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Betreft Voorinvesteringen opbrengst studievoorschot 2016 

Geacht College van Bestuur, 

De Gezamenlijke Vergadering (GV) wil in deze brief reageren op uw instemmingsverzoek van 5 

februari j.1. betreffende de voorinvesteringen opbrengst studievoorschot 2016. Over het 

algemeen kan de GV zich vinden in het voorstel om de vier miljoen van de voorinvesteringen 

voor 2016 naar rato van studentaantallen te verdelen over de faculteiten. De GV wil echter 

alvorens we! of niet in te stemmen met de voorinvesteringen met u in gesprek gaan over de 

volgende onderwerpen. 

Ten eerste wil de GV benadrukken dat het proces voor de opstelling van de plannen bijzonder 

slecht is verlopen. De facultaire medezeggenschap lijkt alleen bij uitzondering in dat proces 

betrokken te zijn en de kwaliteit van de plannen laat te wensen over. Het proces moet in het 

vervolg beter verlopen. De GV denkt graag mee met het college over hoe dit proces er de 

komende jaren uit moet zien. 

Daarnaast is de GV het erover eens dat de facultaire medezeggenschap instemming moet 

krijgen op de inhoud van de voorinvesteringsplannen 2016. Zeker nu volgens de voorgenomen 

verdeling vrijwel alle faculteiten minder middelen ontvangen dan gepland, biedt dit de 

gelegenheid om de facultaire medezeggenschap alsnog bij de vaststelling van de plannen te 

betrekken. Tevens zijn sommige plannen dermate weinig concreet dat ook bij de specificering 

van de plannen de facultaire medezeggenschap betrokken kan warden. Het is van essentieel 

belang dat de decanen met hun medezeggenschap in gesprek gaan over de verbetering van 

onderwijs, en instemmingsrecht verzekert dat. 

De besteding van de voorinvesteringen moet volgens de GV wel zoveel mogelijk intern warden 

gedaan, externe bureaus inhuren voor onderwijsverbetering biedt volgens de GV geen 

duurzame investering. 
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Voor volgende jaren dringt de GV erop aan dat de medezeggenschap beter betrokken wordt, 

zeker op decentraal niveau. Kwaliteitsverbetering van onderwijs is volgens de GV niet te 

waarborgen door maatregelen centraal vast te leggen. Ook moet er ruimte blijven voor 

differentiatie tussen faculteiten en tussen de opleidingen. Maar faculteiten moeten ook de 

mogelijkheid hebben samen te werken wanneer de inhoud van hun plannen daartoe 

gelegenheid biedt. Op die manier kunnen opleidingen en faculteiten de krachten bundelen en zo 

een grotere kwaliteitsslag maken, van belang is we! dat het initiatief hiervoor uit de faculteiten 

zelf komt. De GV realiseert zich immers dat 4 miljoen verdeeld over 7 faculteiten onvoldoende 

geld is om grootschalige kwaliteitsverbetering te waarborgen. 

Daarnaast kijkt de GV uit naar de verantwoording van de uitgaven van de voorinvesteringen en 

hoopt dat zij bij de evaluatie daarvan ook zeer goed betrokken zal warden. 

Ten slotte hoopt de GV snel in gesprek te kunnen gaan over de bovenstaande punten en tot een 

proces te komen waarin kwalitatiefhoogstaande plannen met draagvlak gewaarborgd zijn. 

Hoogachtend, 

~ 
Naomi Appelman 
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