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Opleidings-
commissies

Opleidingscommissies in het hoger onderwijs 
functioneren in 2016 niet wezenlijk anders 
dan in 2010 of in 1999, zo concludeert de 
Inspectie van het Onderwijs in het recent 

verschenen onderzoeksrapport Recht van spreken 
(2016). Sommige problemen blijken hardnekkig: nog 
altijd zijn opleidingscommissies nauwelijks bekend 
onder studenten, worden ze laat betrokken bij vernieu-
wingen en kunnen ze niet altijd rekenen op voldoende 
facilitering. Daarmee blijven kansen op meer inspraak 
en medezeggenschap liggen. 

Met de invoering van de Wet versterking bestuurs-
kracht – die januari 2017 van kracht werd, maar pas 
per september voor opleidingscommissies gaat gelden 
– krijgen opleidingscommissies in het hoger onderwijs 
nog nadrukkelijker de taak om zich bezig te houden met 
de kwaliteit van de opleiding. Had de opleidingscom-
missie tot dusver alleen adviesrechten, vanaf septem-
ber 2017 heeft ze ook instemmingsrecht op onderdelen 
van de onderwijs- en examenregeling (OER). Daarmee 
wordt de opleidingscommissie een formeel medezeg-
genschapsorgaan. 

Met deze belangrijke verandering in het vooruitzicht 
deed de inspectie het afgelopen jaar uitgebreid onder-
zoek naar het functioneren van opleidingscommissies 
in het hoger onderwijs. Ruim 1300 vragenlijsten zijn 
ingevuld door leden van de opleidingscommissies en 

opleidingsmanagers , 1000 studenten die geen lid zijn 
van een opleidingscommissie werden bevraagd, er 
vonden rondetafelbijeenkomsten en gesprekken met 
deskundigen en opleidingscommissies plaats, en er 
is een werkconferentie georganiseerd. Ook zijn best 
practices verzameld. Daarmee ontstond een rijk beeld 
van de huidige praktijk onder opleidingscommissies én 
van de sleutels tot succes. 

Opleidingscommissies in 2016: hoe staan ze 
ervoor?  
De meeste opleidingscommissies in het hoger onderwijs 
functioneren naar behoren, dat wil zeggen: volgens de 
kaders zoals die in de huidige Whw zijn neergelegd, zo 
blijkt uit het inspectieonderzoek. Ze zijn op de voorge-
schreven manier samengesteld en voeren hun wettelij-
ke taken uit: ze adviseren over de OER, over de uitvoe-
ring van de OER en over andere onderwijsgerelateerde 
zaken. Daarbij zijn ze iets actiever geworden dan in 2010. 
Maar als we het functioneren van opleidingscommis-
sies afzetten tegen hun breed gedeelde ambitie om bij 
te dragen aan de kwaliteit van de opleiding, dan blijkt 
dat er nog veel kansen blijven liggen. Vijf uitdagingen 
lichten we uit.

Ten eerste is er soms tijdelijk überhaupt geen opleidings-
commissie: 10 procent van de opleidingen in het hbo 
heeft de afgelopen drie jaar een half jaar of langer geen 

Nieuwe ronde, nieuwe kansen
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opleidingscommissie gehad. Een onacceptabel hoog 
percentage, aangezien de opleidingscommissie een 
wettelijk verplicht orgaan is. We kunnen stellen dat een 
opleidingscommissie lang niet altijd voldoende prioriteit 
krijgt: kennelijk wordt de urgentie niet breed gevoeld. 

Ten tweede steekt de ene opleidingscommissie veel 
meer energie in haar taakuitvoering dan de andere. Er 
zijn actieve opleidingscommissies, die meer dan acht 
uur per maand aan hun werkzaamheden besteden en 
zich over vele onderwerpen buigen. Daartegenover 
staan passieve opleidingscommissies, die in hooguit 
twee uur per maand actief ziijn en niet veel meer doen 
dan adviseren over de concept-OER. Dit duidt op grote 
verschillen in ambitieniveau. Tekenend in dit verband 
is dat actieve en passieve opleidingscommissies gemid-
deld net zo tevreden zijn over hun eigen functioneren: 
ze geven zichzelf een dikke zeven.

