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Medezeggenschap: onderbelichte belangen 
 
De Erasmus School of Economics (ESE) biedt Engelstalige en Nederlandstalige opleidingen. Een Engels-
talige studente is verkozen tot lid van de faculteitsraad, maar ze beheerst de Nederlandse taal niet. En 
Nederlands is de voertaal van de raadsvergaderingen en van de raadsstukken. Ze wordt dus niet in staat 
gesteld de belangen van de Engelstalige studenten adequaat te behartigen (Erasmus Magazine 1/9/2011).1 

Dat is een bekend probleem van de democratische rechtsstaat. Volksvertegenwoordigers hebben tot 
taak de belangen van het hele volk te vertegenwoordigen. Maar sommige belangen worden te weinig be-
licht: er zijn onvoldoende democratische garanties ingebouwd dat ze eerlijk worden meegewogen in de 
beleidsvorming. In ons Rotterdamse voorbeeld gaat het om een taalprobleem waardoor de belangen van 
een minderheidsgroep niet door hun vertegenwoordiger behartigd kunnen worden. Maar dit is slechts één 
voorbeeld van het democratisch tekort in de medezeggenschap. Welke factoren kunnen in de hand werken 
dat sommige belangen onderbelicht blijven in de gangbare inspraakprocedures binnen onderwijsinstel-
lingen? En welke belangen dreigen onderbelicht te blijven? 
 
1. Beperkingen in het actief en passief kiesrecht 
De raadsverkiezingen van de ESE worden omstreeks 1 mei gehouden.2 Alle ingeschreven studenten heb-
ben actief en passief kiesrecht, maar die datum impliceert dat aan eerstejaarsstudenten die zich vóór 1 mei 
hebben uitgeschreven, het actief en passief kiesrecht is ontzegd. Ook de deelnemers aan een éénjarige 
masteropleiding vangen achter het net. Tegen de tijd dat ze van hun kiesrecht gebruik kunnen maken, zijn 
ze al bijna vertrokken. Dus het risico is groot dat de belangen van eerstejaarsstudenten en masterstudenten 
onvoldoende vertegenwoordigd worden in de faculteitsraad. 

De belangrijkste ESE-opleidingen zijn: (a) bacheloropleiding Economie & Bedrijfseconomie (Neder-
landstalig); (b) bacheloropleiding Economie & Bedrijfseconomie (Engelstalig); en (c) masteropleiding 
Economie & Bedrijfseconomie (met acht specialisaties, alle Engelstalig). Deze drie opleidingen hebben 
tezamen slechts één (paritair samengestelde) opleidingscommissie waarin de studenten hun adviserende 
stem kunnen laten horen; de leden worden benoemd door de faculteitsdecaan. Ik heb geen informatie kun-
nen vinden over de eventueel beoogde representatieve samenstelling van de opleidingscommissie. In hoe-
verre komen bijvoorbeeld eerstejaarsstudenten, Engelstalige studenten en masterstudenten daar aan de 
bak? 
 
2. Selectie en zelfselectie bij de kandidaatstelling 
Welke studenten stellen zich kandidaat voor een functie in besturen, raden of commissies? Zo'n functie 
kost tijd en tijd kost geld. De modale kandidaat heeft, denk ik, geen tijdgebrek en geen geldgebrek. Het is 
een redelijk begaafde student die niet teveel moeite heeft de tentamens te halen. Vermoedelijk hoeft hij 
(zij) niet te werken naast z'n studie. Evenmin is hij (zij) afhankelijk van omvangrijke leningen om z'n 
studie te bekostigen. Verder is hij (zij) lid van verenigingen of organisaties die bereid zijn hem als kandi-
daat voor te dragen en zijn campagne te ondersteunen. Dat laatste betekent dat de organisatiegraad van 
belangengroeperingen een importante factor is voor hun belangenbehartiging. 

Al met al valt te verwachten dat zwakkere, minder succesvolle studenten, omzwaaiers, werkstuden-
ten, deeltijdstudenten en spoorstudenten ondervertegenwoordigd zijn in de besturen, raden en commis-
sies. Hetzelfde geldt voor studenten die uit de lagere sociale klassen afkomstig zijn (waaronder niet-
Westerse allochtonen), evenals studenten die op een forse studielening aangewezen zijn. Het gaat hier om 
ondervertegenwoordiging in personele zin. Hun belangen zullen te weinig belicht en te weinig verdedigd 
worden, tenzij de meer-geprivilegieerde studentenvertegenwoordigers zich tot spreekbuis van hun be-
langen maken. 
 
