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Kwaliteitsafspraken en facilitering medezeggenschap

Beste LOF,

Wij hebben onlangs een verzoek van jullie ontvangen om de brief betreffende de facilitering van de
medezeggenschap met de middelen uit de wet studievoorschot te tekenen. De Centrale Studentenraad
(hierna: CSR) heeft besloten de door jullie voorgestelde brief niet te ondertekenen. Wij willen duidelijk
zijn dat we de strekking van de verzoeken aan de minister van harte onderschrijven en het met jullie
eens zijn dat de medezeggenschap op sommige instellingen niet genoeg wordt gefaciliteerd en
gewaardeerd. Hoewel de facilitering op onze eigen instelling niet het grootste probleem is erkennen wij
wel dat dit landelijk een belangrijk thema is.

Echter kunnen wij ons niet vinden in het middel dat de brief voorstelt om deze problemen te verhelpen.
In de brief wordt gesteld dat het faciliteren van medezeggenschap een verplicht onderdeel van de
kwaliteitsafspraken moet worden. Gelet op problemen die het bindende karakter van de voorgaande
prestatieafspraken met zich meebracht wordt er met betrekking tot de kwaliteitsafspraken in de CSR
veel waarde gehecht aan het open karakter van de vijf kernafspraken die door de minister in
samenspraak met de instellingen, LSVb en ISO worden opgesteld en in het bijzonder aan de rechten die
aan de medezeggenschap worden toegekend bij de invulling van deze kernafspraken.
De openheid van de kernafspraken is in de ogen van de CSR essentieel voor een goede allocatie van de
middelen uit de Wet Studievoorschot. Daarvoor is het dus ook van belang dat er geen verplichte
onderdelen door de minister worden vastgesteld. Een handleiding voor raden met suggesties waar de
middelen aan besteed kunnen worden kunnen wij van harte steunen. Het verplichten van een
bestedingsrichting van de middelen gaat ons inziens echter tegen het beoogde open karakter van de
kwaliteitsafspraken in.
Met vriendelijke groet,
Pim van Helvoirt
Voorzitter CSR 17|18