Wat wellicht ook samenhangt met deze verschillen in 
taakuitoefening, ten derde, is dat opleidingscommis-
sies niet altijd precies weten hoe ze hun taken moeten 
invullen. Het gaat hierbij zowel om de interpretatie 
van de wet als om de taakafbakening ten opzichte van 
andere organen binnen de instelling. Mede daardoor 
dragen ze minder bij aan de kwaliteit van de opleiding 
dan mogelijk zou zijn. 

Een vierde uitdaging is het contact met de achter-
ban. Bijna de helft van de achterban – studenten en 
docenten – voelt zich niet vertegenwoordigd door de 
opleidingscommissie. Veel studenten weten zelfs niet 
eens dat er een opleidingscommissie voor hun oplei-
ding bestaat. 

Tot slot zijn voor veel opleidingscommissies de omstan-
digheden waaronder ze hun taken uitoefenen nog 
niet optimaal. Vaak is sprake van tijdgebrek, waardoor 
zaken als de advisering over de kwaliteitszorg, de eigen 
scholing en het contact met de achterban erbij inschie-
ten. Opleidingscommissies krijgen ook niet altijd vol-
doende tijd om hun adviezen te formuleren, of worden 
te laat in het proces betrokken. Ook de facilitering kan 

Wat verandert er met de Wvb voor opleidingscommissies?

-  De taak van opleidingscommissie is als volgt geëxpliciteerd: het adviseren over het bevorderen en 
waarborgen van de kwaliteit van de opleiding.

-  De opleidingscommissie krijgt instemmingsrecht op onderdelen van de OER en adviesrecht op de 
onderdelen waarop ze geen instemmingsrecht heeft (zie ook het overzicht van instemmingsrechten 
op www.opleidingscommissies.nl).

-  Een opleidingscommissie moet voor de helft bestaan uit leden die door en uit het personeel wordt 
gekozen en voor de andere helft uit leden die door en uit studenten worden gekozen.

-  De leden van de opleidingscommissie worden verkozen door verkiezingen, tenzij een andere wijze 
dan verkiezing wordt vastgelegd. Jaarlijks wordt vastgesteld of de andere wijze van samenstelling 
wordt gehandhaafd, hetgeen in een reglement wordt vastgelegd. 

-  De opleidingscommissie heeft nu al recht op voorzieningen en scholing die zij nodig heeft voor de 
redelijke vervulling van haar taak. Met de Wvb wordt geëxpliciteerd dat daaronder in ieder geval 
wordt verstaan: ambtelijke, fi nanciële en juridische ondersteuning en scholing. Het scholingsbudget 
dat de leden van de opleidingscommissie ter beschikking wordt gesteld, wordt door bestuur en 
opleidingscommissie samen vastgesteld.

-  De opleidingscommissie stelt een reglement op voor de zaken van huishoudelijke aard.
-  De geschillencommissie medezeggenschap neemt kennis van een geschil dat door de 

opleidingscommissie zelf is voorgelegd. 
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Landelijk beeld opleidingscommissies

Hoe stonden de opleidingscommissies er in 2016 voor? De percentages in onderstaande tabel zijn gebaseerd op de 
antwoorden zijn van de leden van opleidingscommissies; alleen het punt met een * is gebaseerd op de antwoorden van 
opleidingsmanagers. Zie voor een uitgebreide duiding van de percentages het rapport Recht van spreken (Inspectie van 
het Onderwijs, 2016).

