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Nr. 11  AMENDEMENT VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN FUTSELAAR 
Ontvangen 19 november 2020 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

I

In artikel I, onder M, wordt na onderdeel 1 een onderdeel ingevoegd, 
luidende: 

1a. In onderdeel j wordt na «examens» ingevoegd «, alsmede de wijze 
waarop inschrijving hiervoor plaatsvindt en de reguliere inschrijfperiode 
die van toepassing is». 

II

In artikel I, onderdeel X, wordt in artikel 7.50, eerste lid, onderdeel c, na 
«reguliere inschrijfperiode van dit tentamen» ingevoegd «, bedoeld in 
artikel 7.13, tweede lid, onder j». 

III

In artikel I, worden na onderdeel BB twee onderdelen ingevoegd, 
luidende: 

 BBa

In artikel 9.33, wordt na het derde lid een nieuw lid ingevoegd, luidende: 
4. Het college van bestuur behoeft de voorafgaande instemming van het 

deel van de universiteitsraad dat uit en door de studenten is gekozen, 
voor elk door het college van bestuur te nemen besluit met betrekking tot 
de regels die het instellingsbestuur vaststelt met betrekking tot de 
vergoeding, bedoeld in artikel 7.50, eerste lid, onder c. 

 BBb

In artikel 10.20, wordt na het vierde lid een nieuw lid ingevoegd, 
luidende: 
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5. Het college van bestuur behoeft de voorafgaande instemming van het 
deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door de studenten is 
gekozen, voor elk door het college van bestuur te nemen besluit met 
betrekking tot de regels die het instellingsbestuur vaststelt met betrekking 
tot de vergoeding, bedoeld in artikel 7.50, eerste lid, onder c. 

Toelichting  

Door middel van dit amendement wordt het besluit van het instellings-
bestuur om een vergoeding aan studenten te vragen voor het inschrijven 
bij het tentamen na de reguliere inschrijfperiode toegevoegd aan het 
instemmingsrecht van de studentengeleding van de centrale medezeg-
genschap. Tevens regelt dit amendement dat in de onderwijs- en 
examenregeling de reguliere inschrijfperiode staat beschreven. 

De indiener vindt het van belang dat als onderwijsinstellingen gebruik 
wensen te maken van de nieuwe mogelijkheid dat in goed overleg met de 
studentvertegenwoordiging doen. Daarom dienen studenten betrokken te 
zijn bij de keuze om een vergoeding na de reguliere inschrijftermijn te 
vragen. Ook wil de indiener borgen dat het voor elke student duidelijk is 
wat de reguliere inschrijftermijn is. De regels over vak- en tentamenin-
schrijvingen kunnen nauw verbonden zijn met de opzet van de specifieke 
opleiding. Bovendien geldt bij veel opleidingen dat een inschrijving voor 
het vak direct tot inschrijving tot het tentamen leidt. Door de reguliere 
inschrijfperiode in de onderwijs- en examenregeling op te nemen blijft de 
ruimte voor maatwerk binnen instellingen bestaan. 

Paternotte
Futselaar
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