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AMENDEMENT VAN HET LID VAN MEENEN
Ontvangen 22 februari 2017
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
I
In artikel I, onderdeel A, wordt aan artikel 1.19, eerste lid, een tweede
volzin toegevoegd, luidende:
Het besluit een opleiding in het buitenland te verzorgen, geldt voor
maximaal twee jaar en kan daarna worden verlengd.
II
In artikel I, onderdeel A, wordt in artikel 1.19, derde lid, na de tweede
volzin een volzin toegevoegd, luidende: De medezeggenschapsrechten die
op de Nederlandse instelling van toepassing zijn, zijn van overeenkomstige toepassing op de opleiding in het buitenland.
III
In artikel I, onderdeel A, wordt artikel 1.19, vierde lid, als volgt
gewijzigd:
1. In de eerste volzin wordt de zinsnede «kunnen nadere voorschriften
worden vastgesteld» vervangen door: worden nadere voorschriften
vastgesteld.
2. De tweede volzin wordt vervangen door: Daarin worden in ieder
geval voorschriften vastgesteld met betrekking tot de aanwending van de
rijksbijdrage voor die opleidingen en worden eisen gesteld aan de
academische vrijheid aan de opleiding in het land of de landen waar de
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opleiding wordt verzorgd. Voorts worden bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur voorschriften vastgesteld met betrekking tot de
wijze waarop:
a. de kwaliteitszorg in het buitenland wordt gewaarborgd; en
b. de veiligheid en de rechten van studenten en personeel, voor zover zij
die rechten ontlenen aan deze wet, worden gewaarborgd.
IV
Na artikel I, onderdeel Q, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
Qa
Aan artikel 9.33 wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. Het college van bestuur behoeft eveneens de voorafgaande
instemming van de universiteitsraad met het besluit een opleiding in het
buitenland te verzorgen als bedoeld in artikel 1.19, eerste lid.
V
Na artikel I, onderdeel S, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
Sa
Aan artikel 10.20 wordt een lid toegevoegd, luidende:
4. Het college van bestuur behoeft eveneens de voorafgaande
instemming van de medezeggenschapsraad met het besluit een opleiding
in het buitenland te verzorgen als bedoeld in artikel 1.19, eerste lid.
Toelichting
Met dit amendement wordt vastgelegd dat de rechten van de studenten,
personeelsleden en interne toezichtorganen helder zijn voordat transnationaal onderwijs, ofwel een «branch campus», gestart wordt.
Daarnaast worden eisen gesteld aan de academische vrijheid in het land
waar het onderwijs gegeven wordt.
Zo zou de opleiding zelfstandig het curriculum moeten kunnen
vaststellen, zonder inmenging in de content van de vakken door de
overheid van betreffende land en zonder door de overheid opgelegde
verplichte vakken. Ook zou voor de studenten aan de opleiding in het
buitenland of op de campus vrije toegang tot het internet, ook zonder het
gebruik van een VPN, gegarandeerd moeten worden.
Ten slotte wordt met dit amendement vastgelegd dat de medezeggenschapsrechten die aan de Nederlandse instelling van toepassing zijn, van
overeenkomstige toepassing zijn op de opleiding in het buitenland. De
indiener is van mening dat een sterke medezeggenschap essentieel is
voor de borging van de kwaliteit van een opleiding.
Ook wordt met dit amendement instemmingsrecht van de medezeggenschap geregeld voor het besluit om een opleiding in het buitenland te
starten (voor maximaal twee jaar) en voor het besluit om de opleiding in
buitenland voor te zetten. Hiermee wordt gewaarborgd dat studenten en
docenten uit de medezeggenschap, of benoemd door de medezeggenschapsraad voldoende betrokken zijn geweest bij de afweging van de
kansen en risico’s die het opzetten daarvan met zich mee brengen.
Van Meenen

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 355, nr. 16

2