Hbo Wo

Organisatie en samenstelling

1* Mijn opleiding heeft de afgelopen drie jaar altijd een functionerende opleidingscommissie gehad (d.w.z. geen half jaar zonder 
opleidingscommissie)

90% 98%

2 Het is (heel) moeilijk om voldoende geschikte studentleden voor de opleidingscommissie te vinden 28% 16%

3 Het is (heel) moeilijk om voldoende geschikte docentleden voor de opleidingscommissie te vinden 15% 14%

4 De gemiddelde zittingsduur (in maanden) van docentleden in de opleidingscommissie 31 36

5 De gemiddelde zittingsduur (in maanden) van studentleden in de opleidingscommissie 25 19

6 De gemiddelde zittingstermijn van docent- en studentleden is (ruim) voldoende voor de continuïteit van de opleidingscommissie 70% 74%

Taken en invloed

7. Aantal gevraagde adviezen dat de opleidingscommissie in 2015/2016 heeft gegeven 5 8

8. Aantal ongevraagde adviezen dat de opleidingscommissie in 2015/2016 heeft gegeven 6 7

9. Mijn opleidingscommissie adviseert over de concept-OER 92% 93%

10. Mijn opleidingscommissie adviseert over de kwaliteitszorg 66% 73%

11. Mijn opleidingscommissie adviseert over kwaliteiten van docenten  46% 69%

12. Mijn opleidingscommissie krijgt altijd een beargumenteerde reactie op het advies 13% 14%

13. Mijn opleidingscommissie heeft een jaarplanning 43% 41%

14 Mijn opleidingscommissie werkt met een reglement 49% 41%

Contact met de achterban

15. Mijn opleidingscommissie informeert de studentenachterban anders dan alleen via informele contacten 63% 63%

16. Mijn opleidingscommissie informeert de docentenachterban anders dan alleen via informele contacten 78% 75%

17. Studenten weten dat hun opleiding een opleidingscommissie heeft 49% 61%

18. Mijn opleidingscommissie vertegenwoordigt de opvattingen die leven binnen de opleiding 69% 79%

Samenwerking met anderen

19. Aantal keer per jaar dat mijn opleidingscommissie overlegt met de opleidingsdirecteur 2,5 4,2

20. Aantal keer per jaar dat mijn opleidingscommissie overlegt met de medezeggenschap 1,4 2,0

21. Aantal keer per jaar dat mijn opleidingscommissie overlegt met andere opleidingscommissies in mijn instelling 1,0 1,4

22. Mijn opleidingscommissie krijgt meestal of altijd alle informatie die nodig is voor de taakuitoefening 55% 66%

23. Mijn opleidingscommissie wordt meestal of altijd tijdig geïnformeerd 40% 53%

Facilitering 

24. Het gemiddeld aantal uren per maand dat de studentleden van de opleidingscommissie aan hun werkzaamheden besteden 7 6

25. Het gemiddeld aantal uren per maand dat de docentleden van de opleidingscommissie aan hun werkzaamheden besteden 5 8

26. Mijn opleidingscommissie heeft beschikking over voldoende scholingsmogelijkheden 48% 37%

27. Mijn opleidingscommissie heeft beschikking over voldoende ambtelijke ondersteuning 23% 54%

28. Mijn opleidingscommissie krijgt in voldoende mate ondersteuning bij het bereiken van de achterban 38% 36%

29. Mijn opleidingscommissie is (zeer) tevreden over het aantal uur dat we krijgen voor ons werk 40% 42%

Zelfbeeld

30. Mijn opleidingscommissie krijgt voor het functioneren het volgende cijfer 7 8

31. De organisatiecultuur van de opleiding is (zeer) gunstig voor het functioneren van mijn opleidingscommissie  65% 61%

Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2016   
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in veel gevallen beter. Opleidingscommissies geven 
aan behoefte te hebben aan extra scholing en aan meer 
ondersteuning bij het bereiken van de achterban.

