar vooral met deze onderwerpen bezig hield. Verder geldt voor deze beide onderwerpen dat 22 

procent stelt dat ze in hun raad in het geheel niet aan de orde zijn geweest.  

 

Stelsel van medezeggenschap speelt rol 

 

In de analyse blijken er verschillen in de overlegagenda te zijn tussen hogescholen en universi-

teiten. Die verschillen houden in dat de raadsleden in universiteiten wat meer accenten laten 

doorklinken in de overlegagenda. Onderwijszaken zijn volgens de wo-raadsleden duidelijk 

vaker aanwezig op hun agenda dan onderwerpen in de sfeer van arbeidsvoorwaarden, arbeids-

omstandigheden en regelingen op personeelsgebied. Volgens de hbo-raadsleden is er nauwelijks 

of geen verschil in de frequentie waarmee onderwijszaken en personeelszaken op de overleg-

agenda staan. Ook komen verschillen tussen centrale en decentrale raden naar voren, evenals 

tussen personeelsleden en studentleden. Voor alle onderwerpen uit figuur 6.1 geldt dat ze vaker 

als onderwerp van overleg worden genoemd door leden van centrale raden dan door leden van 

decentrale raden. Studentleden noemen onderwijszaken, studentzaken en kwaliteitszorg duide-

lijke vaker als onderwerp van overleg dan de personeelsleden. Personeelsleden noemen juist 

vaker onderwerpen die te maken hebben met arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en 

regelingen op personeelsgebied. 

 

Eerder hebben we op enkele plaatsen in dit rapport 8 groepen raadsleden onderscheiden op basis 

van de deze drie achtergrondkenmerken, dus soort instelling (wo versus hbo), niveau van de 
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raad (centraal versus decentraal) en de geleding waartoe het raadslid behoort (personeel versus 

studenten). In tabel 6.2 hanteren we deze indeling in 8 groepen opnieuw en laten voor elk van 

deze groepen zien wat zij als de accenten in hun overleg agenda van het afgelopen raadsjaar 

aanmerken. 
 
 

Tabel 6.2 – Inhoud van het overleg, naar respectievelijk soort onderwijsinstelling, niveau van 

de raad en geleding van de raadsleden, percentages 

 universiteit hogeschool  

 centraal decentraal centraal decentraal totaal 

 pers. stud. pers. stud. pers. stud. pers. stud.  

% raadsleden dat aangeeft dat 

in het afgelopen raadsjaar 

vooral de volgende onderwer-

pen op de agenda stonden 

         

 arbeidsvoorwaarden, 

arbeidstijden, etc. 

15 7 18 3 30 30 29 29 21 

 strategisch plan, etc. 40 62 27 24 31 35 28 28 32 

 reorganisatie, etc. 45 37 25 30 42 38 34 29 34 

 studentzaken 21 59 13 49 29 42 22 41 32 

 onderwijszaken 29 72 28 67 39 31 28 57 41 

 kwaliteitszorg 20 29 10 28 24 29 10 37 21 

 financiën 40 44 19 19 36 38 27 25 30 

 prestatieafspraken 20 25 11 13 22 20 11 15 16 

 

 

De gegevens in tabel 6.2 laten opnieuw zien dat er in het wo meer dan in het hbo specifieke 

accenten in het medezeggenschapsoverleg worden gelegd, die samenhangen met de positie van 

de medezeggenschapsraden en met de verschillende posities van de raadsleden. Zo gaat duide-

lijk meer voor het wo dan voor het hbo op dat centrale raden vaker dan decentrale raden finan-

ciële en strategische onderwerpen op de agenda hebben. Tevens komt in het wo een duidelijke 

taakverdeling tussen studentleden en personeelsleden naar voren. Studentleden focussen zich 

duidelijk meer op studentzaken en onderwijszaken, terwijl personeelsleden meer focussen op 

zaken in de sfeer van personeel en organisatie. In het hbo is deze taakverdeling veel minder 

aanwezig, zoals bijvoorbeeld te zien is bij het onderwerp arbeidsvoorwaarden. 

 

In deze uitkomsten klinkt duidelijk door dat in een fors deel van de medezeggenschap in het wo 

sprake is van een ander stelsel dan in het hbo. In het hbo is namelijk nog vrijwel uitsluitend 

sprake van het ongedeelde stelsel van medezeggenschap (personeel en student vormen één 

gezamenlijke raad), terwijl in het wo bijna even vaak sprake is van het gedeelde stelsel (waarbij 

er een ondernemingsraad is voor het personeel en een studentenraad) als van het ongedeelde 

stelsel. 
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6.2 Waargenomen effecten van medezeggenschapsoverleg 

 

Figuur 6.3 toont hoe de raadsleden de effecten van het medezeggenschapsoverleg inschatten. 

Raadsleden konden bij elk van de betreffende onderwerpen telkens aangeven of – in hun 

waarneming - door de betrokkenheid van de raad een besluit inhoudelijk is gewijzigd, de 

uitvoering van een besluit is gewijzigd, meer draagvlak voor het besluit is ontstaan of dat er nog 

een ander effect is opgetreden. Ook konden zij aangeven dat er geen waarneembaar effect was. 

Deze vraag is uiteraard alleen voorgelegd aan raadsleden die hadden aangegeven dat hun raad 

afgelopen jaar met het betreffende onderwerp bezig is geweest.  

 

 

Figuur 6.3 – Waargenomen effecten van de betrokkenheid van de raad* 
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* Alleen gevraagd indien raad met betreffend onderwerp bezig is geweest. 

 

 

Medezeggenschap heeft betrekkelijk weinig effect op de inhoud van besluiten 

 

Wat in de eerste plaats opvalt is dat raadsleden, waar zij een invloed waarnemen, in veel 

gevallen vooral een effect zien op de communicatie, in de zin van een versterking van het 

draagvlak voor een besluit. Dat geldt voor alle onderwerpen. Een minderheid van de raadsleden 

neemt effecten waar in de zin dat besluiten inhoudelijk zijn gewijzigd of dat aanpassingen in de 

uitvoering van besluiten zijn doorgevoerd. Dat geldt ook voor alle onderwerpen.  

 

Meeste invloed op onderwijszaken en minste op financiën 
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Het meest positief zijn de raadsleden als het gaat om hun betrokkenheid bij onderwijszaken en 

studentzaken. Bij deze onderwerpen stelt 43 respectievelijk 37 procent van de raadsleden dat 

door de betrokkenheid van de raad besluiten qua inhoud of qua uitvoering zijn aangepast. Het 

minst positief daarentegen zijn de raadsleden over hun invloed op de besluitvorming inzake 

financiën en inzake prestatieafspraken. Bij deze onderwerpen ziet slechts 16 respectievelijk 13 

procent van de raadsleden een waarneembare invloed in de zin van aanpassing van de inhoud of 

de uitvoering van besluiten. Voor beide onderwerpen geldt dat bijna de helft van de raadsleden 

(respectievelijk 45 en 47 procent) géén waarneembaar effect van de raadsbetrokkenheid signa-

leert.  

 

Verschillen naar achtergrondkenmerken van raadsleden 

 

Dit is het algemene beeld. Ten opzichte van dit algemene beeld zijn weer verschillen gevonden 

naar achtergrondkenmerken van de raadsleden.  

 

Tabel 6.4 laat zien dat de raadsleden in het wo vaker van mening zijn dat de medezeggenschap 

invloed op het beleid heeft – in de zin dat (de uitvoering van) besluiten worden gewijzigd – 

althans wanneer het om studentzaken en onderwijszaken gaat. 

