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Dit betreft een tweetalig advies
Geacht College van Bestuur,

De CSR heeft kennisgenomen van de huidige evaluatie en herziening van de SLA-cyclus en de
adviesbrief van de COR over de knelpuntenanalyse (kernmerk: COR19u019). In de SLA-cyclus worden
afspraken gemaakt tussen de faculteiten en de centrale diensten over onder andere de reikwijdte, het
niveau en de verwachtte kwaliteit van de centrale dienstverlening. De CSR adviseert middels dit
schrijven over het betrekken van de decentrale medezeggenschap bij de SLA-cyclus. Daarnaast
onderschrijft de CSR de knelpunten die de COR schetst in haar advies en zou de CSR graag zien dat hier
tijdens of na de evaluatie verder naar gekeken wordt.
Veel van de centrale diensten zijn direct of indirect op studenten gericht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
de diensten van Studenten Services of Huisvestingsontwikkeling. Studenten worden echter noch door
de faculteiten noch door de diensten betrokken bij de SLA-cyclus. Gezien het een voor studenten
belangrijk onderdeel van het begrotingsproces vormt, adviseert de CSR om de FSR’en adviesrecht toe
te kennen net betrekking tot de inzet van de eigen faculteit voor de SLA-cyclus. Dit adviesrecht zou
bijvoorbeeld in de financiële cyclus verankerd kunnen worden.
De CSR is bereid tot verdere toelichting en ziet uit naar uw reactie.

Dear Executive Board,

The CSR has read your summary of the current evaluation and revision of the SLA-cycle, as well as the
advice on the SLA-cycle from the COR on the analysis of limitations (kenmerk: COR19u019). The SLA-

cycle is the yearly negotiations between the faculties and the central services regarding the scope, level
and expected quality of services delivered from the central level. With this letter the CSR advises you
on involving the medezeggenschap in the SLA-cycle. The CSR also wants to mention it agrees with the
problems described by the COR in their advice and would like to see this taken into consideration
during or after the evaluation.
Many central services are directly or indirectly aimed at students, for example: the services provided by
Student Services or Huisvestingsontwikkeling. Yet students are not involved in the SLA-cycle, neither
through the faculties, nor through the central services. Considering this is a part of the budget process
which is important for students, the CSR advises to provide the FSRs with a right of advice on the
negotiating goals of their own faculty in the SLA-cycle. This might be incorporated into the financial cycle.

If required the CSR can provide further clarification. The CSR looks forward to your response.

Met vriendelijke groet,

Roeland Voorbergen
Voorzitter CSR 18|19
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