3. Hoe wijd is het blikveld van de studentenvertegenwoordigers? 
Het is, zoals gezegd, een bekend probleem voor volksvertegenwoordigers in de democratische rechtsstaat. 
Voor een goedopgeleide parlementariër met een inkomen van anderhalve ton per jaar, een huis van vijf 
ton en een aandelenportefeuille van twee ton, vergt het veel moeite en zelfoverwinning de belangen van 
de have-nots te verdedigen. Ze moeten over hun eigen, particuliere grenzen heenkijken om de belangen 
van hun minder-geprivilegieerde medeburgers voldoende mee te wegen. Op kleinere schaal kampen 
studentenvertegenwoordigers binnen onderwijsinstellingen met het zelfde probleem. We kunnen de vol-
gende problematische factoren onderscheiden. 
3.1 Gebrek aan programmatische continuïteit. Studentenvertegenwoordigers draaien gewoonlijk slechts 
één of twee jaar mee in medezeggenschapsprocessen. Ze krijgen geen duidelijk programmatisch mandaat 
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mee van hun voorgangers of van hun kiezers. Iedere studentengeneratie moet opnieuw het wiel uitvinden: 
hoe definiëren wij de belangen die we moeten behartigen? 
3.2 Gebrek aan voeding uit brede achterban. Studentenvertegenwoordigers beschikken zelf veelal slechts 
over een kleine achterban die ze kunnen raadplegen om wensen en belangen te inventariseren. Het polsen 
van alle belanghebbenden kost erg veel tijd en moeite. Het kan erop neerkomen dat ze vooral blindvaren 
op hun eigen ervaringen en belangen. Dat wil zeggen de ervaringen en belangen van een derdejaars-
student (?). 
3.3 Contaminatie door bedrijfsbelangen. Wellicht voelen vele student-leden van besturen, raden en com-
missies zich niet zozeer behartiger van studentenbelangen, maar veeleer stagiairs die ervaring willen op-
doen in bestuurlijke processen binnen een (onderwijs-)organisatie. In dat geval staan voor hen misschien 
niet zozeer de studentenbelangen voorop maar veeleer de doelen en belangen van het onderwijsbedrijf en 
van de samenleving. 
3.4 Contaminatie door particuliere belangen. Ik krijg wel eens de indruk dat politici en bestuurders stu-
dent-onvriendelijke voorstellen erdóór proberen te drukken met de toezegging dat de voorgestelde maat-
regelen niet van toepassing zullen zijn op studentenvertegenwoordigers in besturen, raden en commissies 
of dat zij gecompenseerd zullen worden voor de nadelen die voor hen uit die maatregelen voortvloeien. 
 
4. Mogelijke oplossingen 
In de Rotterdamse medezeggenschap dreigen de belangen van de Engelstalige studenten verwaarloosd te 
worden. Moet de School of Economics (ESE) het voorbeeld van de School of Management (ESM) vol-
gen, waar de faculteitsraad in het Engels debatteert en alle beleidsstukken in het Engels worden vertaald? 
In elk geval zou het al veel schelen als elke Engelstalige opleiding een eigen opleidingscommissie zou 
hebben en als studentenvertegenwoordigers uit die commissie spreekrecht zouden hebben in de raads-
commissies en in de plenaire raad. 

Of zou de gemeenschappelijke ESE-opleidingscommissie getalsmatig moeten worden uitgebreid, 
zodat de verschillende deelbelangen duidelijk vertegenwoordigd worden: een subcommissie Aspirant-
studenten; een subcommissie Bijzondere Vooropleidingen; een subcommissie Propedeuse en BSA;3 een 
subcommissie Engelstalige Studenten; een subcommissie Niet-Westers Allochtone Studenten; een sub-
commissie Parttime Studenten; een subcommissie Bacheloropleiding; een subcommissie Masteroplei-
ding? Of verdient het dan de voorkeur een afzonderlijke, adviserende ESE-Studentenraad op te richten, 
waarin die subcommissies worden ondergebracht? 

Of moeten de studentenvertegenwoordigers in de besturen, raden en commissies het initiatief nemen 
om de verschillende belangengroepen uit hun achterban regelmatig te raadplegen? Of verdient het dan de 
voorkeur dat de faculteit een professioneel apparaat optuigt opdat het beleid voldoende gevoed wordt 
door de verschillende deelbelangen die in het spel zijn (mede in het kader van de facultaire kwaliteits-
zorg)? 
 
Wat ik dus eigenlijk bedoel is dat faculteiten zich in hun beleidsprocessen moeten omvormen tot een 
klantgericht bedrijf dat aan iedere student value for money tracht te geven. Een klantgericht bedrijf tracht 
inzicht te krijgen in de wensen en belangen van zijn klanten. Men organiseert de beleidsprocessen zo-
danig dat de belangen van alle onderscheiden klanten eerlijk belicht en meegewogen worden. 
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1 http://www.erasmusmagazine.nl/nieuws/detail/article/4009 
2 http://www.eur.nl/fileadmin/ASSETS/ese/Faculteit/Reglementen/verkiezingsreglement_2010_NL.pdf 
3 Ik denk hierbij niet alleen aan de belangen van studenten die ongeschikt worden bevonden in het kader 
van de selectieve functie van de propedeuse, maar ook aan de voorbereidende en oriënterende functie 
van de propedeuse (waaronder voorzieningen voor het bijspijkeren van deficiënties). 