 

 

Tabel 6.4 – Waargenomen effecten, naar soort onderwijsinstelling 

 hogeschool universiteit totaal 

studentzaken:    

% besluit inhoudelijk of implementatie gewijzigd  15% 21% 17% 

% implementatie besluit gewijzigd 18% 23% 20% 

% meer communicatie/draagvlak 34% 24% 30% 

% ander effect 12% 13% 13% 

% geen waarneembaar effect 21% 19% 20% 

    

onderwijszaken:    

% besluit inhoudelijk of implementatie gewijzigd 19% 25% 21% 

% implementatie besluit gewijzigd 16% 28% 21% 

% meer communicatie/draagvlak 31% 20% 26% 

% ander effect 12% 9% 11% 

% geen waarneembaar effect 22% 18% 20% 

 

 

In tabel 6.5 is te zien dat leden van centrale raden bij twee onderwerpen positiever zijn over de 

invloed van de raad dan leden van decentrale raden, namelijk als het gaat om strategie en om 

financiën. Bij beide onderwerpen signaleren centrale raadsleden vaker dan decentrale raadsle-

den dat besluiten inhoudelijk zijn gewijzigd. Decentrale raadsleden zeggen vaker dat er geen 

merkbare effecten zijn. Overigens zijn dit ook wel twee onderwerpen waar de centrale raden 

zich meer mee bezig houden of meer op focussen dan de decentrale raden.  

 

Tabel 6.6 toont op welke onderwerpen personeelsleden en studentleden verschillen in hun 

waarneming van de effecten van de raad. Dat blijken vooral onderwerpen te zijn die met het 

onderwijsbeleid van de instelling te maken hebben. De studentleden zien op deze punten vaker 

verdergaande effecten, in de zin van inhoudelijke wijzigingen van besluiten, dan de personeels-
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leden. Die laatste geven vaker aan geen waarneembare effecten te zien. Dat kan te maken 

hebben met het feit dat het hier primair om onderwijskwesties gaat, waar zij als personeelsleden 

minder op gefocust zijn en minder zicht op hebben.  

 

 

Tabel 6.5 – Waargenomen effecten, naar niveau van de raad 

 centraal decentraal totaal 

strategisch plan:    

% besluit inhoudelijk gewijzigd  22% 10% 16% 

% implementatie besluit gewijzigd 17% 12% 14% 

% meer communicatie/draagvlak  30% 36% 33% 

% ander effect 13%  9% 11% 

% geen waarneembaar effect 19% 33% 26% 

    

financiën:    

% besluit inhoudelijk gewijzigd 11% 4% 7% 

% implementatie besluit gewijzigd 13% 5% 9% 

% meer communicatie/draagvlak 30% 26% 28% 

% ander effect 12% 12% 12% 

% geen waarneembaar effect 34% 53% 45% 

 

 

Tabel 6.6 – Waargenomen effecten, naar geleding van de raadsleden  

 personeelsleden studentleden totaal 

Strategisch plan:    

% besluit inhoudelijk gewijzigd  11% 22% 15% 

% implementatie besluit gewijzigd 14% 14% 14% 

% meer communicatie/draagvlak 36% 31% 32% 

% ander effect 11% 11% 11% 

% geen waarneembaar effect 29% 22% 26% 

    

Studentzaken:    

% besluit inhoudelijk gewijzigd 10% 25% 17% 

% implementatie besluit gewijzigd 17% 24% 20% 

% meer communicatie/draagvlak 34% 25% 30% 

% ander effect 14% 11% 13% 

% geen waarneembaar effect 25% 15% 20% 

    

Onderwijszaken:    

% besluit inhoudelijk gewijzigd 15% 29% 21% 

% implementatie besluit gewijzigd 21% 21% 21% 

% meer communicatie/draagvlak 27% 26% 27% 

% ander effect 12%  9% 11% 

% geen waarneembaar effect 25% 15% 20% 

    

Kwaliteitszorg:    

% besluit inhoudelijk gewijzigd 4% 12% 7% 

% implementatie besluit gewijzigd 12% 18% 14% 

% meer communicatie/draagvlak 33% 33% 33% 

% ander effect 11% 12% 12% 

% geen waarneembaar effect 40% 26% 34% 
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6.3 Waargenomen eigen invloed in het algemeen 

 

Na de vragen over de effecten van hun overleginspanningen per onderwerp is de raadsleden de 

vraag voorgelegd hoeveel invloed op de gang van zaken in de instelling zij in het algemeen aan 

de raad toekennen. 

 

Ruim een derde deel vindt dat de raad veel invloed heeft 

 

Ruim een derde van de raadsleden (36 procent) vindt dat hun raad in het algemeen (zeer) veel 

invloed heeft op de gang van zaken in de instelling. Daarnaast vindt echter ruim de helft dat hun 

raad matig tot vrij weinig invloed heeft en zegt nog eens een op de tien raadsleden dat hun raad 

weinig tot geen invloed heeft. Bijna twee derde van de raadsleden (53+9=62 procent) laat zich 

dus kritisch uit over de invloed van de raad in het algemeen. 

 

Leden van centrale raden zien meer invloed 

 

Er is een verschil tussen leden van centrale en leden van decentrale raden. Leden van centrale 

raden vinden vaker (47 procent) dat de raad veel invloed heeft dan leden van decentrale raden 

(29 procent).  

 

 

Tabel 6.7 – Waargenomen invloed van raad op algemene gang van zaken in de onderwijsinstel-

ling, naar niveau van de raad* 

 centraal decentraal totaal 

 (zeer) veel invloed 47% 29% 36% 

 matig tot vrij weinig invloed 45% 58% 53% 

 weinig tot geen invloed 5% 11% 9% 

 weet ik niet invloed 4% 2% 2% 

totaal 359=100% 491=100% 850=100% 

* Raadsleden konden op deze vraag antwoorden op een 3-puntschaal. Deze schaal is ook in eerder medezeggen-

schaponderzoek gebruikt.  

 

Studentleden zien meer invloed dan personeelsleden 

 

Tabel 6.8 laat zien dat er tevens verschillen bestaan tussen personeelsleden en studentleden als 

het gaat om de beoordeling van de algemene invloed van hun raad in de instelling. Personeels-

leden ervaren minder invloed van hun raad dan studentleden. Bij de personeelsleden is 27 

procent van mening dat de raad (zeer) veel invloed heeft; ruim 70 procent betitelt die invloed als 

matig tot gering. Bij de studentleden vindt bijna 47 procent dat de raad (zeer) veel invloed heeft; 

van hen bestempelt de helft die als matig tot gering. 
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Tabel 6.8 – Waargenomen invloed van raad op algemene gang van zaken in onderwijsinstelling, 

personeel versus studenten 

 personeel studenten totaal 

 (zeer) veel invloed 27% 47% 36% 

 matig tot vrij weinig invloed 60% 43% 53% 

 weinig tot geen invloed 10% 7% 9% 

 weet ik niet  2% 3% 3% 

totaal 477=100% 361=100% 838=100% 

 

 

Tabel 6.9 – Oordeel over invloed en functioneren van raad, naar respectievelijk soort onder-

wijsinstelling, niveau van de raad en geleding van de raadsleden, percentages 

 universiteit hogeschool  

 centraal decentraal centraal decentraal totaal 

 pers. stud. pers. stud. pers. stud. pers. stud.  

