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LEIDRAAD VOOR MEDEZEGGENSCHAP IN LDE-BESLUITVORMING 
Opgesteld in februari 2020 

Inleiding 

Artikel 7, vierde lid, van de Gemeenschappelijke Regeling van de strategische alliantie Leiden-Delft-
Erasmus (LDE) schrijft voor dat partijen een leidraad opstellen waarin gezamenlijke werkafspraken 
worden gemaakt over de betrokkenheid van de medezeggenschap bij de LDE-besluitvorming. Het 
vaststellen van een dergelijke leidraad heeft als doel dat het voor alle betrokkenen helder is wanneer 
en hoe medezeggenschap aan de orde is, zodat de inspraak van medewerkers en studenten binnen 
LDE-verband gewaarborgd is.  

De medezeggenschap in het LDE-besluitvormingsproces krijgt vorm op twee manieren: informeel en 
formeel. Uitgangspunt hierbij is dat de onderlinge communicatie helder, tijdig en transparant is, en 
dat de medezeggenschapsraden op alle drie de universiteiten gelijktijdig informatie ontvangen. 

1. Informele betrokkenheid 
De informele betrokkenheid van de centrale medezeggenschap bij de LDE-besluitvorming wordt ten 
minste als volgt vormgegeven: 

- Door middel van een bijeenkomst in het voorjaar waar (afgevaardigden van) de centrale 
medezeggenschapsorganen, de voorzitters van de centrale medezeggenschapsorganen, de 
LDE-voorman, en (indien haalbaar en/of noodzakelijk) de Collegevoorzitters van de drie 
universiteiten terugblikken op het voorgaande jaar en de ambities voor het komende jaar 
doornemen. LDE neemt het initiatief voor de planning van deze bijeenkomsten. 

- Door middel van een bijeenkomst in het najaar waar de voorzitters van de centrale 
medezeggenschapsorganen en het LDE-hoofd elkaar bijpraten over de voortgang en stand 
van zaken van de LDE-alliantie. LDE neemt het initiatief voor de planning van deze 
bijeenkomsten.  

- Voorafgaand aan bovengenoemde bijeenkomsten stemt het LDE-hoofd een agenda af met 
de voorzitters van de centrale medezeggenschapsorganen. 

- Iedere afzonderlijke centrale raad kan, wanneer dat wenselijk wordt geacht, zijn eigen 
College dan wel het LDE-hoofd verzoeken om een informele update te (laten) verzorgen.  

2. Formele betrokkenheid 
De formele betrokkenheid van de centrale medezeggenschap bij de LDE-besluitvorming is belegd in 
de bestaande vergadercycli van elk van de centrale raden afzonderlijk. Uitgangspunt zijn de 
bevoegdheden zoals die zijn vastgelegd in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (WHW) en de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Dit krijgt onder meer als volgt vorm: 

- Bij wijziging of verlenging van de Gemeenschappelijke Regeling wordt de centrale 
medezeggenschap om advies gevraagd. 

- Bij het voorgenomen besluit tot de oprichting van een LDE Centre wordt de centrale 
medezeggenschap om advies gevraagd. 

- Joint degrees worden aan de centrale medezeggenschap voorgelegd via het overzicht van 
het onderwijsaanbod (vaak ‘Register Opleidingen’ genoemd). 

- De centrale medezeggenschapsraden bespreken jaarlijks met het College van Bestuur het 
universitaire jaarverslag (waarin gerapporteerd wordt over de ontwikkelingen rondom LDE). 

- Het strategische plan voor LDE, dat elke vijf à zes jaar wordt vastgesteld, wordt voor 
vaststelling besproken met de centrale medezeggenschap.  
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- Alvorens tot benoeming of ontslag van het LDE-hoofd over te gaan, wordt de centrale 
medezeggenschap gehoord.  

Naast bovengenoemde vormen van formele betrokkenheid, is de centrale medezeggenschap 
overeenkomstig het wettelijk kader bevoegd het voorgenomen beleid rondom LDE te agenderen 
voor een bespreking met het College van Bestuur van haar universiteit. 

 

Aldus in drievoud opgemaakt en ondertekend, 
 
Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden 
Voorzitter: 
Datum: 

-  
Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft 
Voorzitter: 
Datum: 
 
Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam, 
Voorzitter: 
Datum:  

 


