
Als medezeggenschapper heb je een grote verantwoordelijkheid. Je bent gesprekspartner van het be-
stuur van je instelling, faculteit of opleiding en in sommige gevallen moet eerst aan de medezeggen-
schap toestemming gevraagd worden voordat voorgenomen beleid kan worden uitgevoerd. De mede-
zeggenschap mag altijd advies uitbrengen aan het bestuur en kan op deze manier invloed uitoefenen 
en problemen aan de kaak stellen. Er zijn verschillende bestuurslagen te onderscheiden binnen zowel 
universiteiten als hogescholen en bij iedere laag hoort ook een medezeggenschaps- of inspraakorgaan. 
Bestuursstructuren van universiteiten staan voor het grootste deel vastgelegd in de wet (WHW). Het 
organogram dat hierna is weergegeven geldt voor bijna alle universiteiten en hogescholen, al vormen 
sommige hogescholen hierop een uitzondering. Zo is er vrijwel overal een Raad van Toezicht (RvT) (of 
een stichtingsbestuur met deze toezichtsfunctie), een centraal bestuur, decentrale besturen en oplei-
dingsbesturen of -directeuren. Aan deze niveaus hangen verschillende medezeggenschapsorganen, 
zoals de centrale medezeggenschap aan het CvB en de decentrale medezeggenschap aan het bestuur 
van een hoofdafdeling (de term die de WHW hanteert is faculteit). Er zijn enkele instellingen die  één 
faculteit hebben. In deze gevallen is het CvB ook het faculteitsbestuur en neemt deze de  bijbehorende 
taken op zich. Dit betekent dat ook de decentrale medezeggenschap en  centrale medezeggenschap 
ineengeschoven zijn en dat deze raad de bevoegdheden  heeft van beide raden. Naast het samen-
voegen van verschillende bestuursniveaus kan de structuur nog op een andere manier afwijken. Bij-
voorbeeld, wanneer een regeling al besproken is met de medezeggenschap op een hoger niveau, kan 
de medezeggenschap op een lager niveau niet óók nog een keer haar medezeggenschapsrechten op 

Weet jij  wat je rechten zijn? Het kennen van de wet, 
procedures en bevoegdheden is noodzakelijk 

voor lonend medezeggenschapswerk. Om daarin te kun-
nen voorzien, is dit boekje uitgebracht.

Het invoeren van de wetswijziging “Versterking be-
sturing” heeft gezorgd voor een aantal grote wijzi-

gingen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschap-
pelijke onderzoek (WHW). Op het gebied van medezeg-
genschap, maar ook op gebied van rechten voor studen-
ten. 

WHWatisdat!? is bedoeld als naslagwerk en uit-
leg over de WHW en is bedoeld voor mede-

zeggenschappers, opleidingscommissieleden, studen-
tenvakbonden, studenten en docenten en iedereen 
die geïnteresseerd is in de wet. Zowel de regelingen 
voor hogescholen als universiteiten staan beschreven. 
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