Oordeel over invloed van 

raad: 

         

 (zeer) veel invloed 19 47 20 40 45 61 25 38 36 

 matig tot vrij weinig invloed 63 51 67 55 48 28 61 42 53 

 weinig tot geen invloed 11 3 13 5 3 6 12 14 9 

 weet ik niet  6 0 0 0 4 5 2 7 3 

totaal 62=100 73=100 136=100 110=100 112=100 104=100 167=100 74=100 838=100 

          

Oordeel over functioneren 

raad, in rapportcijfers 

         

 5 of lager 16 1 9 7 6 7 14 8 9 

 6-7 53 63 61 60 58 52 60 58 59 

 8-10 31 36 30 33 36 41 25 33 32 

totaal 62=100 73=100 136=100 110=100 112=100 104=100 167=100 74=100 838=100 

 

 

Ook hier weer doorwerking van het stelsel van medezeggenschap 

 

Studentleden nemen dus vaker veel invloed van de raad waar dan personeelsleden. Tabel 6.9 

laat zien dat dit in de universiteiten, met name op centraal niveau, nog weer vaker het geval is 

dan in de hogescholen. Ongetwijfeld heeft dit te maken met het feit dat in de hogescholen tot 

nog toe vrijwel uitsluitend sprake is van het stelsel van ongedeelde medezeggenschap, terwijl in 

de universiteiten bijna even vaak sprake is van het gedeelde stelsel, waarin de personeelsleden 

een eigen ondernemingsraad hebben en de studenten een eigen studentenraad. In dit laatste 

geval focust de studentenraad zich op studentzaken en onderwijszaken terwijl de ondernemings-

raad zich meer richt op personeel en organisatie. Invloed uitoefenen is nooit gemakkelijk, dat 

blijkt wel uit het feit dat twee derde van de raadsleden van mening is dat de medezeggenschap 

maar weinig invloed heeft. Maar wellicht is het minder moeilijk voor de medezeggenschap om 

invloed uit te oefenen op onderwijszaken en studentzaken, aangezien dit soort zaken van belang 

zijn voor de inkomstenkant van de onderwijsinstellingen, dan op zaken in de sfeer van perso-

neel en organisatie, aangezien invloed hier vaak gepaard gaat met consequenties aan de kosten-

kant. 
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6.4 Tevredenheid over het functioneren van de medezeggenschap 

 

De raadsleden is tenslotte – aan het einde van de vragenlijst - gevraagd naar hun tevredenheid 

met de medezeggenschap, en wel a) naar hun tevredenheid met het functioneren van de bestuur-

der als overlegpartner en b) naar hun tevredenheid met het eigen functioneren als medezeggen-

schapsraad. 

 

Twee derde van raadsleden tevreden over functioneren van bestuurder als overlegpartner 

 

In tabel 6.10 is te zien hoe de raadsleden oordelen over het functioneren van de bestuurder als 

overlegpartner. Bijna twee derde van de raadsleden is hier tevreden of zeer tevreden over. Een 

derde is matig tevreden of ronduit ontevreden. Dit is een algemeen gedeeld beeld. Er zijn geen 

verschillen aangetroffen tussen hbo en wo, tussen centrale en decentrale raadsleden en tussen 

personeelsleden en studentleden.  

 

 

Tabel 6.10 – Tevredenheid raad over functioneren van bestuurder als overlegpartner 

 functioneren van bestuurder 

 zeer tevreden 14 

 tevreden 50 

 matig tevreden 27 

 ontevreden 8 

 weet niet 1 

 849=100% 

 

 

Raadsleden geven gemiddeld een 7 voor functioneren van hun raad 

 

Tabel 6.11 geeft weer hoe de raadsleden oordelen over de eigen raad. Raadsleden konden hun 

tevredenheid over het functioneren van hun raad aangeven met een rapportcijfer op een schaal 

van 0 tot 10. Het gemiddeld cijfer is 7.0. De meeste raadsleden (42 procent) geven ook een 7 en 

kwalificeren het functioneren van hun eigen raad daarmee als ‘ruim voldoende’. Maar niet 

iedereen is even positief. Een kwart van de raadsleden geeft een 6 of minder en maakt daarmee 

kenbaar dat als het gaat om het functioneren van de medezeggenschap ook aan de kant van de 

raad zelf nog wel een en ander te verbeteren valt.  

 

Ook tabel 6.11 geeft een algemeen gedeeld beeld. Er zijn nauwelijks verschillen tussen hbo en 

wo, tussen personeel en studenten en tussen centrale en decentrale raadsleden. Dat is eveneens 

te zien in tabel 6.9. Personeelsleden en studentleden verschillen wel van elkaar wat betreft hun 

oordeel over de invloed van de raad, maar niet of althans minder wat betreft hun oordeel over 

het functioneren van de raad.  
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Tabel 6.11 – Tevredenheid raad over eigen functioneren 

Oordeel over eigen functioneren als raad, in rapportcijfers:  

 5 of lager  8% 

 6 16% 

 7 42% 

 8 28% 

 9 of hoger  4% 

 849 = 100% 

  

Gemiddeld cijfer:  7.0 

 

 

6.5 Wat verklaart de tevredenheid over het functioneren?  

 

In een verdiepende analyse (stapsgewijze multipele regressie) is nagegaan welke factoren in 

welke mate van invloed zijn op de tevredenheid van de raadsleden over het functioneren van de 

eigen medezeggenschapsraad.  
 
Voor deze analyses is een verklaringsmodel opgesteld, waarin de volgende variabelen en 

schalen zijn opgenomen1. Met behulp van een stapsgewijze regressieanalyse is nagegaan welke 

bijdrage deze factoren in samenhang leveren aan de verklaring van de variatie in de tevreden-

heid van de raadsleden.  

 aantal zetels;  

 niveau raad (centraal/decentraal);  

 type instelling (hbo/wo); 

 overleg (schaal van antwoorden op vragen naar tijdigheid en volledigheid van informatie, 

zoals weergegeven in figuur 4.4.);  

 cultuur (schaal van antwoorden op vragen over typering van de onderlinge relatie tussen 

bestuurder en raad, zoals weergegeven in figuur 5.1 en de eerste 2 items van figuur 5.3); 

 bekendheid met/gebruik van het initiatiefrecht; 

 bekendheid met/gebruik van het versterkt initiatiefrecht. 

 

Tabel 6.12 laat de resultaten zien van de regressieanalyse met tevredenheid over het eigen 

functioneren van de raad als afhankelijke variabele, gemeten via een rapportcijfer lopend van 1 

tot 10.  

 

Uit deze analyse komen drie factoren naar voren die een bijdrage leveren aan de verklaring: de 

cultuur rond medezeggenschap in de instelling, het overleg en het gebruik van het initiatiefrecht 

door de medezeggenschapsraad. De andere factoren leveren geen significante bijdrage aan de 

verklaring van de tevredenheid.  

 

                                                      
1  De schalen voor ‘overleg’ en ‘cultuur’ zijn geconstrueerd op basis van factoranalyses van de antwoorden op 

de betreffende items in de vragenlijst. De betrouwbaarheid van de schalen is respectievelijk 0,885 voor 

‘overleg’ en 0,740 voor ‘cultuur’. In de schaal voor ‘overleg’ zijn overigens ook de items uit figuur 5.3 

opgenomen, over de mate van openheid in de opstelling van bestuurder en raad naar elkaar toe. 
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Tabel 6.12 – Factoren van invloed op de tevredenheid van de raadsleden over het functioneren 

van de eigen raad 

 R-kwadraat B coëfficiënt std error significantie 

cultuur 24% -.816 .144 .000 

overleg 28% -.529 .091 .000 

gebruik initiatiefrecht 30% .356 .094 .000 

 

 

De twee belangrijkste factoren zijn de cultuur en het overleg in de instelling. Wat de cultuur 

betreft gaat het om zaken als betrokkenheid bij medezeggenschap, openheid in het overleg, 

vertrouwen over en weer en respect voor elkaars standpunten. Wat het overleg betreft gaat het 

om zaken als tijdige en volledige informatieverstrekking, voldoende voorbereidingstijd bij 

advies- en instemmingkwesties en een vroegtijdige betrokkenheid bij de besluitvorming. 

Naarmate raadsleden minder positief zijn over de cultuur en het overleg in de instelling oordelen 

ze ook minder positief over het functioneren van hun eigen raad. Daar staat een positieve 

invloed van het gebruik van het initiatiefrecht tegenover. Waar raden dit vaker gebruiken, 

oordelen de raadsleden positiever over het functioneren van de raad. In totaal verklaart het 

model 30 procent van de variantie in de tevredenheidscores.  