Al deze punten verdienen aandacht, zeker nu de 
opleidingscommissie met de invoering van de Wvb een 
belangrijker rol krijgt. Daarbij s het noodzakelijk dat alle 
betrokkenen – van het bestuur tot de student – door-
drongen raken van het belang van een opleidingscom-
missie. Daarnaast liggen er, zowel bij de opleidingscom-
missies als bij het bestuur c.q. het management van 
de opleiding, diverse mogelijkheden om de rol van de 
opleidingscommissie te versterken.

Het belang van de opleidingscommissie 
Tijdens het inspectieonderzoek werd door sommige 
managers en bestuurders nogal relativerend gesproken 
over het belang van een opleidingscommissie. Zij waren 
van mening dat, zeker bij kleine opleidingen, studen-
ten hun wensen wel bij het koffiezetapparaat aan het 
management kunnen overbrengen. Docenten zouden 
tijdens het teamoverleg voldoende ruimte hebben om 
hun mening te geven. Dat zou een actieve opleidings-
commissie overbodig maken. 
Een opleidingscommissie biedt echter veel meer dan 
een informeel gesprek of een teamoverleg. Als reflec-
terend, agenderend orgaan legt de opleidingscommis-
sie verbanden tussen verschillende vakken en jaren. 
Haar adviezen zijn evenwichtig: zij weegt zowel het 
student- als het docentperspectief mee. De kwaliteit 
van die adviezen staat of valt niet met de kwaliteit van 
de individuele bijdrage aan de discussie. En bovendien 
zoekt de opleidingscommissie actief verbinding met 
anderen binnen de instelling die zich inzetten voor 
onderwijskwaliteit. 
Goede informele contacten zijn zeer waardevol, maar 
een degelijke structuur – met de opleidingscommissie 
als belangrijk onderdeel – is noodzakelijk om een duur-
zame medezeggenschapscultuur tot stand te brengen.

Is eenmaal een opleidingscommissie ingesteld, dan 
is het uiteraard ook van belang dat de samenstelling 
daarvan een goed functioneren mogelijk maakt. Dat 
betekent onder meer dat studenten en docenten gelijk 
vertegenwoordigd zijn, zoals de Wvb ook voorschrijft. 
Vooral in het hbo zijn daarin komend jaar nog stappen 
te zetten: daar komt het nog regelmatig voor dat oplei-
dingscommissies alleen of grotendeels uit studenten 
bestaan. Dit komt vaak voort uit de vrees dat studenten 
zich bij een paritaire samenstelling door de docenten 
laten ondersneeuwen. 
Nog los van de vraag of studenten daarmee niet schro-
melijk worden onderschat, zien we diverse mogelijk-
heden om die situatie te voorkomen. Zo werkt het vaak 
goed als een student de voorzittersrol op zich neemt, als 
de studentengeleding een apart vooroverleg organiseert 
om eigen standpunten en vragen te formuleren, of als 
studentleden zich omringen met andere studenten die 
meedenken over bepaalde thema’s. Ook zijn er diverse 

nuttige professionaliseringsactiviteiten mogelijk over 
bijvoorbeeld de interne organisatie, procedures en rege-
lingen als de OER, die ook gericht zijn op studenten.

Opleidingscommissie, neem jezelf serieus
Opleidingscommissies zijn zelf verantwoordelijk voor 
een goede positionering. Daarbij is het van belang dat 
zij zichzelf en hun taken serieus nemen. Bij de minder 
ambitieuze opleidingscommissies is in dit verband een 
omslag nodig. Uiteraard is de hoeveelheid werkzaam-
heden die de opleidingscommissie op zich neemt, en 
daarmee het benodigde aantal uren, afhankelijk van de 
context. Er bestaat dan ook niet zoiets als een uren-
norm voor opleidingscommissies. Maar toch: goede 
resultaten vergen altijd een inspanning, en een enkel 
uur per maand is voor een goed resultaat erg weinig. 

