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Ontvangen 4 februari 2016 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

Na artikel V, onderdeel G, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: 

 Ga

Artikel 9.48 wordt als volgt gewijzigd: 
 

1. In het eerste lid wordt voor de punt aan het slot een zinsnede 
ingevoegd, luidende: waaronder in ieder geval worden verstaan ambte-
lijke, financiële en juridische ondersteuning en scholing. 
 

2. In het tweede lid komt de eerste volzin te luiden: Het college van 
bestuur stelt de leden van de universiteitsraad een scholingsbudget ter 
beschikking, dat wordt vastgesteld door het college van bestuur en de 
raad gezamenlijk. 

II

Na artikel V, onderdeel M, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: 

 Ma

Artikel 10.39 wordt als volgt gewijzigd: 
 

1. In het eerste lid wordt voor de punt aan het slot van de eerste volzin 
een zinsnede ingevoegd, luidende: waaronder in ieder geval worden 
verstaan ambtelijke, financiële en juridische ondersteuning en scholing. 
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2. In het tweede lid komt de eerste volzin te luiden: Het college van 
bestuur stelt de leden van de medezeggenschapsraad een scholings-
budget ter beschikking, dat wordt vastgesteld door het college van 
bestuur en de raad gezamenlijk. 

Toelichting  

Medezeggenschap heeft op alle niveaus meer faciliteiten en tijd nodig 
om hun belangrijke functie goed uit te kunnen voeren. Met dit 
amendement behelst de indiener een aantal rechten te expliciteren. Zo 
wordt wettelijk beschreven op welke gebieden de medezeggenschap 
ondersteuning behoeft. Hieronder vallen volgens de indiener ambtelijke, 
financiële en juridische ondersteuning en scholing. 

Mohandis
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