 

De bestuurscultuur rond medezeggenschap én de professionaliteit van het overleg blijken 

belangrijke factoren te zijn die mede bepalend zijn voor de tevredenheid van de raadsleden over 

zowel het functioneren van hun eigen raad als over het functioneren van hun overlegpart-

ner/bestuurder. Ze verklaren evenwel maar een deel van de variatie in de scores. Medezeggen-

schap is een complex verschijnsel dat in verschillende organisaties in verschillende omstandig-

heden op verschillende manieren vorm kan krijgen en door betrokkenen verschillend kan 

worden ervaren. Daarbij zullen ook factoren een rol spelen, die in het kader van dit onderzoek 

verder niet aan de orde zijn geweest.  

 

 

6.6 Conclusies 

 

De raadsleden behandelen vaak een veelheid aan onderwerpen op het terrein van organisatie, 

personeel, onderwijs en studie, waarbij studentleden zich soms meer op onderwijs en studentza-

ken richten en personeelsleden meer op organisatie en personeelszaken. Raadsleden stellen dat 

hun inspanningen vooral effect hebben op de communicatie rond besluiten (draagvlak), veel 

minder op de inhoud van besluiten. De meeste raadsleden vinden dat hun raad slechts een 

beperkte invloed heeft op de algemene gang van zaken in hun instelling. De raadsleden vinden 

in meerderheid wel dat de eigen raad goed functioneert. Met name de cultuur rond medezeggen-

schap én de professionaliteit van het overleg vormen belangrijke verklarende factoren voor hoe 

de leden oordelen over het functioneren van hun raad. 
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7 Samenvatting en conclusies 
 

 

 

 

7.1 Het onderzoek 

 

1. In 2014 heeft ISO, in overleg met de LSVB, VSNU, VH, VMH, LOVUM, SOM en LOF, 

besloten een medezeggenschapsmonitor te ontwikkelen. Belangrijkste doel van deze mo-

nitor is om de medezeggenschapscultuur in het hoger onderwijs én de toepassing van het 

daar vigerende wettelijke kader in beeld te brengen. Vooralsnog zal dit monitoronderzoek 

uitgevoerd worden in 2015, 2016 en 2017.  

 

2. De eerste meting in 2015 heeft inmiddels plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan worden 

in dit rapport gepresenteerd. De meting is uitgevoerd met behulp van een internetenquête 

onder medezeggenschapsraadsleden van alle universiteiten en hogescholen in Nederland, 

dus zowel onder de leden van centrale als van decentrale raden, en ongeacht of het om per-

soneelsleden of om studentleden gaat. 

 

3. De raadsleden zijn op twee verschillende manieren voor dit onderzoek benaderd: direct 

vanuit het ITS en indirect, via een uitnodiging van de ambtelijk secretaris. De raadsleden 

van wie een e-mailadres beschikbaar was zijn direct door het ITS uitgenodigd om de enquê-

te in te vullen. Deze raadsleden hebben van ITS een unieke inlogcode gekregen waarmee zij 

toegang hadden tot de enquête. Voor de instellingen, respectievelijk de raden waar de e-

mailadressen van individuele raadsleden niet beschikbaar waren, zijn de ambtelijk secreta-

rissen benaderd met het verzoek het monitoronderzoek onder de raadsleden bekend te ma-

ken en hen een link door te sturen waarmee zij toegang kregen tot de enquête.  

 

4. Van de 979 direct door het ITS uitgenodigde raadsleden hebben er 463 (47%) aan het 

onderzoek meegewerkt. Dit is een zeer goede respons bij een internetenquête. Van deze 

463 heeft bovendien bijna 80 procent de complete enquête ingevuld. Hoeveel raadsleden via 

de ambtelijk secretarissen zijn uitgenodigd is niet bekend. Hier is alleen bekend dat 738 

raadsleden hebben meegedaan aan het onderzoek en dat 65 procent van hen de complete 

enquête heeft ingevuld. Dit betekent dat het aantal raadsleden niet bij elk onderwerp, res-

pectievelijk in elk hoofdstuk of elke paragraaf van deze rapportage hetzelfde is, maar enigs-

zins zal variëren.  

 

5. In totaal hebben dus 1.201 raadsleden aan het onderzoek meegedaan. Een belangrijke vraag 

is uiteraard of deze 1.201 raadsleden een representatief beeld laten zien van de medezeg-

genschap in het hoger onderwijs. Om hier zicht op te krijgen hebben we een non-respons 

onderzoek uitgevoerd onder de 516 (979 minus 463) raadsleden van wie bekend was dat ze 

de enquête niet hebben ingevuld. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de non-respons 

groep niet anders denkt over de inhoudelijke kernpunten van het onderzoek dan de respons 

groep. Een dergelijke non-respons analyse was voor de via de ambtelijk secretarissen uitge-

nodigde raadsleden – die waren bij ITS immers niet bekend – niet mogelijk. Wel hebben we 

getoetst of de raadsleden die via de ambtelijk secretarissen hebben meegedaan aan het on-
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derzoek anders denken over de medezeggenschap in het hoger onderwijs dan de raadsleden 

die via het ITS hebben meegedaan. Dat blijkt niet het geval te zijn. We hebben dus geen 

aanwijzingen gevonden dat de non-respons of de verschillende manieren waarop de raad-

sleden voor dit onderzoek zijn benaderd, van invloed zijn op de onderzoeksuitkomsten. We 

gaan er daarom van uit dat het onderzoek een goede weergave is van hoe raadsleden in het 

hoger onderwijs denken over de medezeggenschap. 

 

6. Voor zover we dit kunnen nagaan blijken de geënquêteerde raden en raadsleden overigens 

ook een goede afspiegeling van alle raden en raadsleden in het hoger onderwijs te vormen. 

Bekend is namelijk dat in de hogescholen nog hoofdzakelijk sprake is van het stelsel van 

ongedeelde medezeggenschap (personeel en studenten zitten samen in een gezamenlijke 

raad), terwijl in de universiteiten ongeveer even vaak sprake is van het ongedeelde als van 

het gedeelde stelsel (ondernemingsraad voor het personeel en studentenraad voor de studen-

ten). Dit wordt in dit onderzoek bevestigd: de geënquêteerde raadsleden uit hogescholen 

geven in overgrote meerderheid (93%) aan dat zij lid zijn van een gezamenlijke raad van 

personeelsleden en studenten, terwijl dit met 58 procent bij de geënquêteerde raadsleden uit 

universiteiten duidelijk minder vaak voor komt. Hier geeft steeds ongeveer 20 procent van 

de raadsleden te kennen dat zij deel uitmaken van hetzij een ondernemingsraad hetzij een 

studentenraad. Verder is bekend dat het aantal beschikbare raadszetels ongeveer fifty-fifty 

verdeeld is over personeelsleden en studenten. Deze verhouding vinden we vrij goed terug 

bij de geënquêteerde raadsleden: van de 1.201 raadsleden is 54 procent personeelslid en 46 

procent student. 

 

7. Overigens blijken niet alle beschikbare zetels bezet te zijn: 29 procent van de geënquêteerde 

raadsleden meldt dat er in de raad sprake is van één of meer vacante zetels. Dit probleem 

speelt vaak ook bij de raadsverkiezingen een rol. Een derde van de geënquêteerde raadsle-

den geeft aan dat er bij de laatste raadsverkiezingen precies evenveel kandidaten als zetels 

waren (geen verkiezingen nodig) of zelfs minder kandidaten dan zetels waren (verkiezingen 

niet mogelijk). Toch steekt het hoger onderwijs op dit punt gunstig af tegen andere sectoren. 