Dit speelt nog nadrukkelijker nu de opleidingscom-
missies instemmingsrecht krijgen. Daarmee groeit 
zowel hun invloed als hun verantwoordelijkheid. Het 
is zaak om hier zorgvuldig mee om te gaan. Sommige 
opleidingscommissies werken al met een jaarplan-
ning en een jaarverslag: zeer bruikbare instrumenten 
om speerpunten te formuleren, prioriteiten te stel-
len en verantwoording af te leggen. Waar taken en 
taakafbakening onduidelijk zijn, is het belangrijk dat 
de opleidingscommissie afstemming zoekt met het 

Met de invoering van de Wet  
versterking bestuurskracht krijgen 
opleidingscommissies nog  
nadrukkelijker de taak om zich  
bezig te houden met de kwaliteit 
van de opleiding
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management. De taken zijn vervolgens vast te leggen in 
een huishoudelijk reglement, dat met de invoering van 
de Wvb verplicht wordt. Dat kan  ook het gesprek met 
andere organen, zoals de medezeggenschapsraad en de 
examencommissie, eenvoudiger maken. 

Om de achterban goed te kunnen vertegenwoordigen, 
zoals met de Wvb nadrukkelijker van opleidingscom-
missies wordt verwacht, zouden opleidingscommissies 
ook zichtbaarder moeten worden voor hun achterban. 
Ook dit is een kwestie van tijdsinvestering, maar zeker 
ook van facilitering door het bestuur c.q. management. 

Mogelijk groeit de betrokkenheid van docenten en 
studenten bij de opleidingscommissie nu de Wvb voor-
schrijft dat de leden in principe via verkiezingen wor-
den gekozen, en niet meer gewoon worden benoemd. 

Een medezeggenschapsorgaan, zo is de gedachte 
hierachter, wordt gelegitimeerd door een verkozen 
vertegenwoordiging. Het vormgeven van deze verkie-
zingen heeft nog wel wat voeten in aarde. Veel oplei-
dingscommissies hebben nu al te weinig kandidaten, 
en de opkomst bij verkiezingen voor andere medezeg-
genschapsorganen is matig. Opleidingscommissies zelf 
vrezen dat verkiezingen de drempel om lid te worden 
juist verhogen, en dat daarmee bovendien niet de juiste 
mensen worden aangetrokken. Er zijn ook instellingen 
met betere ervaringen, bijvoorbeeld met gecombineerde 
verkiezingen; hier valt dus van elkaar te leren.

Wat bestuur en management kunnen én  
moeten doen
Bestuurders en managers hebben de taak en de moge-
lijkheden om de opleidingscommissie goed te positi-
oneren. Steeds meer bestuurders laten zien hiermee 
bezig te zijn. Zij nemen de opleidingscommissie serieus: 
ze geven haar beargumenteerde reacties op adviezen, 
betrekken haar tijdig bij vernieuwingen en maken haar 
bijdrage ook zichtbaar voor de achterban, bijvoorbeeld 
tijdens jaarredes. Die voorbeelden verdienen navolging. 

Om daadwerkelijk een constructieve bijdrage te kunnen 
leveren aan besluitvormingsprocessen, zoals dat rond 
de OER, dient de opleidingscommissie bovendien altijd 
goed en op tijd geïnformeerd te worden. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat de opleidingscommissie niet een week 
voordat de concept-OER moet worden vastgesteld, met 
de adviesvraag wordt overvallen: dan loopt het proces 
spaak. Daartoe is het van groot belang dat bestuurders 

en managers dit soort processen goed regisseren, zodat 
alle partijen weten waar ze aan toe zijn. Een over-
zichtelijke jaarplanning waarin het adviestraject voor 
iedereen duidelijk is, is daarbij onontbeerlijk. 

Tot slot is het aan het bestuur en het management om 
de opleidingscommissie goed te faciliteren. Met de 
Wvb krijgt de opleidingscommissie recht op ambtelijke, 
juridische en financiële ondersteuning en scholing. Ook 
moet vooraf een vastgesteld scholingsbudget beschik-
baar zijn. Geen overbodige luxe want zowel opleidings-
managers als opleidingscommissieleden zelf zijn bang 
dat de leden te weinig kennis in huis hebben om de toe-
genomen verantwoordelijkheid te dragen. Het bestuur 
dient de professionalisering in goede banen te leiden.

