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Geacht College,
De Centrale Medezeggenschapsraad heeft op 16 januari jl. in een strategiesessie met u gesproken over
de reactie van de raad op uw instemmingsverzoek omtrent de HvA-begroting 2018 (kenmerk
CMR2018-003). Naar aanleiding van de strategiesessie heeft de CMR besloten om een aangepaste
reactie op het instemmingsverzoek van 5 december 2017 op te stellen.
De raad heeft op 16 januari 2018 besloten om in te stemmen met de voorgestelde HvA-begroting 2018
mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:




De raad constateert ook dit jaar dat op facultair niveau meerdere deelraden (te) laat bij de
begrotingsbesprekingen zijn betrokken. Daarnaast wordt bij de deelraden niet duidelijk
aangegeven welke keuzes en afwegingen zijn gemaakt om tot de begroting te komen en wordt
de medezeggenschap niet altijd bij deze keuzes betrokken. Recente voorbeelden hiervan zijn
de totstandkoming van de begroting bij FT en de besluitvorming rondom de Digital Society
School bij FDMCI. In veel gevallen worden voorstellen voorgelegd waarop alleen advies
gegeven kan worden waarbij veel informatie als ‘zoekplaatje’ wordt meegegeven.
De raad verwacht van het CvB en de decanen dat de deelraden eerder en beter worden
betrokken bij de begrotingscyclus en dat dit proces voor de deelraden analoog aan die van de
CMR gaat lopen. Hiervoor dienen er concrete vervolgstappen te worden geformuleerd over
waar, wanneer en hoe de deelraden worden betrokken in het begrotingsproces. Met deze
concrete vervolgstappen in de hand kan de deelraad vervolgens controleren of deze
daadwerkelijk worden uitgevoerd.
Voor de gehele begrotingscyclus dient een tijdspad te worden opgesteld dat aanvangt bij het
begin van het begrotingsproces voor 2019.
De raad constateert dat in de facultaire besprekingen tussen de decanen en deelraden
onvoldoende concreet is gemaakt waar de gereserveerde 12 miljoen aan
studievoorschotmiddelen aan worden besteed en of deze conform de ambities en afspraken
zoals vastgesteld in de gemeenschappelijke agenda worden geïnvesteerd. Ook is daarbij
voorbijgegaan aan het instemmingsrecht dat de deelraden op de besteding van de
studievoorschotmiddelen hebben.
De raad verwacht dat daar waar de besprekingen in de deelraden met betrekking tot de
besteding van de studievoorschotmiddelen niet goed of niet gevoerd zijn, deze gesprekken

opnieuw plaatsvinden. Daarbij dienen de toetsingscriteria zoals te vinden op pagina 8 van de
HvA-begroting expliciet aan de deelraden te worden toegestuurd, zodat men de door de
decaan voorgestelde besteding daaraan kan toetsen. Ook dient expliciet te worden vermeld
dat de deelraden instemmingsrecht op de besteding van de studievoorschotmiddelen hebben.
De Centrale Medezeggenschapsraad krijgt conform de gemeenschappelijke agenda de
gelegenheid om zelfstandig te rapporteren over de besteding van de middelen. In overleg met
de decentrale raden schrijft zij een verslag aan de Raad van Toezicht over het proces en de
resultaten van de bestedingen. Dit verslag wordt online gepubliceerd met het jaarverslag en is
zodoende vrij toegankelijk voor alle geïnteresseerden, zoals studentvertegenwoordigers en de
koepels van universiteiten en hogescholen. Op deze manier wordt gewaarborgd dat studenten
werkelijk kunnen meebeslissen over de aanwending van de middelen Studievoorschot, en dat
er op centraal en decentraal niveau afspraken worden gemaakt over de kwaliteit van het
onderwijs.
Tot slot gaat de raad graag in op uw aanbod om nader in gesprek te treden over de mogelijkheid om
onderdelen van de begrotingscyclus te decentraliseren waarbij het instemmingsrecht van de CMR
deels verschuift naar de deelraden, en het medezeggenschapsreglement in die zin te wijzigen.
Ik vertrouw erop u middels deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet, namens de Centrale Medezeggenschapsraad,

Dhr. M. van der Horst
Voorzitter Centrale Medezeggenschapsraad