Twee derde laat weten dat er wel meer kandidaten dan zetels waren en dat er dus ‘echte’ 

verkiezingen konden worden gehouden. In een eerder onderzoek, uitgevoerd in diverse an-

dere sectoren, kwam naar voren dat slechts in iets meer dan een derde van de gevallen er bij 

de laatste ondernemingsraadverkiezingen meer kandidaten dan zetels waren. In de sector 

zorg & welzijn was dit met 23 procent het laagste en in de sector overheid met 53 procent 

het hoogste (Karel et al. 2010). 

 

 

7.2 Tijdsbesteding aan medezeggenschap 

 

8. Gemiddeld wordt door de raadsleden ruim 7 uur per week aan het medezeggenschapswerk 

besteed. Bij de personeelsleden is dit 5 uur en bij de studentleden is dit met 10 uur twee keer 

zoveel.  

 

9. Bijna driekwart van de personeelsleden geeft aan dat in hun instelling afspraken zijn 

gemaakt over het aantal uren dat voor het raadswerk beschikbaar is. In de praktijk wordt, 

volgens deze personeelsleden, gemiddeld meer dan de afgesproken tijd aan het medezeg-

genschapswerk besteed. Ondanks dat er al meer dan de afgesproken tijd aan het medezeg-
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genschapswerk wordt besteed zou er - om het goed te doen - volgens de raadsleden eigenlijk 

nog meer tijd aan besteed moeten worden. Volgens de studentleden komen afspraken over 

tijdsbesteding aan raadswerk in het geval minder voor. In de situaties dat dergelijke afspra-

ken er wèl zijn, gaat ook hier op dat er gemiddeld meer dan de afgesproken uren aan het 

medezeggenschapswerk worden besteed. 

 

10. In de meeste instellingen van het hoger onderwijs is de afspraak gemaakt dat raadswerk van 

personeelsleden als regulier werk wordt beschouwd. Deze afspraak is echter niet in al deze 

instellingen vertaald in concrete maatregelen zoals taakverlichting of (gedeeltelijke) ver-

vanging in de reguliere functie. Bovendien blijkt, waar deze maatregelen wel zijn getroffen, 

de naleving hiervan in de praktijk niet steeds even goed te zijn. 

 

11. In de praktijk lossen veel personeelsleden dit op door het medezeggenschapswerk voor een 

deel in de eigen tijd te doen. In slechts een beperkt aantal gevallen zijn daarbij afspraken 

gemaakt over financiële compensatie voor uren die buiten werktijd besteed worden aan het 

medezeggenschapswerk. Financiële vergoedingen, zeker van enige substantie - meer dan 

€ 50 per maand - komen bij personeelsleden ook maar heel weinig voor (bij minder dan 10 

procent). Een beperkt deel – 10 procent – vindt dat dit wel zou moeten, maar daar staat een 

ruime meerderheid tegenover die dit niet nodig vindt. 

 

12. De studentleden krijgen vrijwel altijd wel een financiële vergoeding voor hun medezeg-

genschapswerk. Gemiddeld ontvangen zij € 164 per maand, maar dit gemiddelde varieert 

sterk met het aantal uren dat zij per week aan het raadswerk besteden, namelijk van € 70 per 

maand bij een tijdsbesteding tot 2 uur per week tot € 300 bij een tijdsbesteding van meer 

dan een dag per week. In de praktijk komt dit er op neer dat studentleden van centrale raden 

gemiddeld hogere financiële vergoedingen voor hun raadswerk ontvangen dan studentleden 

van decentrale raden. De meeste studenten zijn tevreden over de financiële vergoeding voor 

het medezeggenschapswerk. 

 

13. Een deel van de studentleden meldt dat er bij hen sprake is van studiecompensatie voor het 

medezeggenschapswerk. Dit komt bij studentleden van universiteiten vaker (49%) voor dan 

bij studentleden van hogescholen (26%). Bij studentleden van universiteiten heeft deze stu-

diecompensatie meestal de vorm van bestuursmaanden. 

 

 

7.3 Faciliteiten voor medezeggenschap 

 

14. De meeste medezeggenschapsraden hebben de beschikking over een ambtelijk secreta-

ris/griffier. Deze bieden secretariële of organisatorische ondersteuning. In een aantal geval-

len verricht de ambtelijk secretaris echter ook adviserende of beleidsmatige werkzaamheden 

en dat is vooral zo bij grote en centrale raden.  

 

15. Twee derde van de medezeggenschapsraden in het hoger onderwijs beschikt over een eigen 

budget. Desgevraagd weet echter slechts 20 procent van de betreffende raadsleden aan te 

geven hoe groot dit budget is, 80% antwoordt op deze vraag dat zij het niet weten. Het ge-

middelde budget - voor zoverre bekend bij raadsleden - bedraagt ruim € 10.000, maar dit 
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varieert zoals te verwachten is nogal, namelijk van € 5.000 bij decentrale raden tot bijna € 

20.000 bij centrale raden. 

 

16. Een duidelijke meerderheid van de raadsleden is tevreden over de scholingsmogelijkheden 

die ze hebben. Men is in het algemeen van mening dat de raad profijt heeft van deze scho-

ling. Het is daarom opvallend dat maar betrekkelijk weinig raadsleden aangeven dat hun 

raad alle beschikbare scholingsdagen benut. Slechts een beperkt deel van de raadsleden is 

niet overtuigd van het rendement van medezeggenschapsscholing. Dit vormt dus hooguit 

een klein deel van de verklaring. 

 

17. Uit eerder en ander onderzoek is overigens al bekend dat medezeggenschappers hun scho-

lingsrechten vaak niet volledig benutten. In die onderzoeken worden hier uiteenlopende 

verklaringen genoemd: raadsleden zijn niet of niet goed op de hoogte van de rechten die ze 

ter zake hebben; raadsleden hebben het te druk voor scholing aangezien ze zonder meer al 

moeite hebben met de combinatie medezeggenschapswerk en reguliere functie; in een tijd 

van recessie en bezuinigen hebben raadsleden grote aarzelingen om hun scholingsrechten te 

benutten, etc. (zie bijvoorbeeld: Van Rijsingen, 2010; Cremers et al. 2007; Bruin et al. 

2003).  

 

18. Raadsleden zijn minder tevreden over de faciliteiten voor juridische ondersteuning die ze 

hebben. Voor alle beschikbare faciliteiten gaat op dat er raadsleden zijn die ze als onvol-

doende aanmerken. Ten aanzien van juridische ondersteuning is dit echter duidelijk vaker 

het geval dan bij andere faciliteiten. Er zijn bijna even veel raadsleden die de mogelijkheden 

op dit punt onvoldoende vinden als raadsleden die ze als voldoende beschouwen. 

 

 

7.4 Overleg met de bestuurder 

 

19. De meeste medezeggenschapsraden in het hoger onderwijs hebben één keer per maand of 

één keer in de twee maanden een formele overlegvergadering met hun bestuurder. Centra-

le raden hebben dit overleg vaker dan decentrale raden. De frequentie varieert dus, maar te-

gelijkertijd gaat op dat verreweg de meeste raadsleden, of ze nu deel uitmaken van centrale 

of van decentrale raden, tevreden zijn over het aantal formele overlegmomenten met de be-

stuurder. Bijna alle raden hebben naast de formele overlegvergaderingen ook nog informele 

contacten met hun bestuurder. 

 

20. De raadsleden zijn vrij algemeen van mening dat over de overlegagenda doorgaans een 

zorgvuldige en tijdige afstemming tussen betrokken partijen plaats vindt. Vrijwel allemaal 

vinden ze dat de formele overlegvergaderingen tussen raad en bestuur plaats vinden aan de 

hand van een duidelijke agenda. 

