logoocw

De voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Den Haag

Ons kenmerk

20 maart 2007

HO/BL/2007/8095

Uw brief van

Uw kenmerk

2060708580

Onderwerp

Vragen van de kamerleden van Dijk en
Leijten (SP)

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van de kamerleden van Dijk en Leijten van uw Kamer over
de verkorting van colleges aan de Universiteit van Amsterdam.
De vragen werden mij toegezonden bij uw bovenaangehaalde brief met kenmerk 2060708580.
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
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Antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Jasper van Dijk en Leijten (beiden SP) van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(ingezonden d.d. 2 maart 2007 kenmerk 2060708580).

1. Vraag: wat is uw oordeel over het feit dat colleges in de Oudemanshuispoort van de
Universiteit van Amsterdam met 15 minuten worden ingekort, wat neerkomt op een verlies
van 60 uur lestijd per jaar, ofwel een tiende deel van de lestijd (uitgaande van zes hoorcolleges
per week)?1.
Antwoord: De wijze waarop instellingen van hoger onderwijs het onderwijs inrichten is een
zaak van de instellingen, met inachtneming van de onderwijs- en examenregeling, het
bepaalde daaromtrent in het studentenstatuut en de geldende medezeggenschapsregelingen.
Het is daarom niet aan mij om daarover een oordeel uit te spreken.
2. Vraag: deelt u de mening dat strengere brand – en veiligheidsvoorschriften niet ten koste
mogen gaan van de kwaliteit van het onderwijs en dat studenten geen slachtoffer mogen
worden van een ‘noodoplossing’?
Antwoord: ja.
3. Vraag: deelt u de mening van studievereniging Machiavelli, dat zolang de maatregel niet wordt
teruggedraaid, studenten recht hebben op restitutie van een tiende deel van hun collegegeld,
namelijk 150 euro? Zo neen, waarom niet?
Antwoord: Dit is een zaak tussen de desbetreffende studenten en de instelling. Ik acht het een
goede zaak dat studenten hun instelling aanspreken als zij van mening zijn dat zij aanspraak
kunnen maken op meer onderwijstijd. Ik ga ervan uit dat de instelling met de studenten tot een
aanvaardbare oplossing komt als dit inderdaad het geval zou zijn.
4. Vraag: bent u bereid om op korte termijn in overleg te gaan met de studenten en met het
College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam om te werken aan een aanvaardbare
oplossing?
Antwoord: Neen, zie mijn antwoord op vraag 3.
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http://www.studieverenigingmachiavelli.nl/index.php?option=om_content&task=view&id=40=&ltemid=
97
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