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De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

I

In artikel IV, onderdeel D wordt voor het eerste onderdeel een onderdeel 
ingevoegd, luidende: 

01. Na het derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende: 
3a. Voor het benoemen van een lid van het college van bestuur stelt de 

raad van toezicht een sollicitatiecommissie in waarvan in elk geval deel 
uitmaakt:

a. een lid van of namens de ondernemingsraad, en
b. een lid van of namens de deelnemersraad, of, in voorkomende 

gevallen, van of namens de ouderraad. 

II

Aan artikel V, onderdeel A, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 
2. In het derde lid (nieuw) wordt voor de eerste volzin een volzin 

ingevoegd, luidende: Voor het benoemen van een lid van het college van 
bestuur stelt de raad van toezicht een sollicitatiecommissie in waarvan in 
elk geval deel uitmaakt: 

a. een lid van of namens het deel van de universiteitsraad dat uit en 
door het personeel is gekozen, of een lid van of namens de onderne-
mingsraad, en 

b. een lid van of namens het deel van de universiteitsraad dat uit en 
door de studenten is gekozen, of een lid van of namens het orgaan dat is 
ingesteld op grond van de medezeggenschapsregeling, bedoeld in artikel 
9.30, derde lid. 

III

Aan artikel V, onderdeel N, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 
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2. In het derde lid (nieuw) wordt voor de eerste volzin een volzin 
ingevoegd, luidende: Voor het benoemen van een lid van het college van 
bestuur stelt de raad van toezicht een sollicitatiecommissie in waarvan in 
elk geval deel uitmaakt: 

a. een lid van of namens het deel van de universiteitsraad dat uit en 
door het personeel is gekozen, of indien het college van bestuur heeft 
besloten dat de Wet op de ondernemingsraden met uitzondering van 
hoofdstuk VII B van toepassing is, een lid van of namens de onderne-
mingsraad, en 

b. een lid van of namens het deel van de universiteitsraad dat uit en 
door studenten is gekozen, of een lid van of namens het orgaan dat op 
grond van een door het college van bestuur vastgestelde medezeggen-
schapsregeling ten behoeve van de studenten van de Open Universiteit is 
ingesteld 

IV

In artikel VI wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: 

 0A

Onder plaatsing van de aanduiding «1.» voor de huidige tekst, wordt 
aan artikel 10 een lid toegevoegd, luidende: 

2. Voor het benoemen van een bestuurder wordt een sollicitatiecom-
missie ingesteld waarvan deel uitmaakt:

a. een lid dat afkomstig is uit of namens het deel van de medezeggen-
schapsraad dat uit en door het personeel is gekozen, en

b. een lid dat afkomstig is uit of namens het deel van de medezeggen-
schapsraad dat uit en door de ouders of de leerlingen is gekozen. 

Toelichting  

Met dit wetsvoorstel wordt een adviesrecht voor de medezeggen-
schapsorganen geïntroduceerd bij benoeming van de bestuurder(s). Dit 
amendement bewerkstelligt dat een vertegenwoordiging namens de 
personeelsgeleding en de ouder- respectievelijk leerling- of studentge-
leding van de medezeggenschap zitting neemt in de sollicitatiecommissie 
voor het benoemen van een nieuw lid van het College van Bestuur. 

Naar de mening van de indieners is het belangrijk dat docenten, als 
identiteitsdrager van de onderwijsinstelling, een rol hebben bij 
benoeming van bestuurder(s). De personeelsgeleding van de medezeg-
genschap heeft niet alleen een direct belang bij goede onderwijskwaliteit, 
maar juist ook bij een goed en faciliterend bestuur dat gericht is op 
onderwijskwaliteit. Dit laatste geldt ook voor de ouders, leerlingen en 
studenten. Dankzij dit amendement benoemt de Raad van Toezicht de 
bestuurder(s), maar wordt daarin bijgestaan door een vertegenwoor-
diging namens de personeelsgeleding, of respectievelijk de ouder-, 
leerlingen- of studentengeleding van de medezeggenschap. 
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