 

21. Duidelijk kritischer spreken de raadsleden zich uit over het moment waarop zij betrokken 

worden bij belangrijke beleidsaangelegenheden, evenals over het moment dat zij informatie 

ontvangen én over de mate waarin de informatie in hun ogen volledig of toereikend is. Een 

meerderheid van de raadsleden is van mening dat deze zaken zeker niet altijd of meestal het 

geval zijn. Er zijn op deze punten overigens wel enige verschillen tussen diverse categorie-

en raadsleden, maar die verschillen zijn vrij klein en meestal niet significant. Het hier ge-
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schetste beeld gaat dus vrij algemeen op. Overigens laat ander onderzoek zien dat het hier 

geschetste beeld niet alleen op gaat voor het hoger onderwijs, maar voor de hele onderwijs-

sector (Smit et al. 2009) en tevens voor veel andere sectoren (Karel et al. 2010). 

 

22. Vrij veel raadsleden – studentleden nog weer meer dan personeelsleden – blijken er niet 

(goed) van op de hoogte te zijn welke afspraken er in de instelling zijn gemaakt met betrek-

king tot de termijnen waarin zaken die onder de instemmings- of adviesbevoegdheid van 

de raad vallen zullen worden afgewikkeld. Mogelijk speelt dit gegeven een rol bij de bevin-

ding dat bijna de helft van de raadsleden van mening is dat zij niet altijd of zelfs meestal 

niet voldoende tijd krijgen om hun instemmings- of adviesbevoegdheid uit te oefenen. 

Daarnaast kan (ook) het moment waarop de raadsleden betrokken of geïnformeerd worden 

een rol spelen. Volgens veel raadsleden gebeurt dit namelijk (te) laat. In een volgende uit-

voering van deze medezeggenschapsmonitor zou de gelegenheid aangegrepen kunnen wor-

den om dit verder uit te zoeken. 

 

23. Ruim een kwart van de raadsleden stelt dat hun raad afgelopen raadsjaar twee of meer keer 

gebruik heeft gemaakt van het initiatiefrecht. Bijna een kwart stelt dat hun raad dit geheel 

niet heeft gedaan. Een derde van de raadsleden weet niet hoe het in hun raad hiermee ge-

steld is. In de tweede helft van 2010 is het initiatiefrecht versterkt en dit blijkt nog maar bij 

weinig raadsleden bekend te zijn. Die onbekendheid is ongetwijfeld een belangrijke verkla-

ring dat nog maar 10 procent van de raadsleden meldt dat hun raad ten volle (ten minste 2 

keer in afgelopen raadsjaar) gebruik heeft gemaakt van de nieuwe mogelijkheden. Doel van 

de versterking van het initiatiefrecht was om te bevorderen dat de medezeggenschap in een 

vroeg stadium in gesprek kan komen met de bestuurder c.q. het college van bestuur over de 

inrichting en inhoud van het beleid. 

 

24. Wettelijk is geregeld dat de centrale medezeggenschapsraad minimaal twee keer per jaar 

recht heeft op een overleg met de raad van toezicht. Ruim vier op de tien raadsleden van 

deze centrale medezeggenschapsraden (43 procent) geeft aan dat er in het afgelopen jaar 

twee keer of vaker sprake is geweest van een dergelijk overleg. Een kwart laat weten dat er 

maar een keer zo’n overleg is geweest. Nog eens een kwart stelt dat er géén overleg is ge-

weest met de raad van toezicht. Ook dit recht biedt mogelijkheden voor vroegtijdige betrok-

kenheid bij de beleidsontwikkeling. 

 

25. In het netwerk van de medezeggenschapsraden ligt het accent op interne contacten. 

Meestal zijn de raadsleden van mening dat er intern voldoende contact of overleg is met de 

diverse deskundigen, eventuele andere medezeggenschapsraden, relevante commissies, etc.. 

Duidelijke uitzondering vormt het contact en overleg met de achterban. In mindere mate én 

minder algemeen vinden de raadsleden dat dit ook opgaat voor de opleidingscommissies. 

 

26. Een grote meerderheid van de raadsleden geeft aan dat hun raad contact of overleg heeft 

met interne deskundigen en dan betreft het vooral deskundigen op financieel terrein of op 

het terrein van personeel en organisatie. De helft van de raden heeft volgens de raadsleden 

(ook) contact of overleg met externe deskundigen en dan betreft het vooral deskundigen op 

juridisch gebied. 
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27. Er zijn wat het contactennetwerk betreft overigens wel enige verschillen tussen verschillen-

de categorieën raadsleden. Die zijn voornamelijk verklaarbaar uit de verschillende posities 

van de raden en de verschillende achtergronden van de raadsleden.  

 

28. Er zijn duidelijke parallellen tussen de hier beschreven situatie van de medezeggenschap in 

het hoger onderwijs en de situatie van de medezeggenschap in andere sectoren. Dat geldt 

bijvoorbeeld voor het moment dat de medezeggenschapsraden betrokken worden bij belang-

rijke beleidsonderwerpen (zie bijvoorbeeld: Van den Tillaart & Cremers, 2002), het benut-

ten van bevoegdheden en rechten door de medezeggenschapsraden (zie bijvoorbeeld: Van 

Beurden et al. 2009), de relatie met de achterban (zie bijvoorbeeld:Visee & Rosbergen, 

2004; Van Ewijk & Van der Aalst, 2003) en het interne netwerk van de medezeggenschap 

(zie bijvoorbeeld: Heijink, 2011). 

 

 

7.5 Bestuurscultuur rond medezeggenschap 

 

29. De raadsleden spreken in meerderheid zich positief uit over de medezeggenschapscultuur in 

hun instelling. Praktisch alle raadsleden zijn van mening dat het overleg tussen bestuurder 

en raad doorgaans in een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect plaats vindt. Een 

meerderheid van de raadsleden ervaart het overleg vooral als een open dialoog waarin raad 

en bestuurder op basis van argumenten naar een voor beide werkbaar compromis op zoek 

zijn. Een minderheid van de raadsleden ervaart het overleg niet of veel minder als een open 

dialoog. Dat ligt in de ogen van deze raadsleden eerder aan de bestuurder dan aan henzelf. 

De raadsleden zijn namelijk vrijwel unaniem van mening dat zij zich vrijwel steeds open en 

constructief opstellen naar de bestuurder. Het omgekeerde komt volgens de raadsleden min-

der algemeen voor. 

 

30. De meeste raadsleden voelen zich door de bestuurder geaccepteerd als vertegenwoordiger 

van de werknemers en/of de studenten van de instelling. Er zijn maar weinig raadsleden die 

het idee hebben dat de bestuurder hen vooral als een last bij de besluitvorming ervaart. Op 

dit punt zijn er duidelijk parallellen met de medezeggenschap in andere sectoren. Onderzoek 

in andere sectoren laat namelijk eveneens zien dat de medezeggenschap zich daar tot een 

geaccepteerd instituut ontwikkeld heeft (zie bijvoorbeeld: Van het Kaar & Looise, 1999, 

Huijgen et al, 2007). 

 

31. Een op de vijf raadsleden geeft aan dat in hun ogen de bestuurder de raad vooral als partner 

bij organisatie- en beleidsontwikkeling ziet. Ruim de helft stelt dat dit ook het geval is. 

Een op de drie raadsleden laat weten dat hun bestuurder dit beeld niet heeft. Een en ander 

sluit wel aan bij hoe de raadsleden hun eigen opstelling en functioneren typeren. Daarbij 

hanteren ze ook vaak de term belangenbehartiger, meer dan de term partner in de beleids-

ontwikkeling. Wat dit betreft loopt de sector van het hoger onderwijs niet voorop. In een 

recent onderzoek naar ondernemingsraden in Nederlandse gemeenten kwam bijvoorbeeld 

naar voren dat het aandeel ondernemingsraden dat overgestapt is van een vooral reactieve, 

controlerende rol naar een (pro)actieve rol in de beleidsontwikkeling is gestegen van 14 

procent in 2005 via 18 procent in 2008 en 33 procent in 2011 naar 45 procent in 2014 (Van 

den Tillaart & Warmerdam, 2014). 
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32. Op dit punt worden overigens verschillen zichtbaar tussen de studentleden en de perso-

neelsleden. Raadsleden uit studentenkring melden vaker dat hun raad eigen initiatieven 

neemt dan raadsleden uit het personeel. Ook komen verschillen in opstelling naar voren tus-

sen leden van centrale en van decentrale raden. Leden van decentrale raden typeren hun 

raad vaker als belangenbehartiger van personeel en/of studenten dan leden van centrale ra-

den. Laatstgenoemden houden in hun opstelling vaker ook rekening met de belangen van de 

instelling. 