Op weg naar een kwaliteitscultuur
De invoering van de Wvb past binnen een beweging 
richting een sterkere kwaliteitscultuur, die de laat-
ste jaren steeds nadrukkelijker gestalte krijgt. In een 
kwaliteitscultuur gaan managers en bestuurders het 
gesprek aan over de kwaliteit van de opleiding. En het 
zijn juist de direct betrokken docenten en studenten die 
kunnen bijdragen aan een kritische reflectie en con-
crete feedback. Met een toenemende aandacht voor de 
kwaliteitscultuur mogen we hopen op een toenemende 
aandacht voor de opleidingscommissie. 

Ook opleidingscommissies zelf spelen een rol in het 
versterken van de kwaliteitscultuur. We noemden al 
de grote verschillen tussen opleidingscommissies die 
tijdens het onderzoek naar voren kwamen; vaak zijn 
die verschillen er ook binnen één instelling. Of het nu 
gaat om verschillen in context of in ambitieniveau: de 
diversiteit biedt kansen om van elkaar te leren. Om 
dit in de praktijk mogelijk te maken, heeft de inspec-
tie een webplatform opgericht dat zij inmiddels aan 
de studentenorganisaties heeft overgedragen: www.
opleidingscommissies.nl. Hier vertellen opleidingscom-
missies hoe zij in een concrete casus bijdragen aan de 
kwaliteit van hun opleiding. Ze delen er ook handzame 
documenten. Verder zijn op de website het inspectie-
onderzoek en een overzicht van wettelijke bepalingen 
te vinden. Kortom voldoende materiaal kortom, om de 
opleidingscommissie van 2017 te helpen zich positief te 
onderscheiden ten opzichte van 1999, 2010 en 2016.

Reacties op dit artikel zijn welkom.  
Graag naar: m.pol@owinsp.nl of m.pliester@owinsp.nl
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U-raad versterkt medezeggenschap

Medezeggenschap on tour!
De Universiteitsraad Utrecht (U-raad) werkt hard aan ver-
nieuwing van de medezeggenschap. Sinds het begin van het 
academisch jaar 2016-2017 zijn zij begonnen met concrete 
plannen om de (mede)zeggenschapswereld te verlevendigen 
en te versterken. Een paar voorbeelden zijn: het uitdelen van 
koffie tijdens de tentamenperioden met een vragenuurtje, 
‘Medezeggenschap on Tour’ en de start van online video’s 
die verslag doen over de raadsvergaderingen met het College 
van Bestuur (CvB). Hiermee tracht de U-raad het contact met 
haar achterban te versterken, zodat studenten zich uitge-
nodigd en uitgedaagd voelen om mee te denken over zaken 
die spelen op hun universiteit. Daarnaast vormen studenten 
tegelijkertijd een beeld over wat de U-raad is en wat zij be-
tekent voor haar achterban. Met resultaat, want de succes-
sen van deze nieuwe projecten blijven niet onopgemerkt. 
Zo kwamen op de eerste editie van ‘Medezeggenschap on 
Tour’bijna honderd mensen af. Dit was een stap in de goede 
richting om de medezeggenschap populairder te maken.  

