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<<<   FLITSCONSULT   >>> 

 
Geld voor medezeggenschap 

Afdracht aan de Vereniging Hogescholen 

Het bestuur van de VMH wil graag een antwoord op de volgende twee vragen: 

• Hoeveel geld wordt door jouw hogeschool in totaal besteed aan medezeggenschap? 
 

• Hoe hoog is de afdracht van jouw hogeschool aan de Vereniging Hogescholen?  
Dat bedrag is terug te vinden in de begroting van de hogeschool. 

 

 
De reacties van de medezeggenschapsraden op dit flitsconsult zijn als volgt. 
 

De Hanzehogeschool Groningen besteedt in 2020/2021  € 1.379.000 aan medezeggenschap (HMR + 
SMR’en + OC’s). 

De afdracht aan de Vereniging Hogescholen is niet expliciet zichtbaar in de begroting.  

Als je er vanuit gaat dat er €10,- per student wordt afgedragen dan komt de HG op een bedrag uit 
rond € 300.000 per jaar.  

 Jolien van der Heide - Ambtelijk secretaris HMR 

 

Zuyd Hogeschool besteedt ongeveer 1 miljoen euro per jaar aan medezeggenschap. We hebben 30 
academieraden, een dienstenraad en een centrale raad. Verder een bureau ondersteuning met 
daarin opgenomen 3 FTE aan ambtelijke secretarissen. 
 
Aan de Vereniging Hogescholen betalen we ongeveer 250000 euro per jaar. 
 
Werner Eussen - Voorzitter CMR Zuyd Hogeschool 
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Vraag 1: Ik heb zo goed mogelijk alle kosten m.b.t. medezeggenschap in beeld gebracht. Bij sommige 
kosten is het een momentopname (schatting). Een voorzitter vanuit de personeelsgeleding kost meer 
dan bijvoorbeeld een studentvoorzitter in een raad. Dit kan tussentijds veranderen waardoor de kos-
ten veranderen. Bij sommige academieraden zijn vacatures. Momenteel zijn er 5 student vacatures in 
de raden en 1 bij de medewerkers. Dit is niet meegenomen omdat deze ieder moment kunnen wor-
den ingevuld. Ook is niet helemaal duidelijk (ook i.v.m. corona) welke raden er wel of niet reizen op 
locaties. Dus zijn we hier uitgegaan van de normale situatie. 
Verder hebben we bij de Dienstenraad/ DR geen gemandateerden meegenomen die zaken komen 
toelichten. Ook zijn de Leden van het CvB niet meegenomen in de berekening qua uren die ze beste-
den aan medezeggenschap. 
 
Hier vind je de totale kosten van de centrale medezeggenschapsraad, academieraden, dienstenraad, 
opleidingscommissies en overige kosten. 
 

Jaarlijkse kosten medezeggenschap Saxion 

Onderdeel Bedrag  

CMR   275,551   

Overige kosten   173,252  inclusief ambtelijk secretariaat 

DR   93,750   

AR   971,129  gebaseerd op 13 AR's met 2 locaties en 1250 studenten of meer* 

OC   618,224  gebaseerd op 52 oc's, loonkosten gebaseerd op gemiddelde 

tarieven en excl overige kosten (bv deskundigheidsbevordering) 

Totaal 2,131,906  

 
De kosten staan in een Excel sheet met tabs waarin deze kosten gespecificeerd worden. 
 
 
Vraag 2: Betreft de contributie aan de VH. In 2020 bedroeg de factuur ongeveer k€ 260, te weten:  

• € 196.192 contributie (gebaseerd op studentaantallen) 
• € 63.415 te verrekenen vakbondsgelden 

  
De verwachting is dat de factuur in 2021 hoger uit zal vallen, omdat het aantal studenten op 1 okto-
ber gestegen is. 
 
Marion James- van Alstede - Ambtelijk secretaris CMR 
 