 

 

7.6 Invloed en functioneren 

 

33. Medezeggenschapsraden in het hoger onderwijs behandelen vaak een veelheid aan onder-

werpen. Dat geldt nog weer meer voor medezeggenschapsraden in het hbo dan voor mede-

zeggenschapsraden in het wo. In het hbo is namelijk vrijwel alleen sprake van het stelsel 

van ongedeelde medezeggenschap. Personeel en studenten zitten dan in één gezamenlijke 

raad. In het wo is echter in bijna de helft van de gevallen sprake van het stelsel van gedeel-

de medezeggenschap. In deze situaties is er een aparte ondernemingsraad voor het perso-

neel en een aparte studentenraad voor de studenten. In dit geval houdt de studentenraad zich 

vooral bezig met studentzaken en onderwijszaken en de ondernemingsraad vooral met za-

ken in de sfeer van personeel en organisatie. 

 

34. De raadsleden zijn van mening dat zij vooral effect hebben ten aanzien van de communica-

tie over besluiten én bij het creëren van draagvlak voor de besluiten. Veel minder effect zien 

zij ten aanzien van de inhoud van de besluiten. Dit laatste komt volgens de raadsleden, en 

dan met name de studentleden, nog het meest voor bij onderwijszaken. Dat studenten in het 

hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs via de medezeggenschap in-

vloed willen uitoefenen op de kwaliteit van docenten en kwaliteit van het onderwijs is ook 

in eerder onderzoek vastgesteld (Smit et al. 2005). 

 

35. De meeste raadsleden zijn (dan ook) van mening dat hun raad slechts een beperkte invloed 

heeft op de algemene gang van zaken in hun instelling. Studentleden geven wat vaker (47 

procent) dan personeelsleden (27 procent) te kennen dat zij veel invloed hebben. Eerder (zie 

punt 23) kwam ook al naar voren dat raadsleden uit studentenkring vaker dan raadsleden uit 

het personeel aangeven dat zij gebruik maken van het initiatiefrecht. Wat betreft invloed 

behoren de personeelsleden uit het hoger onderwijs dan ook niet tot de koplopers. Uit ander 

onderzoek onder ondernemingsraadleden blijkt namelijk dat circa de helft van deze perso-

neelsvertegenwoordigers van mening is dat zij veel invloed op de gang van zaken in hun 

bedrijf/organisatie hebben (zie bijvoorbeeld Karel, 2010; Heijink, 2011; van den Tillaart en 

Warmerdam, 2014). 

 

36. Driekwart van de raadsleden vindt dat hun raad ruim voldoende of zelfs goed functioneert. 

De rest vindt dat hun raad amper voldoende (16 procent) of zelfs onvoldoende (8 procent) 

functioneert. 

 

37. Met name de cultuur en het overleg in de instelling zijn factoren die bijdragen aan een 

verklaring van hoe de leden oordelen over het functioneren van hun raad. Wat de cultuur 

betreft gaat het om zaken als betrokkenheid bij medezeggenschap, openheid in het overleg, 
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vertrouwen over en weer en respect voor elkaars standpunten. Wat het overleg betreft gaat 

het om zaken als tijdige en volledige informatieverstrekking, voldoende voorbereidingstijd 

bij advies- en instemmingkwesties en een vroegtijdige betrokkenheid bij de besluitvorming. 

Naarmate raadsleden minder positief zijn over de cultuur en het overleg in de instelling oor-

delen ze ook minder positief over het functioneren van hun eigen raad. Daarbij is er een po-

sitieve invloed van het initiatiefrecht. Waar raden dit vaker gebruiken, oordelen de raadsle-

den positiever over het functioneren van de raad. 
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Bijlage 1 – Vergelijking van 3 groepen 

 

Direct door ITS benaderde raadsleden; vergelijking respons en non-respons 

 

In totaal had ITS van 979 raadsleden een e-mailadres. Deze 979 zijn door het ITS direct bena-

derd met de vraag of zij mee wilden werken aan het onderzoek. In totaal hebben 463 van deze 

979 raadsleden de volledige enquête ingevuld (respons groep). De 516 die dit, ook na twee 

herhaalde verzoeken niet gedaan hebben (de non-respons groep), zijn vervolgens opnieuw 

benaderd met het verzoek een zeer korte enquête met 4 kernvragen van het onderzoek te 

beantwoorden. Van de 516 hebben er 125 gehoor gegeven aan dit verzoek. De antwoorden op 

de 4 kernvragen van de non-respons zijn vergeleken met de antwoorden op deze vragen van de 

respons groep. Tabel 1 tot en met tabel 4 brengt deze vergelijking in beeld.  
 
Geen enkel verschil tussen de non-respons en direct door ITS benaderde respons is significant. 

 

Vergelijking respons: direct door ITS benaderd versus indirect via ambtelijk secretaris 

 
 
De raadsleden van wie geen e-mailadres beschikbaar was, zijn via de ambtelijk secretarissen 

benaderd. In totaal hebben 738 via de ambtelijk secretarissen benaderde raadsleden aan het 

onderzoek meegedaan. Hun antwoorden op de 4 kernvragen van het onderzoek zijn eveneens 

aan de tabellen 1-4 toegevoegd. 

 

Wel verschillen naar achtergrondkenmerken 

 

Onderdeel van de taakverdeling bij de uitvoering van dit monitoronderzoek was, onder andere, 

dat ISO het verzamelen van de e-mailadressen van raadsleden op zich heeft genomen. Dat lag 

ook voor de hand aangezien ISO hiermee al bezig was vanaf het moment dat in 2014 besloten 

was dit monitoronderzoek uit te voeren. De cijfers in tabel 1 wijzen er op dat ISO beter toegang 

heeft tot studenten en nieuwe raadsleden dan tot personeelsleden en raadsleden die al langer in 

de medezeggenschap actief zijn. In tabel 7 is namelijk te zien dat ISO naar verhouding meer e-

mailadressen heeft verzameld van studenten en van personen die in de tweede helft van 2014 

raadslid zijn geworden dan van personeelsleden en van raadsleden die al langer actief zijn. 

Daarnaast blijkt uit tabel 8 dat ISO naar verhouding meer e-mailadressen heeft verzameld van 

centrale, respectievelijk grotere raden dan van decentrale, respectievelijk kleinere raden.  

Er zijn dus wel wat verschillen in achtergrondkenmerken tussen de direct door het ITS benader-

de raadsleden en de indirect, namelijk via de ambtelijk secretaris, benaderde raadsleden.  

