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Geacht College, 
 
De Universiteitsraad heeft in zijn vergaderingen van 21 maart en 4 april 2022 
Faciliteitenregeling Universiteitsraad, Faculteitsraden en Dienstraden besproken. De Raad is 
van mening dat deze aangepaste regeling de facilitering voor de medezeggenschap verbetert 
en ziet het als een mooi resultaat van het rapport ‘Versterking medezeggenschap’. Hij stemt 
hier daarom mee in, onder verwijzing naar de volgende toezeggingen die zijn gedaan door 
het College.  
 
Ten eerste zijn de Raad en het College overeengekomen dat.. 

1. ..het voorzitterschap van Faculteitsraden door studenten gewaardeerd zal worden 
met een hele bestuursmaand (art. 10.2). Dit vanwege zowel de omvang van de 
werkzaamheden als vanwege de tweede voorgestelde wijziging aangaande het 
vicevoorzitterschap.   

2. ..het vicevoorzitterschap binnen Faculteitsraden gewaardeerd zal worden met een 
halve bestuursmaand in geval een studentlid deze rol vervult en een vrijstelling van 
0,025 fte in het geval dit een personeelslid van de FR betreft. Vicevoorzitters 
vervullen extra taken en zijn samen met de voorzitter van de FR aanwezig bij 
vooroverleggen, facultaire bijeenkomsten en universiteitsbrede 
voorzittersoverleggen. De Raad raadt Faculteitsraden aan om deze rol in hun 
reglement van orde nader te specificeren. 

3. ..voor het fractievoorzitterschap in de Faculteitsraden ook een vergoeding zal 
worden ingesteld van een halve bestuursmaand in geval een studentlid deze rol 
vervult en een vrijstelling van 0,025 fte in het geval dit een personeelslid van de FR 
betreft. Deze functie speelt niet bij alle faculteiten een rol, maar waar dit het geval is 
vindt de Raad het terecht om de vergoeding te geven omdat het leiden van een 
fractie extra taken met zich meebrengt. 

Omdat bovenstaande wijzigingen om een aanpassing vragen van de RFOS, zullen deze 
doorgevoerd worden na de behandeling van de RFOS in juni.  
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De Raad begrijpt dat de RFOS wettelijk gezien het middel is om studenten in de 
medezeggenschap te vergoeden. Hij is verheugd dat het College met zijn advies van vorig 
jaar aan de slag is gegaan om de toewijzing van middelen uit de RFOS meer transparant en 
rechtvaardig te laten verlopen. Zijn zorg is dat de huidige A-pot zowel vergoedingen voor 
medezeggenschaps- als bestuursactiviteiten moet dekken, en dat deze twee elkaar dus 
beconcurreren. Hij kijkt daarom uit naar het voorstel voor een aangepaste RFOS. 
  
Verder wijst de Raad op het gestelde in de Faciliteitenregeling dat er voldoende ambtelijke 
ondersteuning moet zijn voor de medezeggenschap. Vooral als het gaat om het decentrale 
niveau, is de Raad bezorgd of dat overal wel het geval is. Zo niet, dan kan dit leiden tot 
minder autonomie, inhoudelijke kennis en/of dualisme. De Raad memoreert de toezegging 
van het College om hier met de Faculteitsbesturen over in gesprek te gaan en de uitkomsten 
daarvan op papier te schetsen voor de Raad. Hij zal dit beeld vervolgens spiegelen bij zijn 
collega’s in de Faculteitsraden.  
  
Tot slot is de Raad erover te spreken dat de financiële gevolgen over enkele jaren in beeld 
worden gebracht. Hij kijkt bovendien in het kader van faciliteiten voor de medezeggenschap 
uit naar de bespreking van de evaluatie taalvoorzieningen in de volgende vergadercyclus.  
 
 
Hoogachtend,  
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
C.J. de Roon 
Voorzitter 
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