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Nr. 10  AMENDEMENT VAN HET LID LUCAS 
Ontvangen 21 juni 2016 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

In artikel I, onderdeel G, wordt artikel 8.1.1.c, derde lid, als volgt 
gewijzigd: 

1. In onderdeel a vervalt:, zijn inschrijving reeds driemaal is beëindigd 
op grond van artikel 8.1.7a, tweede lid. 

2. Onder vervanging van «; of» aan het slot van onderdeel a door een 
komma en van de punt aan het slot van onderdeel b door «; of» wordt een 
onderdeel toegevoegd, luidende:

c. zijn inschrijving reeds eenmaal is beëindigd op grond van artikel 
8.1.7a, tweede lid. 

II

In artikel IV, onderdeel D, wordt artikel 8.1.1.b, derde lid, als volgt 
gewijzigd: 

1. In onderdeel a vervalt:, zijn inschrijving reeds driemaal is beëindigd 
op grond van artikel 8.1.7a, tweede lid. 

2. Onder vervanging van «; of» aan het slot van onderdeel a door een 
komma en van de punt aan het slot van onderdeel b door «; of» wordt een 
onderdeel toegevoegd, luidende:

c. zijn inschrijving reeds eenmaal is beëindigd op grond van artikel 
8.1.7a, tweede lid. 
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Toelichting  

Indiener is van mening dat het toelatingsrecht niet mag leiden tot 
misbruik door studenten die zich enkel inschrijven om studiefinanciering 
en een OV-kaart te ontvangen. Als blijkt dat een student zich in het 
voorgaande jaar enkel heeft ingeschreven om studiefinanciering of een 
OV-kaart te ontvangen en niet of nauwelijks aanwezig is geweest op 
school, noch enige inzet of motivatie heeft aangetoond, vervalt het 
toelatingsrecht in het MBO. Scholen kunnen dus studenten weigeren als 
zij bewijs hebben dat student in het voorgaande jaar enkel ingeschreven 
was om studiefinanciering te ontvangen, bijvoorbeeld door nauwelijks 
aanwezig geweest te zijn. 

Lucas
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