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Beste leden van de CMR, 

In lijn met het akkoord over de kwaliteitsafspraken heeft het College van Bestuur met de 
centrale medezeggenschap afgesproken dat de verantwoording over de besteding van de 
studievoorschotmiddelen zoveel mogelijk plaatsvindt in de bestaande P&C-cyclus, waarbij 
opleidingscommissies en medezeggenschapsraden een rol krijgen die samenhangt met hun 
instemmingsrecht. Van hen wordt verwacht dat zij jaarlijks aangeven of de plannen zijn 
gerealiseerd en zij in voldoende mate betrokken zijn. Hierbij wordt de volgende planning 
aangehouden. 

• Van de opleidingscommissies wordt verwacht dat zij - uiterlijk 1 oktober - in hun 
jaarverslag rapporteren over (hun betrokkenheid bij) de besteding van de 
studievoorschotmiddelen. Het jaarverslag bespreken zij met de 
opleidingsmanager. 

• De deelraden van faculteiten ontvangen deze rapportages. Iedere deelraad 
bespreekt de rapportages van de opleidingscommissies over de besteding van 
de studievoorschotmiddelen - medio oktober/november- met hun decaan. 

• De bevindingen over de betrokkenheid van de opleidingscommissies nemen de 
deelraden - uiterlijk 1 december - op in hun jaarverslag en bespreken zij in het 
centraal medezeggenschapsoverleg (CMO). De deelraden rapporteren in hun 
jaarverslag ook over (hun betrokkenheid bij) de besteding van de 
studievoorschotmiddelen op facultair niveau. 

De centrale medezeggenschapsraad stelt jaarlijks - uiterlijk 1 februari - een 
reflectie op over de realisatie van het plan van de HvA en de betrokkenheid van 
belanghebbenden; zij doen dit mede op basis van de rapportages die ze van de 
facultaire medezeggenschapsraden ontvangen. · 

Van belang is dat de bevindingen van de opleidingscommissies en medezeggenschapsraden 
worden meegenomen in het jaarlijkse overleg met hen over de nadere concretisering van de 
besteding van de studievoorschotmiddelen. Deze nadere concretisering wordt- op 
hoofdlijnen - in de begroting opgenomen. 
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Van de opleidingscommissies wordt verwacht dat zij in hun jaarverslag de volgende vragen 
beantwoorden: 

• Op welke wijze wordt de opleidingscommissie betrokken bij het ontwikkelen van 
plannen voor de besteding van de studievoorschotmiddelen en de besluitvorming 
erover? 

• Op welke wijze wordt de opleidingscommissie geïnformeerd over de realisatie van de 
plannen? 

• Beschrijf wat de opleidingscommissie vindt van: 
o de betrokkenheid van de opleidingscommissie bij het ontwikkelen van 

plannen voor de besteding van de studievoorschotmiddelen en de 
besluitvorming erover (volwaardige gesprekspartner, tijdig betrokken, 
plannen ter instemming voorgelegd?) 

o de informatie die de opleidingscommissie krijgt over de realisatie van de 
plannen (voldoende helder en op de afgesproken momenten?) 

• Beschrijf wat de opleidingscommissie vindt van de realisatie van de plannen: zijn de 
plannen naar het oordeel van de opleidingscommissie wel of niet in voldoende mate 
gerealiseerd? 

Van de deelraad wordt verwacht dat zij in hun jaarverslag de volgende vragen beantwoorden: 

• Op welke wijze wordt de deelraad betrokken bij het ontwikkelen van plannen voor de 
besteding van de studievoorschotmiddelen op facultair niveau en de besluitvorming 
erover? 

• Op welke wijze wordt de opleidingscommissie geïnformeerd over de realisatie van de 
plannen op facultair niveau? 

• Beschrijf wat de deelraad vindt van: 
o de betrokkenheid van de deelraad bij het ontwikkelen van plannen voor de 

besteding van de studievoorschotmiddelen op facultair niveau en de 
besluitvorming erover (volwaardige gesprekspartner, tijdig betrokken?) 

o de informatie die de deelraad krijgt over de realisatie van de plannen op 
facultair niveau (voldoende helder en op de afgesproken momenten?) 

• Beschrijf wat de deelraad vindt van de realisatie van de plannen: zijn de plannen 
naar het oordeel van de deelraad wel of niet in voldoende mate gerealiseerd? 

• Beschrijf wat de deelraad vindt van: 
o de betrokkenheid van de opleidingscommissies van de faculteit bij de 

besluitvorming over de besteding van de studievoorschotmiddelen op het 
niveau van hun opleidingen 

o de wijze waarop de opleidingscommissies geïnformeerd worden over de 
realisatie van de plannen bij hun opleidingen. 

Ik vertrouw erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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