OC-debat 
In november gingen studenten en medewerkers van de UU 
tijdens de eerste editie van ‘Medezeggenschap on Tour’ het 
gesprek aan met Tweede Kamerlid Michel Rog over Oplei-
dingscommissies (OC’s). Het eerste deel was in de vorm van 
een collegetour, waarin interactiviteit met het publiek werd 
gezocht. Het tweede deel was in de vorm van een debat van 
de zaal met een panel bestaande uit Michel Rog, Jan Sinnige 
(voorzitter ISO), Jarmo Berkhout (voorzitter LSVb), Martine 
Pol (Inspecteur hoger onderwijs), Niels Hubregtse (studen-
tassessor) en Marie-Jet Fennema (beleidsmedewerker O&O).  
Tijdens het levendige debat werd gesproken over wel of 
geen verkiezingen, hoe Opleidingscommissie adviezen kun-
nen geven, hoe studenten in de OC aan informatie vanuit de 
eigen achterban kunnen komen en dergelijke.  
Michel Rog lichtte toe hoe de Wet versterking bestuurs-
kracht (Wvb) tot stand is gekomen en wat er verandert 
als deze in werking treedt: Wat gaan studenten nu precies 
merken van de democratische vernieuwing in de wereld van 
medezeggenschap? Het is van groot belang om de verschil-
lende medezeggenschapsorganen tijdig op de hoogte te 
stellen van deze veranderingen. Dit om ervoor te zorgen dat 
zij hier op de juiste manier op kunnen anticiperen. Bijvoor-
beeld: volgens de nieuwe wetgeving mogen studenten straks 
stemmen op kandidaten die in OC’s willen plaatsnemen. Het 
doel van de wetgever is hier geweest om de medezeggen-
schap levendiger te maken en meer mensen te betrekken 
bij de verkiezingen. Tijdens het debat bleek dat dit initiatief 
door de OC-leden zelf echter niet breed gedragen wordt, 
omdat veel raden denken dat de hoeveelheid tijd en energie 
die hierin gaan zitten niet opwegen tegen de eventuele ver-
hoging van de opkomstcijfers. Michel Rog riep daarentegen 
op om verkiezingen toch niet zomaar aan de kant te zetten, 
omdat deze juist een bron van promotie en diversiteit vor-
men waar de medezeggenschap misschien wel aan toe is. 

Frictie tussen FR’s en OC’s?
Verder werd er natuurlijk ook dieper ingegaan op de situatie 
aan de Universiteit Utrecht. Een groot struikelblok verwacht 

men bij de mogelijke overlap van rechten tussen Facul-
teitsraden en Opleidingscommissies die zou ontstaan door 
implementatieproblemen van de Wvb op instellingsniveau. 
Zo zouden de nieuwe instemmingsrechten van OC’s voor een 
deel overlappen met de reeds bestaande instemmingsrech-
ten van FR’s, waardoor in de praktijk frictie zou ontstaan 
tussen verschillende bestuurslagen. Volgens de Onderwijs-
inspectie was dit niet het geval. Bovendien wordt de gehele 
wet na twee jaar in 2018 geëvalueerd. 
Mocht daaruit volgen dat hier sprake is van overlap of fric-
tie, dan volgt aanpassing van de Wvb. Het is waardevol om 
op deze manier antwoorden op de vragen van de medezeg-
genschapsorganen te geven, omdat er hier voldoende ruimte 
is voor discussie. Dit was ook precies het doel van het debat. 
De U-raad probeert te bewerkstelligen dat de verschillende 
decentrale medezeggenschapsorganen, zoals faculteits-
raden en opleidingscommissies zich gehoord voelen op 
centraal niveau. Het OC-debat is mede georganiseerd om te 
laten zien dat men ook op centraal niveau meedenkt. De U-
raad streeft naar een verhoging van het aantal aangeboden 
evenementen per jaar om de decentrale raden beter te in-
formeren en het contact met de achterban te verbeteren. De 
U-raad wil graag meer debatteren met verschillende belang-
hebbenden en ervoor zorgen dat deze laatstgenoemde ook 
hun weg naar de evenementen weten te vinden. Helemaal 
voor diegenen die het normaliter lastiger vinden om het 
gesprek aan te knopen over dergelijke thema’s als internati-
onalisering, duurzaamheid en diversiteit. Dat dit goed werkt, 
blijkt wel uit de eerste editie van Medezeggenschap on tour! 
Blijf op de hoogte van de evenementen van de U-raad via 
hun facebook: Universiteitsraad Utrecht. 
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