Stand van zaken Radboud Universiteit Nijmegen (RU)
tbv. LOVUM op 14 okt. 2016
Conceptstatuten Vereniging Lovum
De medezeggenschap aan de Radboud Universiteit is op 26 sept. jl. akkoord gegaan met de
conceptstatuten Lovum met in achtneming van enkele kleine tekstuele wijzigingen, nl.:
1) artikel 11 lid 2 na ‘en’ toevoegen ‘ten minste’.
2) artikel 3 lid 1 ‘tezamen’ wijzigen in ‘gezamenlijk’.
Toepassen van de bindende richtlijn voor het ophogen van de norm van het bindend studieadvies
Bij het vorige Lovum is al gemeld dat er steeds vaker discussie was tussen college van bestuur en
medezeggenschap over de medezeggenschapsrechten, zoals die van het ophogen van de norm van
het bindend studieadvies. Het college stelde dat er bij deze richtlijn geen instemmings- of adviesbevoegdheden zijn. Voorheen werden dergelijke punten ter instemming voorgelegd op decentraal
niveau vanwege het opnemen van de bepaling in de OER. Bevoegdheden van de medezeggenschap
worden op deze manier omzeild. Beide partijen hebben advies ingewonnen over deze kwestie.
Omdat er een patstelling ontstond is het geschil voorgelegd aan het stichtingsbestuur. Het voorstel
om een mediator in te schakelen is aanvaard. De uitkomst is een compromis. Erkend wordt dat het
college bevoegd is om over BSA een richtlijn uit te vaardigen die bindend is voor de decaan, maar
ook dat deze regels in de OER moet worden opgenomen, waarover de FGV instemming heeft. Bij een
facultair geschil brengt een onafhankelijke commissie advies uit.
Eén van de FGV’s heeft de verhoging afgewezen vanwege onvoldoende onderbouwing en twijfels
over de studeerbaarheid en organisatie van het onderwijs. De adviescommissie en daarna ook het
college is daarin meegegaan. De maatregel wordt nu voor een jaar uitgesteld.
Stellen van nadere functie-eisen
Een ander punt van discussie tussen college van bestuur en medezeggenschap is het stellen van
nadere functie-eisen aan het personeel, zoals publicatie-eisen of het behalen van een BKO of UKO.
Het college is van mening dat hier geen medezeggenschapsrecht op berust, de medezeggenschap
meent dat er een instemmingsrecht is op grond van artikel 27 van de WOR. Het Lokaal Overleg vindt
dat dit onderwerp op de landelijke CAO-tafel thuis hoort. Het college heeft met het LO deze kwestie
inmiddels ter beoordeling aan de VSNU voorgelegd. De OR wacht de uitkomsten daarvan af.
Samenstelling college van bestuur
In mei is de nieuwe rector Han van Krieken aangetreden. Hij is hoogleraar pathologie en wil een
verbinding leggen tussen Radboudumc en de universiteit.
Eind augustus heeft de collegevoorzitter Gerard Meijer aangekondigd per 1 januari te zullen
vertrekken. Na vier jaar keert hij terug naar het onderzoek aan het Max Planck Instituut in Berlijn.
Binnenkort start de opvolgingsprocedure en advisering door de medezeggenschap. De voorzitters
van OR en USR zijn lid van de benoemingscommissie (vooruitlopend op de nieuwe wet).
Salaris stichtingsbestuur
De bezoldiging van de leden van het Stichtingsbestuur (het toezicht) van de Radboud Universiteit
blijkt uit cijfers van het Jaarverslag 2015 behoorlijk te zijn toegenomen.
In de toelichting in de GV werd erop gewezen dat dit ruim valt binnen de WNT2-normen die Plasterk
heeft vastgesteld op basis van het rapport van de commissie-Halsema. Voor de voorzitter liggen die
normen op €26.500 en voor de leden op €17.500.
Speelt de discussie over de hoogte van de bezoldiging van het toezicht ook bij andere universiteiten
en is daarop invloed geweest vanuit de medezeggenschap?