 

Maar nauwelijks verschillen op de inhoudelijke kernvragen van het onderzoek 

 

Een wezenlijkere vraag is echter of er ook verschillen zijn tussen de direct en de indirect door 

het ITS benaderde raadsleden bij de antwoorden op de kernvragen van dit onderzoek. Dit blijkt 

maar in zeer beperkte mate het geval te zijn (zie tabel 1-3). De direct door ITS benaderde 

raadsleden denken niet anders dan de indirect, via de ambtelijk secretaris, benaderde raadsleden 

over het functioneren van de medezeggenschap en over de invloed die hiervan uitgaat op de 

gang van zaken in de instellingen van het hoger onderwijs. 
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Ook zijn er geen verschillen in hun beoordeling van de mate waarin de ter beschikking staande 

voorzieningen en faciliteiten toereikend zijn. Wèl zijn er enkele verschillen ten aanzien van de 

feitelijke beschikbaarheid van bepaalde voorzieningen en faciliteiten (zie tabel 4). Dat betreft de 

beschikbaarheid van ambtelijke ondersteuning en van een eigen budget. Raadsleden die direct 

via het ITS zijn benaderd maken vaker melding van de beschikbaarheid van deze faciliteiten dan 

de raadsleden die via de ambtelijk secretarissen zijn benaderd. Zeer waarschijnlijk komt dit 

omdat, zoals we eerder hebben aangegeven, de direct via ITS benaderde raadsleden vaker 

functioneren in centrale, respectievelijk grotere raden dan de via de ambtelijk secretarissen 

benaderde raadsleden. Laatstgenoemde raadsleden tekenen daarbij vaker dan de direct door ITS 

benaderde raadsleden aan dat zij deze faciliteiten in hun situatie niet nodig vinden. Er zijn dus 

wel enkele verschillen wat betreft de feitelijke voorzieningen en faciliteiten, maar nauwelijks of 

geen verschillen in de mate waarin deze voorzieningen en faciliteiten als wel of niet toereikend 

worden beoordeeld. 

 

Tabel 1 – Oordeel over invloed van de raad op de gang van zaken in de instelling, in percenta-

ges 

 direct door ITS benaderd via ambtelijk  

secretaris benaderd 

 non-respons 

(n=125) 

respons 

(n=463) 

respons 

(n=738) 

zeer veel invloed 2 3 1 

veel invloed 39 34 34 

matig tot vrij weinig invloed 50 50 53 

weinig tot geen invloed 6 11 8 

weet niet 3 2 3 

 100% 100% 100% 

 
 

Tabel 2 – Tevredenheid over het functioneren van de huidige bestuurder als overlegpartner van 

de raad, in percentages 

 direct door ITS benaderd via ambtelijk  

secretaris benaderd 

 non-respons 

(n=125) 

respons 

(n=463) 

respons 

(n=738) 

zeer tevreden 11 12 15 

tevreden 63 52 48 

matig tevreden 16 25 28 

ontevreden 8 10 7 

weet niet 2 0 1 
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Tabel 3 – Tevredenheid over het functioneren van de raad, in gemiddeld rapportcijfer  

 direct door ITS benaderd via ambtelijk  

secretaris benaderd 

 non-respons 

(n=125) 

respons 

(n=463) 

respons 

(n=738) 

gemiddelde score 6,9 7,0 7,1 

 

 

Tabel 4 – Beschikbaarheid en toereikendheid van voorzieningen en faciliteiten, in percentages  

0 20 40 60 80 100 120

respons, via amb. secr.

respons, direct ITS

non-respons

Scholingsmogelijkheden

respons, via amb. secr.

respons, direct ITS

non-respons

Juridische ondersteuning

respons, via amb. secr.

respons, direct ITS

non-respons

Ambtelijk secretaris

respons, via amb. secr.

respons, direct ITS

non-respons

Notulist

respons, via amb. secr.

respons, direct ITS

non-respons

Eigen budget

ja, in voldoende mate ja, maar niet voldoende nee, maar is wel nodig nee, en is ook niet nodig
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Tabel 5 – Reden waarom men eerder niet de volledige enquête kon of wilde invullen, in percen-

tages (n=125)* 

 % 

geen tijd 63 

de vragenlijst is te lang 16 

ik zit nog maar kort in de Raad 17 

geen interesse in het onderwerp 3 

ik weet niets van het onderwerp - 

ik heb er geen belang bij 3 

geen vertrouwen in anonimiteit 2 

enquête is niet beschikbaar in het Engels 1 

de vragenlijst is niet geschikt voor mijn situatie 2 

de vragenlijst is niet van toepassing (ik ben geen raadslid) 3 

anders, namelijk (zie verder tabel 6) 18 

geen antwoord op deze vraag 5 

* Meerdere antwoorden mogelijk 

 

 

Tabel 6 – Overige reden non-respons 

andere reden: 

door werkdruk uitgesteld, toen te laat 

eerste instantie wegens drukte, ook aan aandacht ontglipt 

het was niet mogelijk om met mijn inlogcode mee te kunnen doen 

ik ben een maand geleden uit de MR getreden 

ik ben uit de raad gestapt 

Ik heb de volledige vragenlijst wel ingevuld 

Ik heb geen idee waarom ik deze vragenlijst überhaupt gekregen heb en weet niet voor welke raad dit is, ik ben 

namelijk lid van meerdere. Dus het was fijn geweest als er wat meer duidelijkheid was. De enige reden dat ik deze 

vragenlijst even snel gemaakt heb is omdat ik maar ge-e-maild blijf worden. 

ik heb wel meegedaan, weet ik niet waarom ik mailtjes blijf krijgen 

ik heb wel meegedaan! uw selectie voor deze vragenlijst klopt niet 

Ik vind dat bepaalde problemen op de basis van faculteiten en faculteitsraden niet goed door de vragen meegeno-

men werden 

ik word overspoeld met enquêtes 

is me niet eerder gevraagd 

luiheid 

Over de mails heen gelezen in mijn inbox; er geen tijd voor vrijgemaakt 

Overlijden familielid 

paar keer geprobeerd maar link werkte niet. 

steeds vergeten in te vullen 

tijdelijk beperkt aanwezig en daardoor weinig tijd. Bovendien heb ik me na 2 termijnen niet opnieuw verkiesbaar 

gesteld voor een 3e termijn. 

We krijgen zoveel vragenlijsten, dat ik niet gemotiveerd genoeg ben om ze in te vullen 
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Tabel 7 – Positie/functie in de raad en duur van het lidmaatschap, in percentages 

 direct door ITS  

benaderd 

via ambtelijk  

secretaris benaderd 

totaal 

Personeelslid of student    

personeelslid 44 59 54% 

student 56 41 46% 

 100%=458 100%=707 100%=1.165 

    

Functie in de raad    

voorzitter 10 14 13 

secretaris 4 9 7 

ander lid van het dagelijks bestuur 12 6 8 

gewoon lid 62 62 62 

anders 11 9 11 

 100%=463 100%=738 100%=1.201 

    

In raad gekomen in:    

2015 8 12 11 

tweede helft 2014 47 27 34 

eerste helft 2014 8 11 10 

2013 16 17 17 

2012 6 9 8 

2011 of eerder 15 23 20 

 100%=459 100%=727 100%=1.186 
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Tabel 8 – Kenmerken van de medezeggenschapsraden waarin de raadsleden functioneren, in 

percentages 

 direct door ITS  

benaderd 

via ambtelijk  

secretaris benaderd 

totaal 

Gedeeld of ongedeeld stelsel     

ongedeeld stelsel (personeelsleden en studenten) 79 77 78 

gedeeld stelsel (alleen personeelsleden) 10 14 12 

gedeeld stelsel (alleen studenten) 11 8 9 

geen antwoord 0 1 1 

 100%=458 100%=707 100%=1.165 

    

Centrale of decentrale raad    

centraal 49 39 43 

decentraal 51 61 57 

 100%=457 100%=700 100%=1.157 

    

Omvang raad    

t/m 9 zetels 21 35 29 

10 t/m 15 zetels 35 38 37 

meer dan 15 zetels 44 27 34 

 100%=449 100%=678 100%=1.127 

    

Gemiddeld aantal zetels 14,6 12,4 13,2 

    

Onbezette/vacante zetels    

ja 26 30 29 

nee 74 70 71 

 100%=453 100%=673 100%=1.104 

Aantal vacante zetels*    

1 44 45 45 

2 20 27 25 

3 of meer 36 28 31 

 100%=119 100%=203 100%=315 

    

Gemiddeld* 2,5 2,2 2,4 

* Alleen gevraagd/berekend als er vacante zetels zijn 

 

 

 

 


