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Hoe is de medezeggenschap georganiseerd?
Op drie formele niveaus hebben studenten en medewerkers 
inspraak op de besluitvorming aan de UvA:

Centraal niveau
• Centrale Ondernemingsraad (COR)
• Centrale Studentenraad (CSR)
• COR & CSR: Gezamenlijke Vergadering (GV)

Decentraal niveau
• Facultaire Ondernemingsraden (OR’s)
• Facultaire Studentenraden (FSR’s)
• Gemeenschappelijk Ondernemingsraad (GOR, voor de

bestuursstaf en centrale eenheden)

Opleidingsniveau
• Opleidingscommissies (OC’s)

Samenstelling raden

• De leden van de facultaire OR's en de GOR worden
driejaarlijks gekozen.

• De leden van de FSR's worden jaarlijks gekozen.
• In de OC's hebben evenveel studenten als medewerkers

zitting. Deelname door sollicitatie of verkiezingen.

Overlegstructuur COR en CSR
Overleg tussen het College van Bestuur (CvB) en de COR 
en de CSR vindt regelmatig plaats in verschillende vormen. 
Er is informeel en formeel overleg tussen de rector 
magnificus en de CSR en tussen de voorzitter CvB en de 
COR. Met de GV vindt een gezamenlijke 
overlegvergadering plaats indien onderwerpen daarom 
vragen. CSR en COR overleggen tweemaal per jaar met de 
Raad van Toezicht.  

Alle formele overlegvergaderingen zijn openbaar.

Waarover gaan de medezeggenschapsraden?
In de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (WHW) zijn de advies- en instemmingsrechten 
voor de medezeggenschap aan universiteiten geregeld.

• COR
De COR overlegt met het bestuur over zaken die de
universiteit als geheel of een meerderheid van de
faculteiten en diensten aangaan, zoals
huisvestingsprojecten. De inhoud van het overleg tussen
de COR en het CvB wordt bepaald door wettelijke
regelingen (de Wet op de Ondernemingsraden) en door
de cao voor universitair personeel. De COR heeft

Medezeggenschap
Factsheet



adviesrecht op de begroting en de bestuursconvenanten.

• CSR
De bevoegdheden van de CSR zijn vastgelegd in een
reglement. Het CvB moet de CSR om instemming
vragen op onder meer het studentenstatuut, het
profileringsfonds, regels over veiligheid, gezondheid en
welzijn. Recht van advies heeft de CSR onder andere
over de begroting, de bestuursconvenanten, de
vaststelling van numeri fixi, het BSA, het beleid ten
aanzien van het instellingscollegegeld,
huisvestingsplannen, en de model-OER.

• GV
Sommige rechten en bevoegdheden van de
medezeggenschap zijn in de wet toegekend aan de GV
van COR en CSR. Beide raden hebben daarin door een
wegingsformule ieder de helft van de stemmen (als alle
leden aanwezig zijn). Aan de GV moet instemming
gevraagd worden bij de vaststelling van het
Instellingsplan, het Universiteitsreglement, de
hoofdlijnen van de begroting en de vormgeving van het
systeem van kwaliteitszorg. Daarnaast kan de GV het
CvB tweemaal per jaar voor een algemeen overleg
uitnodigen. Het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van
de begroting is betrekkelijk nieuw.

• Facultaire OR’s en FSR’s
In de OR’s komen zaken aan de orde die de faculteit of
de gemeenschappelijke diensten aangaan, bijvoorbeeld
facultaire begrotingen maar ook verplicht roostervrije
dagen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de OR
instemmingsrecht, adviesrecht of informatierecht. De
ondernemingsraden hebben de bevoegdheden die de
WOR hun toekent; artikel 40 van het
Universiteitsreglement kent hun bovendien
instemmingsrecht toe op wijzigingen in het
faculteitsreglement en adviesrecht bij bepaalde
benoemingen en bij de vaststelling van het
‘bestuursconvenant’, de OER en de
onderzoeksprogramma’s. Het initiatiefrecht geeft de OR
de mogelijkheid zelf een onderwerp op de agenda van
het overleg te zetten.

De FSR’s overleggen namens de studenten van de 
faculteit met de decaan over het faculteitsbeleid. De 

faculteiten beschikken over een faculteitsreglement, 
waarin soms (ten opzichte van de wet) aanvullende 
onderwerpen zijn opgenomen waarop de ondernemings- 
of studentenraad instemmings- of adviesrecht heeft.

• OC’s
De OC’s beslissen mee over de koers en de inhoud van
de opleidingen en hebben een belangrijke taak in de zorg
voor de kwaliteit voor het onderwijs(proces). Naast de
in de wet vastgelegde taken heeft de UvA in het
universiteitsreglement expliciet bepaald dat de OC’s als
aanvullende taak hebben het adviseren over de kwaliteit
van de opleiding.
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Andere overleg- en adviesorganen
Het Lokaal overleg (LO) is het overleg tussen het CvB van 
de UvA en vertegenwoordigers van de vakorganisaties die 
(op landelijk niveau) met de VSNU de CAO Nederlandse 
Universiteiten afsluiten. Die vakorganisaties zijn 
ABVAKABO FNV, AC/AFZ, CNV Publieke Zaak en 
VAWO/CMHF en zijn binnen de UvA verenigd in de 
UCLO (Universitaire Commissie voor Lokaal Overleg). 
Overleg wordt gevoerd over de uitwerking van de 
cao binnen de UvA, met name over regelingen op het 
gebied van arbeidsvoorwaarden, zoals verlof en de 
Menukaart arbeidsvoorwaarden. Ook worden afspraken 
gemaakt over de besteding van de 
arbeidsvoorwaardengelden.

De rector magnificus staat in direct contact met een aantal 
adviescommissies: de Universitaire Onderzoekscommissie 
(UOC), de Universitaire Commissie Onderwijs (UCO), de 
Senaat en de Algemene Instellingsgebonden Ethische 
Commissie (AIEC). In de AIEC nemen vertegenwoordigers 
van COR en CSR deel en in de UCO hebben ook studenten 
zitting.

Binnen de faculteiten functioneren adviesraden van 
Colleges en Graduate Schools, waarin ook vaak externe 
deskundigen zitting hebben. De research schools zijn 
vertegenwoordigd in de facultaire onderzoeksraden.

Daarnaast zijn er verschillende andere manieren voor 
studenten en medewerkers mee te denken en/of om hun 
mening te geven, onder meer in onderwijsevaluaties, de 
Nationale Studenten Enquête (NSE), het CvB-uurtje, 
beleidswerkgroepen, of bijvoorbeeld via Denkmee.uva.nl, 
studieverenigingen of de student-assessoren.

Contact met de medezeggenschap
Medewerkers en studenten met vragen, suggesties of 
kwesties die zij willen aankaarten kunnen de leden van de 
medezeggenschapsraden persoonlijk benaderen of een 
e-mail sturen. De mailadressen van de verschillende raden 
zijn te vinden op de medewerkers- en studentensites, in de 
A-Z-lijst onder het lemma ‘medezeggenschap’.


